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Wiadomości nie tylko z kraju

Prze szko dy 
w po stę po wa niu kon tro l nym
W wie lu przy pad kach re la cje in -
spek to ra pra cy z pra co daw cą lub
je go przed sta wi cie la mi na po ty ka -
ją na trud no ści. War to za tem
zwró cić uwa gę, ja kie mo żli wo ści
do pusz cza ją prze pi sy, po zwa la -
jąc na roz wią za nie tych pro ble -
mów. Jak kol wiek za gad nie nie to
po win no być po wszech nie zna ne
or ga nom PIP, to war to je prze ana -
li zo wać, cho cia żby dla przy po -
mnie nia.

Od po wie dzial ność po rząd ko wa
Na su wa się py ta nie, czy po cią -
gnię cie do od po wie dzial no ści po -
rząd ko wej jest mo żli we je dy nie
w przy pad ku za ist nie nia wi ny
umyśl nej, czy też mo żli we jest
po cią gnię cie pra cow ni ka do tej
od po wie dzial no ści ta kże przy -
pad ku wi ny nie umyśl nej?
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Teo ria to za ma ło

Sza nuj ży cie!

Za kłu cia lub ska le cze nia 
na rzę dzia mi me dycz ny mi

330 centymetrów

Wydawnictwa PIP

Niebezpieczne rusztowanie

Bu ła ne i de re sze, kasz tan ki, 
siw ki bia łe…

Plastycznie z wyobraźnią przeciw
wypadkom

O bez pie czeń stwie pra cy 

Mniej ale i tak za dużo
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Po pa rze nie go rą cym as fal tem
Po szko do wa ny do pusz czo ny zo stał
do pra cy bez szko le nia wstęp ne go
(in struk ta żu sta no wi sko we go) w za -
kre sie bhp. Nie by ło in struk cji pro wa -
dze nia pro ce su tech no lo gicz ne go
pod grze wa nia as fal tu w ko tle oraz in -
struk cji bhp do ty czą cej ob słu gi ko tła. 

18 Za kłu cia lub ska le cze nia na rzę dzia mi me dycz ny mi
Pra co daw cy, po prze sta jąc na od no to wa niu za kłuć
i ska le czeń w tzw. ze szy tach za kłuć, nie ana li zu ją przy -
czyn tych zda rzeń i tym sa mym nie sto su ją wła ści -
wych środ ków za po bie gaw czych oraz nie wdra ża ją
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych roz wią zań za pew nia ją -
cych ogra ni cze nie ry zy ka za wo do we go zwią za ne go
z pra cą wy ko ny wa ną przez pra cow ni ków pod mio tów
lecz ni czych. A to zna czy, że do pusz cza ją się na ru sze -
nia wszyst kich norm praw nych w tym zakresie. Okładka:

BEZUPADKU.PL 39/2012 IP

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 28 sierp nia br. w sie dzi -
bie Sej mu oma wia ła stan wa run ków pra cy w gór nic twie. Do -
świad cze nia kon tro l ne Pań stwo wej In spek cji Pra cy w tej sek cji
go spo dar ki przed sta wi ła Be ata Ma ry now ska, okrę go wy in -
spek tor pra cy w Ka to wi cach. W ob ra dach uczest ni czy ła Iwo na
Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy z za stęp ca mi: Mał go rza -
tą Kwiat kow ską i Grze go rzem Ły ja kiem oraz dy rek to rem
De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP Lesz kiem Za ją cem.

Jak stwier dzi ła Be ata Ma ry now ska, w la tach 2010–2011 Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy prze pro wa dzi ła kon tro le w 20 ko pal -
niach wę gla ka mien ne go, za trud nia ją cych łącz nie 73920 pra cow -
ni ków. W za kre sie prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych praw -
nej ochro ny pra cy naj po wa żniej szym pro ble mem by ły na ru sze -
nia prze pi sów o cza sie pra cy, któ re ujaw nia no w pra wie ka żdej
ko pal ni. Naj częst szy mi nie pra wi dło wo ścia mi w za kre sie tech -
nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy by ły na to miast: nie wła ści wy
stan tech nicz ny eks plo ato wa nych ma szyn i urzą dzeń, a ta kże
dróg trans por to wych i przejść, pro wa dze nie pro ce sów pra cy
nie zgod nie z za ło że niem, nie pra wi dło wa eks plo ata cja in sta la cji
ener ge tycz nych.

Efek ty kon tro li, to: 373 de cy zje oraz 206 wnio sków do ty czą -
cych ure gu lo wa nia uchy bień z za kre su praw nej ochro ny pra cy.
W 32 przy pad kach wo bec win nych stwier dzo nych na ru szeń prze -
pi sów bhp za sto so wa no man da ty kar ne.

W mi nio nych dwóch la tach in spek to rzy pra cy zba da li 69 wy -
pad ków śmier tel nych, cię żkich i zbio ro wych, któ re mia ły miej sce
w ko pal niach. Więk szość z nich zo sta ła spo wo do wa na przy czy -
na mi ludz ki mi, w tym prze cho dze niem, prze je żdża niem lub
prze by wa niem w miej scach nie do zwo lo nych, lek ce wa że niem za -
gro żeń i nie do sta tecz ną kon cen tra cją uwa gi na wy ko ny wa nej
czyn no ści.

Wśród zja wisk ma ją cych bez po śred ni wpływ na bez pie czeń -
stwo pra cy in spek to rzy pra cy wska zu ją na brak lub nie wła ści wy
nad zór nad pra cow ni ka mi, ru ty no we pro wa dze nie pro ce sów
tech no lo gicz nych, lek ce wa że nie za gro żeń. Szcze gól nie nie po ko -
ją ce są, po mi mo tra gicz nych do świad czeń, za nie dba nia w do ko -
ny wa niu bie żą cych kon tro li urzą dzeń elek trycz nych za bu do wa -
nych w stre fach za gro żo nych wy bu chem me ta nu.

Pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go Piotr Li twa po in for -
mo wał, że od 2010 r. wy stę pu je ten den cja spad ko wa licz by wy -
pad ków w gór nic twie, nie mniej w ko pal niach wę gla ka mien ne -
go po ziom za gro że nia me ta no we go wzrósł w ostat nich la tach
o po ło wę. W ubie głym ro ku w wy ni ku prze pro wa dzo nych kon tro -
li słu żby przed się bior ców oraz oso by kie row nic twa i do zo ru ru -
chu za kła dów gór ni czych wstrzy ma ły w 7482 przy pad kach ruch
urzą dzeń i pro wa dze nie ro bót gór ni czych w wa run kach nie bez -
piecz nych, sta no wią cych za gro że nie dla za kła du gór ni cze go, je -
go pra cow ni ków, bez pie czeń stwa po wszech ne go lub śro do wi ska.

W SEJMIE RP

Wa run ki pra cy w gór nic twie 

Ob ra du ją ca 29 sierp nia br. w gma chu Sej mu pod prze wod nic -
twem po sła Ma riu sza Błasz cza ka Ko mi sja do Spraw Kon tro -
li Pań stwo wej roz pa trzy ła ma te ria ły Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy z za kre su usta wo wej dzia łal no ści urzę du. W po sie dze niu
uczest ni czy ła Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy z za -
stęp ca mi i dy rek to ra mi de par ta men tów w Głów nym In spek to ra -
cie Pra cy.

In for ma cję na te mat kon tro li wy płat wy na gro dzeń i in nych
świad czeń ze sto sun ku pra cy – prio ry te to we go za da nia PIP, co
pod kre śli ła Iwo na Hic kie wicz – przed sta wi ła Ha li na Tul win, dy -
rek tor De par ta men tu Praw ne go. Po in for mo wa ła, że w cią gu
pierw szych sied miu mie się cy br. in spek to rzy pra cy prze pro wa -
dzi li 53,5 tys. ta kich kon tro li. Ujaw ni ły one ró żne go ro dza ju na -
ru sze nia prze pi sów w sfe rze świad czeń przy słu gu ją cych za pra -
cę u pra wie jed nej czwar tej pra co daw ców.

Ze sta wie nie wy ni ków kon tro li prze pro wa dzo nych przez PIP
od stycz nia do lip ca br. z wy ni ka mi po rów ny wal nej licz by kon tro li
prze pro wa dzo nych w cią gu pierw szych sied miu mie się cy 2011 r.
wy ka za ło wzrost o 21 proc. licz by przy pad ków nie wy pła ce nia
pen sji w kon tro lo wa nych za kła dach oraz wzrost o 39 proc. kwo -
ty nie wy pła co nych świad czeń pie nię żnych. In spek to rzy pra cy wy -
eg ze kwo wa li w br. na le żno ści na kwo tę 40,2 mln zł dla 42,8 tys.
pra cow ni ków.

Kon tro le wy ka za ły, że przy czyn stwier dza nych nie pra wi dło wo -
ści – prócz bra ku środ ków fi nan so wych na wy pła ty oraz nie zna -
jo mo ści obo wią zu ją cych prze pi sów – na le ży upa try wać rów nież
w roz bie żno ściach w za kre sie in ter pre ta cji prze pi sów pra wa
pra cy okre śla ją cych za sa dy wy pła ty świad czeń pra cow ni czych.

Po ja wia się za tem ko niecz ność zmian le gi sla cyj nych pro wa dzą -
cych do do pre cy zo wa nia obec nych re gu la cji. Ha li na Tul win
przed sta wi ła su ge stie PIP w tym za kre sie.

Dzia łal ność kon tro l ną Pań stwo wej In spek cji Pra cy w dzie dzi -
nie prze strze ga nia przez agen cje za trud nie nia prze pi sów usta -
wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy w la -
tach 2008–2011 przy bli żył po słom Ja ro sław Le śniew ski, dy rek -
tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia. Stwier dził, że in -
spek cja pra cy skon tro lo wa ła w tym okre sie 1342 pod mio ty świad -
czą ce usłu gi z za kre su agen cji za trud nie nia, co sta no wi 38 proc.
ogól nej licz by ok. 3,5 tys. za re je stro wa nych w Pol sce agen cji.

Wy ni ki kon tro li wska zu ją na stop nio wą po pra wę sta nu 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. Od kil ku lat PIP ob ser wu je bo wiem sys te ma -
tycz ny spa dek od set ka kon tro lo wa nych pod mio tów, któ re do pu -
ści ły się na ru sze nia za sad pro wa dze nia agen cji za trud nie nia. 

– Cho ciaż w nie któ rych ob sza rach ska la nie pra wi dło wo ści jest
na dal nie po ko ją ca, bę dzie my kon ty nu ować wy sił ki, by ta po zy -
tyw na ten den cja nie ule gła za ha mo wa niu. W tej kwe stii li czy my
zwłasz cza na sku tecz ność dzia łań pre wen cyj nych, któ rych za sięg
sta ra my się cią gle po sze rzać – po wie dział Ja ro sław Le śniew ski.

Dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li Le szek Za jąc za -
po znał człon ków ko mi sji z oce ną za gro żeń stwa rza nych przez
amo nia kal ne in sta la cje chłod ni cze w ró żnych bra nżach na pod -
sta wie kon tro li PIP, na to miast dy rek tor De par ta men tu Pre wen -
cji i Pro mo cji Krzysz tof Ko wa lik omó wił wy ni ki 3-let niej kam -
pa nii in for ma cyj no -pre wen cyj nej in spek cji pra cy: „Bez pie czeń -
stwo pra cy w bu dow nic twie – upad ki, po śli zgnię cia”.

Po sło wie wy słu cha li in for ma cji Pań stwo wej In spek cji Pra cy



Wro cław Pod prze wod nic twem głów ne go in spek to ra pra cy Iwo -
ny Hic kie wicz od by ło się w dniach 20-21 sierp nia br. po sie dze nie Ra -
dy Pro gra mo wo -Me to dycz nej przy Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy im. prof. Ja na Ro sne ra. Ob ra du ją cy człon ko wie Ra dy,
wśród któ rych zna leź li się m.in. jej wi ce prze wod ni czą ca Mał go rza ta
Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, a ta kże dy rek -
to rzy Ośrod ka Ja nusz Kra soń i Gra ży na Pa nek, za sta na wia li się
m.in. nad zmia na mi w do tych czas obo wią zu ją cym za rzą dze niu do ty czą -
cym spe cja li za cji za wo do wej pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. Głów nym ce lem spo tka nia by ło opra co wa nie wstęp ne go pro jek tu
pla nu szko leń dla pra cow ni ków PIP na rok 2013. Jed ną z pod staw
do two rze nia przed mio to we go pla nu by ły, opra co wa ne przez De par -
ta ment Or ga ni za cyj ny, ze sta wie nia: udzia łu nad in spek to rów pra cy
– kie row ni ków od dzia łów i ko or dy na to rów ze spo łów, głów nych spe cja -
li stów i spe cja li stów w szko le niach w la tach 2010-2012, udzia łu apli -
kan tów kur sów 61 i 62 w szko le niach zor ga ni zo wa nych w la tach 2011
i 2012 oraz wy kaz szko leń de dy ko wa nych ka drze kie row ni czej PIP
w la tach 2008-2012. Przy go to wy wa ne pla ny ma ją uwzględ niać ta kże

za po trze bo wa nie na szko le nia wy ra żo ne i zgło szo ne przez kie row ni -
ków jed no stek or ga ni za cyj nych PIP.

Kiel ce W sie dzi bie Ku rii Die ce zjal nej 17 sierp nia br. od by ło się
spo tka nie głów ne go in spek to ra pra cy Iwo ny Hic kie wicz z kra jo wym
dusz pa ste rzem lu dzi pra cy ks. bi sku pem Ka zi mie rzem Ry cza nem.
Iwo na Hic kie wicz przed sta wi ła bie żą ce pro ble my zwią za ne z dzia łal -
no ścią usta wo wą Pań stwo wej In spek cji Pra cy, zwłasz cza z eg ze kwo wa -
niem od pra co daw ców prze strze ga nia prze pi sów pra wa. Mó wi ła o nie -
re spek to wa niu przez nie któ rych pra co daw ców prze pi sów do ty czą -
cych wy pła ca nia świad czeń pra cow ni czych, to le ro wa niu przez nich nie -
ko rzyst nych wa run ków śro do wi ska pra cy, a ta kże o po wie rza niu pra -
cy na pod sta wie umów cy wil no praw nych, pod czas gdy spo sób wy ko -
ny wa nia za dań wska zu je na ist nie nie sto sun ku pra cy. Za ak cen to wa ła,
że dzia ła nia in spek cji pra cy po wo du ją roz wią zy wa nie trud nych spraw
pra cow ni czych i pro wa dzą do za cho wa nia po czu cia spra wie dli wo ści
w sto sun kach pra cy. Od no sząc się do kwe stii umów śmie cio wych, 
bp Ka zi mierz Ry czan pod kre ślił, że nie da ją one świad czą cym pra cę
szans na uzy ska nie w przy szło ści upraw nień eme ry tal nych, a w bie -
żą cym by to wa niu – osło ny so cjal nej i in nych praw przy słu gu ją cych pra -
cow ni kom. Pro blem ten jest bar dzo bo le sny w swych skut kach i do -
ty czy nie tyl ko sa mych świad czą cych pra cę, ale ta kże ich ro dzin. Kra -

jo wy dusz pa sterz lu dzi pra cy wska zał na ko niecz ność po dej mo wa nych
dzia łań na rzecz świa ta pra cy, wy ra ża jąc sza cu nek dla wy sił ków Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy w tym kie run ku, a głów ne mu in spek to ro wi
pra cy ży czył suk ce sów na po wie rzo nym sta no wi sku.

War sza wa W związ ku z osu nię ciem się zie mi i za la niem frag men -
tu od cin ka bu do wy II sta cji me tra w War sza wie, a co za tym idzie po -
ten cjal nym za gro że niem wy pad ko wym dla pra cow ni ków za trud nio nych
przy tej in we sty cji, Okrę go wy In spek to rat Pra cy w War sza wie po wo -
łał ze spół ma ją cy na ce lu wy ja śnie nie za ist nia łej sy tu acji i wy eli mi no -
wa nie ewen tu al nych za gro żeń osób pra cu ją cych przy bu do wie II li nii
me tra. Na tra fie nie przez bu dow ni czych sta cji Po wi śle na nie zna ny
wcze śniej ciek wod ny spo wo do wa ło wdar cie się wo dy do przej ścia bu -
do wa ne go pod tu ne lem Wi sło stra dy. Ko niecz ne by ło za mknię cie tu ne -
lu a ta kże mo stu Świę to krzy skie go. Wstrzy ma no pra ce na bu do wie te -
go od cin ka, a pra cow ni ków ewa ku owa no. Ni ko mu nic się nie sta ło.
Obec nie w miej scu osu wi ska pra cu ją tech ni cy, któ rzy usta la ją, ja ki
wpływ mia ła awa ria na bezpieczeństwo techniczne tu nelu Wi sło stra -
dy i mostu Świę to krzy skiego.

Bia ły stok Czyn no ści kon tro l ne pro wa dzo ne przez in spek to rów
pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Bia łym sto ku w pierw szych
sied miu mie sią cach br., wy ka zu ją na ro sną cą ska lę nie pra wi dło wo ści
zwią za nych z nie wy pła ca niem lub nie ter mi no wą wy pła tą wy na gro -
dzeń za pra cę i in nych świad czeń pie nię żnych zwią za nych z pra cą.
W związ ku z tym okrę go wy in spek tor pra cy w Bia łym sto ku wy sto so -
wał w sierp niu pi sem ne przy po mnie nie o wy ni ka ją cym z prze pi sów
pra wa pra cy (w tym art. 85 i art. 94 pkt 5 K. p.) obo wiąz ku pra co daw -
ców ter mi no we go i pra wi dło we go wy pła ca nia wy na gro dze nia i in nych
świad czeń pie nię żnych zwią za nych z pra cą. Wy pła ty wy na gro dze nia
za pra cę do ko nu je się co naj mniej raz w mie sią cu, w sta łym i usta lo -
nym z gó ry ter mi nie, nie póź niej jed nak niż w cią gu pierw szych 10 dni
na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go. Nie wy wią zy wa nie się z tej po -
win no ści lub nie wła ści wa re ali za cja przez pra co daw cę te go obo wiąz -
ku mo że sta no wić wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow ni ka. Zgod -
nie z art. 282 § 1 pkt 1 Ko dek su pra cy, kto wbrew obo wiąz ko wi nie
wy pła ca w usta lo nym ter mi nie wy na gro dze nia za pra cę lub in ne go
świad cze nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi al bo upraw nio ne mu do te -
go świad cze nia człon ko wi ro dzi ny pra cow ni ka, wy so kość te go wy na -
gro dze nia lub świad cze nia bez pod staw nie ob ni ża al bo do ko nu je bez -
pod staw nych po trą ceń, pod le ga ka rze grzyw ny od 1000 zł do 30 000 zł

– czy ta my m.in. w pi śmie pod pi sa nym przez okrę go we go in spek to ra
pra cy w Bia łym sto ku Mar ka Alek sie ju ka. 

Wro cław W sie dzi bie Od dzia łu Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go we Wro cła wiu od by ło się 8 sierp nia br. pod su mo wa nie
eta pu re gio nal ne go oraz wo je wódz kie go X Ogól no kra jo we go Kon -
kur su Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne 2012. W uro czy sto ści wzię li
udział rol ni cy, lau re aci obu eta pów kon kur su, a ta kże przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa dol no ślą skie go oraz gmin i in -
sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz rol nic twa. Zwy cięz com oraz wy ró żnio -
nym rol ni kom wrę czo no dy plo my i na gro dy rze czo we ufun do wa ne
przez wła dze sa mo rzą do we, in sty tu cje zwią za ne z rol nic twem oraz or -
ga ni za to rów kon kur su – Okrę go wy In spek to rat Pra cy we Wro cła wiu
i Od dział KRUS we Wro cła wiu. Zwy cię żczy nią eta pu wo je wódz kie go
zo sta ła Jó ze fa Biał ka -Gold pro wa dzą ca go spo dar stwo we wsi Ra dło -
wi ce.

Ka to wi ce Co ro ku w okre sie wa ka cyj nym na te re nach wiej skich
wo je wódz twa ślą skie go do cho dzi do wie lu wy pad ków z udzia łem naj -
młod szych. To wła śnie pod czas wa ka cji dzie ci, nie świa do me za gro żeń,
naj czę ściej po ma ga ją w pra cach rol nych, a co za tym idzie na ra żo ne
są na wszel kie go ro dza ju nie bez pie czeń stwa. Wie lu tra ge diom mo żna
za po biec, prze ka zu jąc naj młod szym jak naj wię cej in for ma cji o bez -
piecz nych za cho wa niach na te re nie go spo dar stwa rol ne go. Re ali zu jąc
ak cję pn. „Bez piecz ne La to”, pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Ka to wi cach To masz Urban, Ka ta rzy na Bzdu ra i Ja ro sław
Krzy sta nek pod czas te go rocz nych wa ka cji prze pro wa dzi li po ga dan -
ki i kon kur sy dla po nad 380 dzie ci i mło dzie ży z te re nów wiej skich.
Uczest ni cy kon kur sów otrzy ma li na gro dy ufun do wa ne przez OIP
w Ka to wi cach oraz gry plan szo we ufun do wa ne przez Głów ny In spek -
to rat Pra cy.

Po znań Co czte ry i pół se kun dy ja kiś pra cow nik ule ga wy pad ko -
wi, w wy ni ku któ re go mu si po zo sta wać w do mu przez co naj mniej trzy
dni ro bo cze. Licz ba wy pad ków przy pra cy, któ rych skut kiem są ta kie
lub dłu ższe nie obec no ści w pra cy, jest ogrom na i wy no si po nad 7 mln
rocz nie – po da je Eu ro pej ska Agen cja Bez pie czeń stwa i Zdro wia
w Pra cy. Re ak cją na te da ne by ło opra co wa nie w wo je wódz twie wiel -
ko pol skim Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy. Jej pod sta -
wo wym ce lem jest ogra ni cze nie licz by wy pad ków przy pra cy po przez
kształ to wa nie i pro pa go wa nie w spo łe czeń stwie kul tu ry bez pie czeń -
stwa. Jed nym ze spo so bów wpro wa dze nia w ży cie do brych prak tyk,
sta ły się dwa zor ga ni zo wa ne przez OIP w Po zna niu kon kur sy: „Mniej
wy pad ków” – kon kurs dla pra co daw ców, któ rym uda ło się zmniej szyć
licz bę wy pad ków przy pra cy (zgło sze nia do 30 li sto pa da br.); „So lid -
ni, Go spo dar ni, Bez piecz ni w Pra cy” – kon kurs dla pra co daw ców pro -
mu ją cych do bre prak ty ki w za kre sie po pra wy sta nu bez pie czeń stwa
pra cy (zgło sze nia do koń ca paź dzier ni ka br.).

Kra ków Po nad 75% wy pad ków przy pra cy w rol nic twie spo wo do -
wa nych jest nie zna jo mo ścią za sad bez piecz nej pra cy, lek ce wa że niem
za gro żeń, złym sta nem tech nicz nym ma szyn, urzą dzeń i na rzę dzi
oraz po śpie chem. Co trze ci wy pa dek z udzia łem sprzę tu rol ni cze go
koń czy się śmier cią po szko do wa ne go. W cza sie żniw in spek to rzy
pra cy z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie prze pro wa dzi li
łącz nie po nad sto wi zy ta cji go spo darstw rol nych i prac po lo wych
na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go. Udzie la li rol ni kom po rad
z za kre su bhp, in for mo wa li o spo so bach bez piecz nej pra cy m.in. po -
przez obo wią zek za sto so wa nia za bez pie czeń w ma szy nach i urzą dze -
niach tech nicz nych. Naj czę ściej spo ty ka ne nie pra wi dło wo ści, ja kie za -

ob ser wo wa li w tym ro ku to: brak osłon wa łów od bio ru mo cy przy pra -
sach, brak osłon w ze spo łach pa so wych na gar nia cza oraz na pę du li -
stwy tną cej i osi na pę du po daj ni ka śli ma ko wo -pal co we go w kom baj -
nach, brak bez piecz nych ka bin lub ram ochron nych, wy ko ny wa nie
czyn no ści kon ser wa cyj no -ob słu go wych przy pra cu ją cych ma szy nach
oraz nie wy star cza ją ce kwa li fi ka cje osób kie ru ją cych po jaz da mi. 

Łódź Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi ogło sił mię dzysz kol -
ny kon kurs pla stycz ny „Kul tu ra bez pie czeń stwa” dla uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych o pro fi lu za wo do wym z te re nu wo je wódz twa łódz -
kie go. Je go za kres te ma tycz ny sta no wi pro ble ma ty ka pra wa pra cy
oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, w szcze gól no ści tech nicz ne
bez pie czeń stwo pra cy, er go no mia, ochro na prze ciw po ża ro wa oraz za -
sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy. Pa tro nat nad kon kur sem ob jął ku -
ra tor oświa ty w Ło dzi. Ogło sze nie wy ni ków kon kur su, do któ re go pra -
ce mo żna nad sy łać na ad res OIP w Ło dzi do dnia 1 paź dzier ni ka br.
oraz wrę cze nie na gród na stą pi w trak cie uro czy ste go pod su mo wa nia
kon kur su w pierw szej po ło wie li sto pa da.

Szcze cin Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Szcze ci nie wraz z Cho -
rą gwią Za chod nio po mor ską ZHP po sta no wił spraw dzić wie dzę zu chów
i har ce rzy o bez pie czeń stwie na te re nach wiej skich. W ra mach ak cji
„Bez piecz ne la to”, na te re nie Sta ni cy Har cer skiej w Drę żnie, prze pro -
wa dzo no dwa kon kur sy pla stycz ne, w któ rych uczest ni czy ło 50 zu -
chów i 50 har ce rzy. Po wsta ły w ten spo sób te ma tycz ne pra ce pla stycz -
ne, uwzględ nia ją ce za gad nie nia bez piecz ne go za cho wa nia dzie ci i mło -
dzie ży na wsi. Przed kon kur sem zu chy i har ce rze za po zna li się z za sa -
da mi bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac w go spo dar stwie rol nym. Za ję -
cia pro wa dzi li dru ho wie i druh ny, opie ku no wie po szcze gól nych grup
i dru żyn. Przy pro wa dze niu za jęć wy ko rzy sty wa ne by ły ma te ria ły po -
moc ni cze, ta kie jak fil my, bro szu ry i pla ka ty do star czo ne przez Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy w Szcze ci nie. Pod czas uro czy ste go fi na łu Ko -
mi sja Kon kur so wa prze pro wa dzi ła oce nę wszyst kich wy ko na nych prac
pla stycz nych. Zgod nie z uzna niem Ko mi sji, po za na gro da mi dla lau re -
atów i wy ró żnio nych, wszy scy uczest ni cy kon kur sów zo sta li uho no ro -
wa ni cer ty fi ka ta mi, upo min ka mi rze czo wy mi i sło dy cza mi.

Wiadomości
nie tylko z kraju
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Jed nym z przy kła dów utrud nień zwią -
za nych z in spek tor ską kon tro lą jest ce lo -
we, nie uza sad nio ne uni ka nie przez pra co -
daw ców lub je go przed sta wi cie li kon tak tu
z in spek to rem pra cy. Pra co daw cy po wo łu -
ją się wów czas na ko niecz ność za ła twie nia
w tym cza sie wa żnych spraw, od by cia
wcze śniej umó wio nych spo tkań lub też
ko niecz ność wy jaz dów słu żbo wych zwią -
za nych z in te re sa mi biz ne so wy mi itp. Nie
ule ga wąt pli wo ści, że w ten spo sób za kłó -
ca ją nor mal ne kon ty nu owa nie za dań kon -
tro l nych i wy dłu ża ją ich czas. Nie któ re
z ar gu men tów przed sta wia nych przez pra -
co daw ców za słu gu ją na uwzględ nie nie
z uwa gi na to, że po in for mo wa nie pra co -
daw cy o za mia rze roz po czę cia czyn no ści
kon tro l nych nie za wsze jest mo żli we.
Prze pis art. 24 ust. 1 usta wy z 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy1

po zwa la in spek to ro wi pra cy na prze pro -
wa dze nie kon tro li prze strze ga nia prze pi -
sów pra wa pra cy bez uprze dze nia, o ka -
żdej po rze dnia i no cy.

Pre sja cza su

Zda rza ją się sy tu acje, że w dniu, w któ -
rym in spek tor pra cy pla nu je roz po czę cie
kon tro li, nie jest mo żli wa obec ność pra co -
daw cy w kie ro wa nym przez nie go za kła -
dzie, a tym sa mym spo tka nie z kon tro lu -
ją cym. Pro blem ten mo że rów nież po ja -
wić się w trak cie czyn no ści kon tro l nych
i mo że prze ło żyć się na usta le nie sta nu
fak tycz ne go w za kre sie przed mio tu kon -
tro li. Dla te go też wska za ne jest ra cjo nal -
ne po dej ście do pro ble mu i do ko na nie
oce ny za cho wa nia pra co daw cy z uwzględ -
nie niem je go dal szych dzia łań, a w szcze -
gól no ści, czy nie spo wo du ją one nie uza -
sad nio nych prze szkód unie mo żli wia ją cych

dzia ła nia kon tro l ne in spek to ra pra cy. Ta -
ka sy tu acja wy wo łu je stres i to rów nież
z te go po wo du, że stwa rza ko niecz ność
zmia ny ter mi nów kon tro li u in nych pra co -
daw ców. Ro dzić mo że rów nież oba wy, co
do ter mi no we go roz pa trze nia skar gi pra -
cow ni czej. Wy stę pu ją ca w tym przy pad ku
pre sja cza su zmu sza in spek to ra pra cy
do po dej mo wa nia do stęp nych dzia łań
praw nych, któ re po zwa la ją na sku tecz ne
prze ciw dzia ła nie nie po żą da nym i na gan -
nym za cho wa niom kon tro lo wa nych.

Prze pi sy pra wa od no szą ce się do dzia -
łal no ści PIP da ją wie le mo żli wo ści. Za -
war te są przede wszyst kim w usta wie
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy, Ko dek sie
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, ale rów -
nież w pra wie kar nym, w tym w pro ce du -
rze kar nej oraz w prze pi sach o wy kro -
cze niach.

Prze pi sy usta wy o Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy nie da ją go to wych re cept na spo -
sób po stę po wa nia in spek to ra pra cy
w przy pad kach okre ślo nych zda rzeń.
Zgod nie z art. 12 usta wy o PIP – w po stę -
po wa niu przed or ga na mi Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w spra wach nie ure gu lo wa -
nych w usta wie, bądź prze pi sach wy da -
nych na jej pod sta wie al bo w prze pi sach
szcze gól nych, sto su je się prze pi sy Ko -
dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
(art. od 39 do 49), z któ rych na le ży ko rzy -
sta ć2.

Pod nie obec ność

Brak mo żli wo ści roz po czę cia kon tro li
z uwa gi na nie obec ność pra co daw cy lub
osób przez nie go upo wa żnio nych, da je in -
spek to ro wi pra cy pra wo do rę cze nia pi -
sma in for mu ją ce go pra co daw cę o ter mi -
nie roz po czę cia czyn no ści kon tro l nych

dro gą pocz to wą, za po kwi to wa niem.
W przy pad ku nie obec no ści ad re sa ta (pra -
co daw cy), pocz ta do rę cza pi smo za po kwi -
to wa niem in nym do ro słym oso bom, je że -
li wy ra zi ły zgo dę od da nia pi sma ad re sa to -
wi. Je że li na to miast nikt z obec nych ta kiej
zgo dy nie wy ra ził, pocz ta wy zna cza dwa
ko lej ne ter mi ny do rę cze nia pi sma. Je że li
po ich upły wie prze sył ka nie zo sta ła ode -
bra na przez ad re sa ta, do rę cze nie uwa ża
się za do ko na ne z upły wem ostat nie go
dnia dru gie go wy zna czo ne go okre su od -
bio ru prze sył ki (art. 44 K.p.a.) 3. Do ku -
men ty zwią za ne z za wia do mie niem pra co -
daw cy, in spek tor pra cy wi nien prze cho wy -
wać w ak tach spra wy. Do ty czy to ta kże sy -
tu acji, kie dy ad re sat od ma wia przy ję cia pi -
sma i pocz ta zwra ca go nadaw cy.

W przy pad ku zmia ny ad re su za kła du,
pra co daw ca ma obo wią zek wy ni ka ją cy
z art. 209 § 1 K.p., po in for mo wa nia wła -
ści we go okrę go we go in spek to ra pra cy
o zmia nie miej sca pro wa dzo nej dzia łal no -
ści. Niespeł nie nie te go wy mo gu sta no wi
wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka (art. 283 § 2 pkt. 1 K.p.) 4. 

Je że li na to miast pod czas czyn no ści
kon tro l nych wy stą pią trud no ści w uzy ska -
niu do ku men tów czy wy ja śnień nie zbęd -
nych do usta le nia sta nu fak tycz ne go, in -
spek tor pra cy zgod nie z art. 23 ust. 1
pkt. 3 do 5 usta wy o PI P5 ma pra wo skie -
ro wa nia do pra co daw cy żą da nia zło że nia
pi sem nych i ust nych in for ma cji w spra -
wach ob ję tych kon tro lą od wszyst kich
osób za trud nio nych u pra co daw cy i by łych
pra cow ni ków.

Ko lej nym upraw nie niem in spek to ra pra -
cy jest pra wo wzy wa nia i prze słu chi wa nia
okre ślo nych osób, za trud nio nych w kon -
tro lo wa nym za kła dzie lub by łych pra cow ni -
ków za kła du. Pod sta wą praw ną ta kie go we -

zwa nia jest art. 50 § 1 Ko dek su po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go6 oraz art. 23 ust. 1
pkt. 1 usta wy o PI P7. Nie uspra wie dli wie nie
nie sta wien nic twa trak to wa ne jest jak utrud -
nia nie czyn no ści słu żbo wych w za kre sie
dzia łal no ści in spek cji pra cy, co pod le ga od -
po wie dzial no ści kar nej.

Współ dzia ła nie 
i in for mo wa nie

Pod czas czyn no ści kon tro l nych usta -
wa o Pań stwo wej In spek cji Pra cy da je in -
spek to ro wi pra cy ta kże in ne mo żli wo ści
od dzia ły wa nia na pra co daw cę dla za -
pew nie nia efek tyw ne go pro wa dze nia
kon tro li. Zgod nie z art. 14 ust. 18

– przy re ali za cji za dań Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy współ dzia ła ze związ ka -
mi za wo do wy mi, or ga ni za cja mi pra co -
daw ców, or ga na mi sa mo rzą du za ło gi,
ra da mi pra cow ni ków, spo łecz ną in spek -
cją pra cy, pu blicz ny mi słu żba mi za trud -
nie nia w ro zu mie niu prze pi sów o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku
pra cy. Wspólpracuje również z or ga na -
mi ad mi ni stra cji pań stwo wej, a w szcze -
gól no ści z or ga na mi nad zo ru i kon tro -
li nad wa run ka mi pra cy, Po li cją, Stra żą
Gra nicz ną, Słu żbą Cel ną, urzę da mi
skar bo wy mi i Za kła dem Ubez pie czeń
Spo łecz nych, a ta kże or ga na mi sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Or ga ny te mo gą
słu żyć po mo cą i wspie rać dzia ła nia in -
spek to ra pra cy przy wykonywaniu
czyn no ści kon tro l nych. W prak ty ce,
naj czę ściej ma miej sce w cza sie kon tro -
li zwią za nych z le gal no ścią za trud nie -
nia, w tym cu dzo ziem ców (Po li cja,
Straż Gra nicz na), czy też w przy pad ku
agre syw nych za cho wań pra co daw ców
(Po li cja). I tu po ja wia się pew na wąt pli -
wość, czy w ka żdej trud nej sy tu acji in -
spek to rzy pra cy wy ko rzy stu ją udział tych
or ga nów w słu żbo wych dzia ła niach?

Na le ża ło by ta kże za sta no wić się nad in -
for mo wa niem or ga ni za cji związ ko wych
dzia ła ją cych w kon tro lo wa nych za kła dach,
czy też or ga ni za cji pra co daw ców oraz wła -
ści wych wo je wo dów w sto sun ku do tych
jed no stek, dla któ rych są or ga na mi za ło -
ży ciel ski mi o pro ble mach zwią za nych z za -
cho wa nia mi pra co daw ców. Mo gą to być
zwy kłe pi sma in for ma cyj ne, o takich za -
cho wa niach pra co daw ców, któ re unie mo -
żli wia ją wy ko ny wa nie słu żbo wych za dań
przez in spek to ra pra cy. Nie ma prze -
szkód, aby do or ga nów tych kie ro wać rów -
nież wnio ski o pod ję cie dzia łań zmie rza -
ją cych do po sza no wa nia pra wa. Ta kie

wspar cie jest ko niecz ne, a w przy pad ku
bra ku efek tów pod ję tych in ter wen cji, pi -
sma or ga nów PIP sta no wić mo gą ta kże
do wo dy w spra wach kie ro wa nych do or ga -
nów ści ga nia o utrud nia nie dzia łal no ści
słu żbo wej in spek to ro wi pra cy.

Po za koń cze niu dzia łań kon tro l nych in -
spek tor pra cy w nie któ rych przy pad kach
in for mu je wła ści we or ga ny o wy ni kach
prze pro wa dzo nych kon tro li, w któ rych
stwier dzo no na ru sza nie prze pi sów pra -
wa. Obo wią zek ta ki ist nie je w sto sun ku
do Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych
– w przy pad ku na ru sze nia prze pi sów

w za kre sie ubez pie czeń spo łecz nych,
urzę dów kon tro li skar bo wej – o na ru sze -
niu prze pi sów pra wa po dat ko we go, Po li -
cji lub Stra ży Gra nicz nej – o na ru sze niu
prze pi sów zwią za nych z za trud nie niem
cu dzo ziem ców, sta ro sty – o stwier dzo -
nych przy pad kach na ru sze nia przez bez -
ro bot ne go lub przez pod miot kon tro lo -
wa ny prze pi sów usta wy o pro mo cji za -
trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy.
Na wnio sek sta ro sty in spek tor pra cy ta -
kże po wia da mia go o wy ni kach kon tro li
pod mio tu funk cjo nu ją ce go na te re nie je -
go dzia ła nia.

Po nad to na wnio sek mar szał ka wo je -
wódz twa, okrę go wy in spek tor pra cy nie -
zwłocz nie po wia da mia go o stwier dzo -
nych przy pad kach na ru sze nia wa run ków

pro wa dze nia agen cji za trud nie nia, okre -
ślo nych w prze pi sach o pro mo cji za trud -
nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy. Wo je wo -
dę na to miast in for mu je się o stwier dzo -
nych przy pad kach na ru sze nia prze pi sów
o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy zwią za nych z za trud nie niem
cu dzo ziem ców lub po wie rza niem im in nej
pra cy za rob ko wej.

By usu nąć stwier dzo ne nie pra wi dło wo -
ści, in spek tor pra cy mo że kie ro wać wy stą -
pie nie po kon trol ne nie tyl ko do kon tro lo -
wa ne go pra co daw cy, ale ta kże do or ga -
nów zwierzch nich nad nim. Prze pis

art. 11 pkt. 8 usta wy o PI P9 nie ogra ni -
cza ad re sa tów wy stą pie nia.

W kon tak tach z pra co daw ca mi in -
spek tor pra cy po wi nien mieć rów nież
na uwa dze prze pi sy za war te w roz dzia -
le 5 usta wy z 2 lip ca 2004 r. o swo bo -
dzie dzia łal no ści go spo dar czej – art.
od 77 do 84d – do ty czą ce dzia łal no ści
kon tro l ne j10.

Przed sta wio ne roz wa ża nia wska zu ją
na różnorodność mo żli wo ści praw nych
słu żą cych sku tecz ne mu eg ze kwo wa niu
za cho wań pra co daw ców. Na le ży tyl ko
czę ściej z nich ko rzy stać.

Hen ryk Bu cho wicz
OIP Kiel ce

Przy pi sy:

1 Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U z 2007 r.
nr. 89, poz. 589 ze zm.).

2 Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko -
deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
(Dz. U z 2000 r., nr 98, poz. 1071
– tekst jed no li ty).

3 Ta mże.
4 Usta wa z 26 czerw ca 1974 r. Ko -

deks pra cy (Dz. U z 1998 r., nr. 21,
poz. 94 ze zm.).

5 Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).

6 Usta wa z 14 czerw ca 1960 r. Ko deks
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).

7 Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).

8 Ta mże.
9 Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy (Dz. U. z 2007 r.,
nr 89, poz. 589 ze zm.).

10 Usta wa z 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie
dzia łal no ści go spo dar czej (tj. Dz. U.
z 2010, Nr 220, poz. 1447 z pó żń. zm.).
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Prze szko dy 
w po stę po wa niu kon tro l nym

Hen ryk Bu cho wicz

Po stę po wa nie kon tro l ne in spek to ra pra cy zwią za ne jest z ko niecz no ścią na wią za nia bez po -
śred nich kon tak tów z pra co daw cą lub oso ba mi dzia ła ją cy mi w je go imie niu. Do ty czyć to mo -
że ta kże in nych osób za trud nio nych u pra co daw cy. W wie lu przy pad kach re la cje in spek to ra
pra cy z pra co daw cą lub je go przed sta wi cie la mi na po ty ka ją na trud no ści. War to za tem zwró -
cić uwa gę na to, ja kie mo żli wo ści do pusz cza ją prze pi sy, po zwa la jąc na roz wią za nie tych pro -
ble mów. Jak kol wiek za gad nie nie to po win no być po wszech nie zna ne or ga nom PIP, to war to je
prze ana li zo wać, cho cia żby dla przy po mnie nia.
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Pozytywne środki ma ją na ce lu mo ty -
wo wa nie pra cow ni ka do po żą da ne go
przez pra co daw cę dzia ła nia, po przez
stwo rze nie sys te mu na gród i wy ró żnień.
Pra co daw ca nie jest jed nak zo bli go wa ny
do ich wpro wa dze nia. To po zo sta je w je -
go ge stii. Środ ki praw ne o cha rak te rze
ne ga tyw nym ma ją za za da nie wy cią gnię -
cie kon se kwen cji wo bec pra cow ni ka
w przy pad ku, gdy na ru sza on na ło żo ne
na nie go obo wiąz ki, bądź wy ko nu je pra cę
w spo sób da le ce od bie ga ją cy od ocze ki -
wań pra co daw cy. Mo gą do ty czyć po zba -
wie nia pra cow ni ka na gród i wy ró żnień,
ale upraw nia ją też pra co daw cę do sto so -
wa nia bar dziej re stryk cyj nych środ ków.
Ich ka ta log i pro ce du ra sto so wa nia zo -
sta ły ści śle okre ślo ne przez usta wo daw cę,
ze wzglę du na to, że go dzą w chro nio ne
pra wem do bra oso bi ste pra cow ni ka.

Wi na i bez praw ność

Środ ka mi re pre syj ny mi, któ rych ce -
lem nie jest de fi ni tyw ne za koń cze nie sto -
sun ku pra cy po mię dzy na ru sza ją cym
prze pi sy pra cow ni kiem a pra co daw cą, są
ka ry po rząd ko we. Sto su jąc je, pra co daw -
ca mo że wpły wać na ne ga tyw ne za cho wa -
nia pra cow ni ka.

Usta wo daw ca w art. 108 K.p. prze wi -
dział prze słan ki, któ rych za ist nie nie jest
wa run kiem si ne qua non po cią gnię cia pra -
cow ni ka do od po wie dzial no ści po rząd ko -
wej. Brak jed nej z nich za wsze bę dzie się
wią zał z unie mo żli wie niem pod da nia pra -
cow ni ka te go ro dza ju ko dek so wej od po -
wie dzial no ści.

W li te ra tu rze ist nie je zgod ność co
do te go, iż nie zbęd ny mi prze słan ka mi od -
po wie dzial no ści po rząd ko wej są wi na
i bez praw ność. Nie ma wąt pli wo ści, je śli
cho dzi o ko niecz ność za ist nie nia pierw -
szej z nich. Po mi nię cie te go ele men tu
od po wie dzial no ści pro wa dzi ło by do au to -

ma tycz nych re ak cji pra co daw cy, po le ga ją -
cych na tym, że np. ka ra za spóź nie nie by -
ła by na kła da na bez roz wa że nia je go przy -
czyn, oce ny umyśl no ści, lek ko myśl no ści
czy też nie dbal stwa pra cow ni ka. Usta wo -
daw ca uży wa zresz tą po ję cia wi ny
w art. 111 K.p., uza le żnia jąc od jej stop -
nia, ro dzaj ka ry. Dla te go też sa mo jej wy -
stę po wa nie wa run ku je od po wie dzial ność
po rząd ko wą1, co po twier dza li nia orzecz -
ni cza SN2.

Na su wa się jed nak py ta nie, czy po cią -
gnię cie do od po wie dzial no ści po rząd ko -
wej jest mo żli we je dy nie w przy pad ku za -
ist nie nia wi ny umyśl nej, czy też mo żli we
jest po cią gnię cie do niej pra cow ni ka ta -
kże przy pad ku wi ny nie umyśl nej. W tej
kwe stii sta no wi sko za jął Sąd Naj wy ższy,
kon sta tu jąc, iż „wi na pra cow ni ka z re gu -
ły bę dzie wy stę po wa ła w for mie umyśl nej,
choć nie mo żna wy klu czyć ta kże wi ny nie -
umyśl nej”3. Nie wąt pli wie na le ży się zgo -
dzić ze sta no wi skiem Są du Naj wy ższe go,
tym bar dziej, iż sam usta wo daw ca nie roz -
ró żnia wi ny umyśl nej oraz nie umyśl nej,
wska zu jąc je dy nie, iż dla ro dza ju na ło żo -
nej ka ry ma mieć wpływ jej sto pień.

Wi na pra cow ni ka wy ra ża się su biek -
tyw ną na gan no ścią je go za cho wa nia, tzn.
za mia rem bez po śred nim lub ewen tu al -
nym po peł nie nia prze kro cze nia al bo po -
peł nie niem go wsku tek nie za cho wa nia
ostro żno ści wy ma ga nej w da nych oko licz -
no ściach, mi mo że spraw ca mo żli wość ta -
ką prze wi dy wał al bo mógł prze wi dzieć4.
Brak wi ny w za cho wa niu pra cow ni ka, po -
mi mo obiek tyw ne go na ru sze nia przez
nie go obo wiąz ków w za kre sie przed mio to -
wym, wska za nym w art. 108 K.p. bę dzie
skut ko wał nie mo żno ścią po cią gnię cia
do od po wie dzial no ści po rząd ko wej.

Prze pi sy Ko dek su pra cy nie prze wi du -
ją tzw. kon tra ty pów uchy la ją cych od po -
wie dzial ność po rząd ko wą, któ re mo gą być
po wo dem na ru sze nia przez pra cow ni ka

je go obo wiąz ku, jak np. stan wy ższej ko -
niecz no ści. Za przy kład mo że po słu żyć
sy tu acja, w któ rej kie row nik pro duk cji od -
da la się od miej sca, w któ rym spra wu je
nad pra cow ni ka mi kon tro lę, w ce lu udzie -
le nia pierw szej po mo cy ko le dze, któ ry
dła wi się po sił kiem. Na su wa się wąt pli -
wość, czy w ta kiej i w po dob nych sy tu -
acjach mo żna wy łą czyć od po wie dzial ność
pra cow ni ka?

Wy da je się, że wszel kie kon tra ty py zna -
ne pra wu cy wil ne mu, a ta kże po za usta wo -
we kon tra ty py pra wa kar ne go zno szą ka -
ral ność po rząd ko wą. Mo żna bo wiem przy -
jąć, że za cho wa nia pra cow ni ków w ra -
mach kon tra ty pów, po le ga ją ce na za nie -
cha niu wy ko na nia obo wiąz ku, na wet gdy
na ru sza ją nor mę sank cjo no wa ną z art.
108 K.p., nie sta no wią nie prze strze ga nia
tych prze pi sów5. W wy ra że niu „nie prze -
strze ga nie” uży tym w art. 108 K.p. na le -
ży do pa try wać się ele men tu war to ściu ją -
ce go, oce nia ją ce go to za cho wa nie ja ko
god ne uka ra nia i wy ma ga ją ce ne ga tyw -
nych kon se kwen cji po przez na ło że nie ka -
ry po rząd ko wej.

Do oko licz no ści wy łą cza ją cych wi nę
obok wska za ne go sta nu wy ższej ko niecz -
no ści za li cza my: brak po czy tal no ści, nie -
udol ność oraz błąd.

Pierw sza z wy mie nio nych oko licz no -
ści bę dzie wy łą cza ła wi nę przy na ru sze niu
obo wiąz ków wy mie nio nych w art. 108 Ko -
dek su pra cy nie zmier nie rzad ko. Wy ni ka
to z fak tu, iż pra cow ni ka mi są głów nie
oso by do ro słe i nie ube zw ła sno wol nio ne.
Nie udol ność ró żni się od bra ku po czy tal -
no ści tym, iż do ko na nie prze kro cze nia
przez pra cow ni ka nie wy ni ka z je go nie do -
ro zwo ju psy chicz ne go, cho ro by umy sło -
wej czy też za kłó ce nia czyn no ści psy chicz -
nych, lecz z bra ku wy ma ga nej su mien no -
ści, czy też sta ran no ści w pra cy lub wią że
się z bra kiem po sia da nej wie dzy. W ta kim
przy pad ku czę sto po peł nio ne wy kro cze -
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Na po sta wę pra cow ni ka w pra cy wpły wa wie le ró żno rod nych czyn ni ków, za rów no ze wnętrz nych,
nie za le żnych od pra co daw cy, jak i tych, któ re w spo sób za mie rzo ny przez nie go sty mu lu ją za -
cho wa nie pra cow ni ka. Te zaś mo żna po dzie lić na po za praw ne, jak np. two rze nie mi łej at mos fe -
ry w pra cy oraz środ ki praw ne, wśród któ rych mo żna wy ró żnić po zy tyw ne i ne ga tyw ne.

§
Od po wie dzial ność po rząd ko wa

nie wy ni ka ze złe go do bo ru pra cow ni ka
na okre ślo ne sta no wi sko. Tej oko licz no ści
nie na le ży my lić z nie dbal stwem, któ re
jest ele men tem wi ny nie umyśl nej. Błąd
z ko lei, to stan świa do mo ści pra cow ni ka,
do ty czą cy złej oce ny czyn no ści, ja ką wy ko -
nu je6.

Dru gim wa run kiem si ne qua non po -
cią gnię cia pra cow ni ka do od po wie dzial -
no ści po rząd ko wej jest bez praw ność za -
cho wa nia. O ile przed mio tem wi ny jest
sto su nek pra cow ni ka do fak tu na ru sze nia
przez nie go obo wiąz ków, o ty le przed -
mio tem oce ny bez praw no ści jest sto su -
nek za cho wa nia pra cow ni ka do je go obo -
wiąz ków pra cow ni czych, a kon kret nie
brak ich prze strze ga nia. 

Na ga na upo mnie nie 
ka ra pie nię żna

Po mi mo iż usta wo daw ca nie wska zu je
wprost wi ny, ja ko nie zbęd nej prze słan ki
po cią gnię cia pra cow ni ka do od po wie dzial -
no ści po rząd ko wej, o ty le w art. 108 K.p.
wymienił bez praw ne za cho wa nia. Zgod nie
z brzmie niem te go prze pi su, pra co daw ca
mo że sto so wać ka rę na ga ny bądź upo -
mnie nia, je że li pra cow nik nie prze strze ga
usta lo nej or ga ni za cji i po rząd ku w pra cy,
prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, prze pi sów prze ciw po ża ro wych, a ta kże
przy ję te go spo so bu po twier dza nia przy by -
cia i obec no ści w pra cy oraz uspra wie dli -
wia nia nie obec no ści w pra cy. Z ko lei ka -
rę pie nię żną pra co daw ca mo że za sto so -
wać w przy pad ku na ru sze nia przez pra -
cow ni ka prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy lub prze pi sów prze ciw po ża ro -
wych, opusz cze nia pra cy bez uspra wie -
dli wie nia, sta wia nia się do pra cy w sta nie
nie trzeź wo ści lub spo ży wa nia al ko ho lu
w cza sie pra cy. 

War to w tym miej scu pod kre ślić, iż
w prze ci wień stwie do od po wie dzial no ści
ma te rial nej, de lik ty pra cow ni cze po wo du -
ją ce od po wie dzial ność po rząd ko wą nie
mu szą wy wo ły wać żad nych skut ków ma -
te rial nych po stro nie pra co daw cy, jak np.
po wsta nie szko dy ma jąt ko wej, za kłó ce -
nie ryt mu pra cy, na ru sze nie do bre go
imie nia pra co daw cy czy też stwo rze nie
sta nu za gro że nia bez pie czeń stwa. Do pie -
ro po wsta nie szko dy mo że skut ko wać po -
cią gnię ciem pra cow ni ka z ty tu łu te go sa -
me go czy nu do od po wie dzial no ści za rów -
no po rząd ko wej, jak i ma jąt ko wej (ma te -
rial nej). Po cią gnię cie pra cow ni ka do ja -
kiej kol wiek od po wie dzial no ści za kre ślo -
nej w Ko dek sie pra cy, gdy de likt pra cow -

ni czy sta no wi ta kże wy kro cze nie lub
prze stęp stwo nie wy łą cza mo żli wo ści po -
cią gnię cia pra cow ni ka do od po wie dzial -
no ści za wy kro cze nie lub od po wie dzial no -
ści kar nej.

Z tre ści art. 108 K.p. wy ni ka, iż ka ry
po rząd ko we mo gą być sto so wa ne za na ru -
sze nie tyl ko nie któ rych po win no ści cią żą -
cych na pra cow ni ku. Obo wiąz ki, któ re cią -
żą na pra cow ni ku, a wy ni ka ją ze sto sun ku
pra cy, któ re go pra cow nik jest stro ną, mo -
żna po dzie lić na trzy gru py. Pierw szą
z nich sta no wią te po win no ści, któ re od -
no szą się do sa me go świad cze nia pra cy
(głów nie spo so bu wy ko ny wa nia, jej ja ko -
ści). Do dru giej gru py na le ży za li czyć obo -
wiąz ki do ty czą ce or ga ni za cji pra cy (jej
aspek tu po rząd ko we go), do trze ciej zaś
na le żą te obo wiąz ki, któ re wa run ku ją wła -
ści wą re ali za cję sto sun ku pra cy (obo wią -
zek dba ło ści o do bro za kła du pra cy, obo -
wią zek prze strze ga nia za sad współ ży cia
spo łecz ne go). 

Z tre ści art. 108 K.p. wy ni ka, iż od po -
wie dzial ność po rząd ko wa jest wła ści wym
spo so bem re ago wa nia na uchy bie nia obo -
wiąz kom wska za nym w dru giej gru pie,
a więc tym, któ re są zwią za ne z or ga ni za -
cją pra cy. Ozna cza to, że pod sta wą sto so -
wa nia kar po rząd ko wych nie są w za sa dzie
uchy bie nia pra cow ni ka do ty czą ce spo so -
bu wy ko ny wa nia pra cy, na ru sze nia obo -
wiąz ku dba ło ści o do bro za kła du pra cy,
w tym ta kże za ka zu kon ku ren cji, czy też
obo wiąz ku prze strze ga nia za sad współ -
ży cia spo łecz ne go7. Nie mo żna jed na kże
wy klu czyć po cią gnię cia pra cow ni ka do od -
po wie dzial no ści w związ ku ze spo so bem
wy ko ny wa nia pra cy. Ka żdy ta ki przy pa dek
wy ma ga in dy wi du al nej oce ny. Trze ba
mieć na uwa dze, że mię dzy obo wiąz ka mi
wy stę pu ją wie lo ra kie po wią za nia,
a w efek cie okre ślo ne za cho wa nie pra -
cow ni ka mo że sta no wić jed no cze śnie na -
ru sze nie po win no ści za kwa li fi ko wa nych
do ró żnych grup8.

Po le ce nie 
prze ło żo ne go

Ro dza je wska za nych w art. 108 K.p.
de lik tów po rząd ko wych zo sta ły wy od ręb -
nio ne przez od wo ła nie się do norm szcze -
gó ło wych, kształ tu ją cych obo wiąz ki pra -
cow ni ków, obej mu ją cych nor my sta no wio -
ne po za za kła dem pra cy9, nor my sta no -
wio ne w za kła dzie pra cy w szcze gól nym
try bie10, nor my Ko dek su pra cy do ty czą ce
dys cy pli ny pra cy11 czy wresz cie nor my
wy ni ka ją ce z obo wią zu ją cych pra cow ni ka

re guł wy ko ny wa nia pra cy12. Na ru sze nie
w po sta ci nie wy ko na nia po le ceń prze ło żo -
nych bu dzi w li te ra tu rze wie le kon tro wer -
sji. Wąt pli wo ści do ty czą te go, czy ka żde
na ru sze nie po le ce nia prze ło żo ne go mo -
żna trak to wać, jak na ru sze nie nor my
sank cjo no wa nej art. 108 K.p., czy też to,
czy mo żna pra cow ni ka po cią gnąć do od -
po wie dzial no ści za nie wy ko na nie po le ce -
nia, na le ży oce niać w ka żdym przy pad ku
in dy wi du al nie. Mo żli we by ło by po cią gnię -
cie pra cow ni ka do od po wie dzial no ści tyl -
ko wte dy, gdy nie wy ko na ne po le ce nie do -
ty czy ło by obo wiąz ków wska za nych
w art. 108 K.p. Nie bez zna cze nia po zo -
sta je fakt, iż zna ko mi ta więk szość re gu la -
mi nów w za kła dach pra cy do na ru sze nia
usta lo ne go po rząd ku i or ga ni za cji pra cy
za li cza rów nież brak wy ko na nia po le ce nia
prze ło żo ne go, nie za le żnie od te go, cze go
to po le ce nie do ty czy. 

W tej kwe stii na le ży się jed nak zgo dzić
ze Zbi gnie wem Gó ra lem13, któ ry twier -
dzi, iż po le ce nia sta no wią je dy nie in stru -
ment kon kre ty zo wa nia obo wiąz ków spo -
czy wa ją cych na pra cow ni kach. Tak więc
obo wią zek ich wy ko ny wa nia nie ma sa mo -
dziel nej tre ści. Je śli ka ry po rząd ko we mo -
żna sto so wać je dy nie za na ru sze nie obo -
wiąz ków wska za nych w art. 108 K.p., to
nie wy ko na nie po le ce nia (je go nie wła ści -
we wy ko na nie) mo że być pod sta wą uka ra -
nia tyl ko wte dy, gdy po le ce nie to do ty czy
tych wła śnie po win no ści.

In dy wi du al na 
oce na

Ka ta log na ru szeń z przy wo ły wa ne go
prze pi su nie zbyt pre cy zyj nie wska zu je
obo wiąz ki, któ rych na ru sze nie da je pod -
sta wę do za sto so wa nia sank cji. Wąt pli wo -
ści in ter pre ta cyj ne do ty czą przede
wszyst kim po ję cia „or ga ni za cji i po rząd ku
w pro ce sie pra cy”. Mo żli we w tym za kre -
sie są co naj mniej dwie opcje in ter pre ta -
cyj ne. Po ję cie po rząd ku mo że być ro zu -
mia ne ści śle i wów czas je go na ru sze nie
po le ga m.in. na przy by ciu do za kła du,
spóź nie niu się lub opusz cze niu pra cy bez
uspra wie dli wie nia, spo ży ciu al ko ho lu
w za kła dzie lub przyj ściu do pra cy w sta -
nie nie trzeź wo ści, nie wła ści wym od no -
sze niu się do prze ło żo nych lub ko le gów
z pra cy, za kłó ce niu spo ko ju. Jed na kże to
po ję cie na le ży in ter pre to wać sze rzej. Za -
kres obo wiąz ków wy ni ka ją cych z art. 108
K.p., któ rych na ru sze nie sta no wi prze -
słan kę po cią gnię cia do od po wie dzial no -
ści po rząd ko wej, za le ży m.in. od tre ści
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nia, czy w sy tu acji, w któ rej koń czy się
mo żli wość sto so wa nia środ ków praw nych
przez in spek to ra pra cy, po zo sta je on cał -
ko wi cie bez rad ny wo bec ewi dent nych za -
nie dbań, czy wręcz umyśl ne go na ru sza nia
pra wa? Czy in spek tor pra cy po zo sta je
sam z uzy ska ną wie dzą? Wa żne, by zda wał
so bie spra wę, że od po wiedź na py ta nia
brzmi: „zde cy do wa nie nie” i by naj mniej
nie jest to stwier dze nie po zba wio ne prak -
tycz ne go uza sad nie nia.

W pol skim sys te mie praw nym funk cjo -
nu je znacz na licz ba in sty tu cji i urzę dów
po moc nych w ta kiej sy tu acji. War to po -
znać za kres ich dzia ła nia, by móc to wy ko -
rzy stać w prak ty ce. Ma ło te go, otrzy ma -
ne in for ma cje zwrot ne o do ko na nych
przez in ne urzę dy i in sty tu cje działa niach
ta kże mo żna z po wo dze niem wy ko rzy stać
i to w szer szym, niż wcze śniej za kre sie.
Kon se kwen cja w dzia ła niu zde cy do wa nie
wpły wa na wy so ką sku tecz ność. Prze ko -

na nie ta kie wy ni ka ze zdo by tych do świad -
czeń, po czy nio nych spo strze żeń i osią -
gnię tych pod czas kon tro li efek tów. Nie -
wiel kim ich frag men tem od no szą cym się
do okre ślo nych za gad nień z za kresu pro -
fi lak tycz nych ba dań le kar skich po dzie lę
się w dal szej czę ści ar ty ku łu, w któ rym
sko rzy stam z wy ni ków dzia łań in spek to -
rów pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Ka to wicach, Od dzia łu w Ryb ni ku
w 2011 r. i w ro ku bie żą cym.

Wo bec cu dzo ziem ców

U pod staw szer sze go za in te re so wa nia
pro ble mem ba dań le kar skich le ża ła po zor -
nie nie zwią za na z pro fi lak tycz ną opie ką
zdro wot ną nad pra cow ni ka mi kon tro la le -
gal no ści za trud nie nia 270 cu dzo ziem ców,

pro wa dzo na w ro ku ubie głym na te re nie
bu do wy au to stra dy A1 na od cin ku Świer -
kla ny -Go rzycz ki i au to stra dy A4 – wę zeł za -
chod ni Rze szów. Do ko na ne w cza sie kon -
tro li usta le nia za ini cjo wa ły sze reg in nych
dzia łań pro wa dzą cych do na der cieka wych
wnio sków. Jak się oka za ło, nie le gal ne po -
wie rza nie pra cy cu dzo ziem com nie by ło je -
dy nym prze wi nie niem nie uczci we go przed -
się bior cy. Ska la stwier dzo nych nie pra wi -
dło wo ści zo sta ła szcze gó ło wo przed sta wio -
na w ar ty ku le pt. „Zdą żyć przed EU -
RO 2012, ale czy im kosz tem?”, opu bli ko -
wa nym w „In spek to rze Pra cy” nr 4/2012
cz. I i nr 5/2012. cz. II.

Po dej rze nia in spek to rów pra cy pro wa -
dzą cych tę kon tro lę wzbu dził wów czas
fakt, iż w 238 tecz kach przed sta wio nych
do kon tro li, oprócz pi sem nych umów cy -
wil no praw nych – umów -zle ce nia, znaj do -
wa ły się ta kże za świad cze nia le kar skie
po twier dza ją ce brak prze ciwwska zań

zdro wot nych do pra cy na zaj mo wa nych
sta no wi skach, wy da ne na pod sta wie
art. 229 § 1 pkt 1 i § 8 usta wy z 26 czerw -
ca 1974 r. Ko deks pra cy. Wy móg pod da -
nia ba da niom wy ni kał z umo wy – kon -
trak tu za war te go z głów nym wy ko naw cą
ro bót, do któ rych re ali za cji kie ro wa ne by -
ły po szcze gól ne oso by. Dla te go też, jesz -
cze przed roz po czę ciem czyn no ści bez po -
śred nio na bu do wie od cin ka au to stra dy
A1, w ze sta wie py tań prze ka za nym z Od -
dzia łu OIP w Ryb ni ku funk cjo na riu szom
Stra ży Gra nicz nej, któ rzy mie li mo żli wość
za da nia ich podczas prze słu cha nia za trzy -
ma ne go cu dzo ziem ca w obec no ści tłu ma -
cza przy się głe go, umiesz czo no py ta nie
cyt.: „Czy zo stał Pan pod da ny ba da niom
le kar skim przed do pusz cze niem do pra cy
i przez ko go?” Z pro to ko łów prze słu -

chań 16 za trzy ma nych zle ce nio bior ców,
udo stęp nio nych przez funk cjo na riu szy
SG, któ rzy pro wa dzi li w od nie sie niu do za -
kła du nie zale żne po stę po wa nie, wy ni ka ło,
że więk szość osób prze słu chi wa nych za -
prze czy ła sa me mu fak to wi ich prze pro wa -
dze nia. Za zna czyć przy tym na le ży, że
wszy scy ci cu dzo ziem cy po siada li ak tu al -
ne orze cze nia le kar skie po twier dza ją ce
zdol ność do wy ko ny wa nia pra cy na okre -
ślo nych sta no wi skach. Dla ce lów do wo do -
wych spo rzą dzo no ich kse ro ko pie.

Wa żne przy tym jest, aby pa mię tać, że
ana lo gicz nie mo żna po stą pić ta kże
w przy pad ku kontro li pro wa dzo nej w od -
nie sie niu do oby wa te li pol skich. Przy
czym prze słu cha nia do ko nu je sam in spek -
tor pra cy, a ze zna nia do ku men tu je w pro -
to ko le prze słu cha nia oso by w cha rak te rze
świad ka. Dys po nu jąc pro to ko ła mi prze -
słu chań świad ków i kse ro ko pia mi za -
świad czeń le kar skich wspo mnia nych
osób, mo żna spra wę po pro wa dzić dwu -
kie run ko wo, naj le piej równo cze śnie.

Za wia do mie nie 
do pro ku ra tu ry

Po pierw sze, jak to mia ło miej sce
w opi sy wa nym przy pad ku, do ko na ne usta -
le nia jedno znacz nie sta no wi ły pod sta wę
skie ro wa nia do Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Wo dzi sła wiu Śląskim za wia do mie nia
o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa
w spra wie mo żli we go po twierdza nia nie -
praw dy w do ku men tach oka za nych w to -
ku kon tro li przed się bior cy, w tym ta kże
w za świad cze niach z wstęp nych pro fi lak -
tycz nych ba dań le kar skich, po twier dza ją -
cych brak prze ciw wska zań zdro wot nych
do pra cy na zaj mo wa nych sta no wi skach,
tj. o prze stęp stwo okre ślo ne w art. 271
§ 1 Ko dek su kar ne go. W oce nie kon tro lu -
ją cych le karz, bę dąc oso bą upo wa żnio ną
do wy sta wia na wy mie nio nych wcze śniej
do ku men tów, mógł, po twier dza jąc nie -
praw dę, po śred nio na ra zić oso by, któ rym
po wie rza no pra cę na nie bez pie czeń stwo
utra ty ży cia lub zdro wia al bo cię żkie go
uszczerb ku na zdro wiu. O tym, że po dej -
rze nia in spek to rów pra cy by ły uza sad nio -
ne świad czy fakt, że w mar cu br., po trwa -
ją cym kil ka mie się cy do chodze niu z Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim wpły nę ła in for ma cja o skie ro wa niu
do Są du Re jo no we go w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim ak tu oska rże nia prze ciw ko nie uczci -
we mu le ka rzo wi.

Po nad to dru gim, i jak się oka zu je klu -
czo wym, je śli cho dzi o sku tecz ność od -

re gu la mi nu pra cy wpro wa dzo ne go u da -
ne go pra co daw cy, sko ro zgod nie z art.
104 K.p. po win ny w nim być za war te obo -
wiąz ki zwią za ne z or ga ni za cją i po rząd -
kiem w pra cy. W ka żdym jed nak przy pad -
ku na le ży in dy wi du al nie oce nić, czy obo -
wią zek wska za ny w re gu la mi nie, któ re go
na ru sze nia do pu ścił się pra cow nik, na ru -
sza hi po te zę nor my sank cjo no wa nej
z art. 108 Ko dek su pra cy.

Zbi gniew Zych
OIP Kra ków
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Po bie żna ana li za pro ble mu nie wzbu -
dza więk sze go za in te re so wa nia. Cóż bo -
wiem prost sze go i mniej in try gu ją ce go,
niż we ry fi ka cja do ku men ta cji pra cow ni -
czej, rów nież akt oso bo wych po szcze gól -
nych osób pod ką tem prze cho wy wa nia
w nich za świad czeń le karskich po twier -
dza ją cych brak prze ciw wska zań zdro wot -
nych do pra cy na zaj mo wa nych sta nowi -
skach, okre ślo nych w za świad cze niach ter -
mi nów wy da nia do ku men tu i na stęp ne go
ba da nia okre so we go. Ta kże zgod no ści sta -
no wi ska pra cy wska za ne go w za świad cze -
niu z pra cą fak tycz nie wy ko ny wa ną przez
pra cow ni ka. Nie co rza dziej spo ty ka się sy -
tu acje, w któ rych w kon tro lo wa nych za -
świad cze niach mo żna do strzec ad no ta cje
le ka rza prze pro wa dza ją ce go ba da nia
o ogra ni cze niach zdro wot nych, któ rych
pra co daw ca ma obo wią zek prze strze gać
przy do pusz cza niu pra cow ni ka do pra cy.
Do ty czą one m.in. pra cy: w środ kach
ochro ny indy wi du al nej, jak np. ochron ni ki
słu chu, w oku la rach ko rek cyj nych czy li mi -
tu wy so ko ści pra cy do 3 m. Ta kże i te in -
for ma cje mo żna ła two wy ko rzy stać.

Oka zu je się, że roz wią zy wa nie pro ble -
mów po ja wia ją cych się w ochro nie zdro -
wia, zwią za nych w szcze gól no ści z pro fi -
lak tycz ny mi ba da nia mi le kar ski mi, nie
jest już – przy ich głęb szym po zna niu
– tak pro ste i oczy wi ste, jak mo żna przy -
pusz czać. Mo gli się o tym przeko nać ci in -
spek to rzy pra cy, któ rzy mie li oka zję i wy -
star cza ją co du żo sa mo za par cia, aby te -
mu, z po zo ru pro ste mu za gad nie niu, po -
świę cić nie co wię cej uwa gi.

Na gra ni cy upraw nień

In spek to rzy pra cy re ali zu ją cy nie któ re
kon tro le te ma tycz ne wy ni ka ją ce z har -
mo no gramów Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy opra co wy wa nych na po szcze gól ne la ta,
mu sie li pod czas kon tro li pod jąć pró bę od -
po wie dzi na bar dziej szcze gó ło we py ta -
nia do ty czą ce m.in.:

– prze ka zy wa nia le ka rzo wi in for ma cji
o wa run kach pra cy (czyn ni kach szko dli -
wych wraz z ak tu al ny mi wy ni ka mi ba dań
i po mia rów lub wa run ków ucią żli wych);

– wy ko ny wa nia ba dań pro fi lak tycz nych
przez le ka rzy upraw nio nych do ich prze -
pro wadze nia;

– za war cia pi sem nej umo wy z pod sta -
wo wą jed nost ką słu żby me dy cy ny pra cy,
na podsta wie któ rej wy ko ny wa ne są pro -
fi lak tycz ne ba da nia le kar skie pra cow ni -
ków kon tro lowa ne go pod mio tu.

Do ko na nie tych usta leń wy ma ga
od kon tro lu ją ce go do brej zna jo mo ści swo -
je go warszta tu pra cy, z czym wią że się ta -
kże więk sze wy czu cie i da le ko idą ca ostro -
żność, zwłasz cza w for mu ło wa niu środ -
ków praw nych ma ją cych na ce lu ure gu lo -
wa nie stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści.
Dzia ła nia w tym za kre sie od by wa ją się
bo wiem na gra ni cy upraw nień wy ni ka ją -
cych z usta wy o PIP, a ich prze kro cze nie
– bez wąt pie nia nie do pusz czal ne praw -
nie i wąt pli we etycz nie – mo że skut ko wać
da le ko idą cy mi kon se kwen cja mi, zwłasz -
cza w przy pad ku, gdy sta tus in spek to ra
pra cy ule ga zmia nie z or ga nu kon tro l ne -
go w oso bę kon tro lo wa ną. Ro dzą się py ta -

Pro fi lak tycz ne 
ba da nia le kar skie

Se ba stian Szne ider

Prak ty ka sku tecz nej kon tro li (cz. I)

Wy da wa ło by się, że o sze ro ko ro zu mia nej opie ce pro fi lak tycz -
nej nad pra cow nika mi na pi sa no i po wie dzia no nie mal wszyst -
ko. Sta no wi ona przed miot ana li zy do ko ny wa nej przez
in spek to rów pra cy pra wie przy ka żdej pro wa dzo nej kon tro li.
Jest ele men tem tzw. kon tro l ne go „abe ca dła” i to bez wzglę du
na kie run ko we wy kształ ce nie in spek to rów pra cy, dzie dzi nę
wie dzy, w któ rej się spe cja li zu ją i po sia da ne do świadcze nie
za wo do we.
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dzia ły wa nia na prze strze ga nie przez nich
prze pi sów pra wa pra cy w za kre sie pro fi lak -
tycz nej opie ki zdrowot nej nad pra cow ni ka -
mi, po zo sta je współ pra ca z wo je wódz ki mi
ośrod ka mi me dy cy ny pra cy two rzo ny mi
i utrzy my wa ny mi przez sa mo rząd ka żde go
wo je wódz twa. Są to jed nost ki, do za dań
któ rych w myśl art. 17 pkt 2 usta wy z
27 czerw ca 1997 r. o słu żbie me dy cy ny
pra cy na le ży mię dzy in ny mi wy ko ny wa nie
kon tro li pod sta wo wych jed no stek słu żby
me dy cy ny pracy, w za kre sie i w spo sób
okre ślo ny w usta wie. Wy ko rzy stu jąc ten za -
pis oraz treść art. 7 ust. 5 te jże usta wy do -
ty czą cy wza jem ne go in for mo wa nia się po -
szcze gól nych in sty tu cji w sprawach ma ją -
cych wpływ na zdro wie pra cow ni ków, sto -
sow ną in for ma cję o do ko na nych pod czas
kon tro li usta le niach prze ka za no ta kże
do Wo je wódz kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra -
cy w Ka to wi cach. Zwró co no się z proś bą
o spraw dze nie spo so bu re ali za cji i do ku -
men to wa nia fak tu prze pro wa dza nia pro fi -
lak tycz nych ba dań le kar skich przez le ka rza
wy sta wia ją ce go za świad cze nia, z uwzględ -
nie niem try bu okre ślo ne go w roz po rzą -
dze niu Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz -
nej z 30 ma ja 1996 r. w spra wie prze pro wa -
dza nia ba dań le kar skich pra cow ni ków, za -
kre su pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej
nad pra cow ni ka mi oraz orze czeń le kar -
skich wy da wa nych do ce lów prze wi dzia -
nych w Ko dek sie pra cy.

Prze kro cze nie 
upraw nień

Z udzie lo nej przez WOMP od po wie dzi
wy ni ka, że zo sta ła prze pro wa dzo na kon tro -
la inter wen cyj na pra cy pro fi lak tycz nej le -
ka rza wy sta wia ją ce go po dej rza ne za świad -
cze nia. W jej wy ni ku stwier dzo no, że:
� le karz prze pro wa dza ją cy ba da nia nie

miał pi sem nej umo wy na ba da nia pro fi lak -
tycz ne z fir mą po wie rza ją cą pra cę cu dzo -
ziem com, a ba da nia by ły prze pro wa dza ne
tyl ko na pod sta wie skie ro wań przed się -
bior cy;
� skie ro wa nia w wy star cza ją cy spo sób

nie okre śla ły wa run ków pra cy – nie wska -
za no wszyst kich na ra żeń, w tym np. pra -
cy na wy so ko ści;
� za ło żo ne dla osób ba da nych kar ty

ba da nia pro fi lak tycz ne go by ły nie ak tu al -
ne, a w odnie sie niu do dwóch osób, dla
któ rych w to ku kon tro li Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy przed sta wio no orze cze nia,
nie stwier dzo no za ewi den cjo no wa nia
w re je strze wy da nych orze czeń i kart ba -
da nia pro fi lak tycz ne go;

� le karz po sia dał je dy nie spe cja li za cję
z me dy cy ny ro dzin nej, wy sta wia jąc za tem
orzecze nia o zdol no ści do wy ko ny wa nia
okre ślo ne go ro dza ju pra cy prze kro czył
swo je upraw nie nia (za kres i czę sto tli wość
ba dań uzna no za nie zgod ne z okre ślo ny mi
we wska zów kach me to dycz nych w spra -
wie prze pro wa dza nia ba dań pro fi lak tycz -
nych pracow ni ków, sta no wią cych za łącz -
nik nr 1 do wska za ne go roz po rzą dze nia).

Tym sa mym za nie wa żne uzna no
wszyst kie ujaw nio ne (251) za świad cze nia
le kar skie za wie ra ją ce orze cze nia o bra ku
prze ciw wska zań zdro wot nych do wy ko ny -
wa nia pra cy na okre ślo nym sta no wi sku,
wy da ne przez le ka rza prze kra cza ją ce go
upraw nie nia, z ra cji bra ku spe cja li za cji
z za kre su me dy cy ny pra cy.

Jak wy ni ka ło z in for ma cji Wo je wódz -
kie go Ośrod ka Me dy cy ny Pra cy w Ka to wi -
cach, w związ ku ze stwier dzo ny mi nie -
pra wi dło wo ścia mi, je go dy rek tor wy sto so -
wał do le ka rza wy stąpie nie po kon trol ne.
Wła ści wie mo żna by uznać, że tym spo so -
bem pro blem zo stał roz wią zany, a dal sze
mo żli wo ści dzia łań wy czer pa ne. Nic bar -
dziej myl ne go. Dys po nu jąc wy mie niony mi
in for ma cja mi oraz po dej rze wa jąc, że
przed się bior ca nie jest je dy nym na miej -
sco wym ryn ku, ko rzy sta ją cym z usług
wspo mnia ne go le ka rza, zwró co no się po -
now nie do WOMP, tym ra zem z proś bą
o prze ka za nie do Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Ka to wi cach wiado mo ści
o pod mio tach, na pod sta wie skie ro wań
któ rych, le karz wy sta wiał dla za trud nio -
nych pra cow ni ków za świad cze nia le kar -
skie o bra ku prze ciw wska zań zdro wot -
nych do pra cy na zaj mo wa nym sta no wi -
sku, nie po sia da jąc spe cja li za cji z za kre su
me dy cy ny pra cy, a tym samym prze kra -
cza jąc swo je upraw nie nia.

Bez szko dli wych 
i ucią żli wych

Uzna nie za nie wa żne za świad czeń
z ba dań pro fi lak tycz nych prze pro wa dzo -
nych na pod sta wie skie ro wań pod mio tu
kon tro lo wa ne go mo gło ro dzić ta kie sa me
skut ki dla wszyst kich in nych pod mio tów,
któ re kie ro wa ły swo ich pra cow ni ków lub
in ne oso by na ba dania do te go le ka rza,
z za strze że niem wy ni ka ją cym z § 7 ust. 7
przy to czo ne go wcze śniej rozpo rzą dze -
nia. Pod kre śle nia bo wiem wy ma ga fakt,
że zgod nie z tym prze pi sem, le ka rze
posia da ją cy spe cja li za cję w dzie dzi nie
me dy cy ny ogól nej lub me dy cy ny ro dzin -
nej mo gą rów nież prze pro wa dzać ba da -

nia pro fi lak tycz ne pra cow ni ków, jed nak
tyl ko tych, u któ rych na sta no wi sku pra -
cy nie stwier dzo no wy stę po wa nia czyn ni -
ków szko dli wych dla zdro wia lub warun -
ków ucią żli wych, wy mie nio nych we wska -
zów kach me to dycz nych. Nie wła ści wy za -
kres i czę sto tli wość ba dań mo gą ta kże
stwa rzać do dat ko we za gro że nia dla ży cia
i zdro wia osób do pusz cza nych do pra cy
w opar ciu o za war te w nich orze cze nie,
a sa ma nie wa żność zaświad czeń wy sta -
wio nych z prze kro cze niem po sia da nych
przez le ka rza upraw nień, ro dzi ko niecz -
ność po now ne go ich prze pro wa dze nia
przez spe cja li stę z za kre su me dy cy ny
pra cy.

W na stęp stwie ko lej ne go wnio sku, Wo -
je wódz ki Ośro dek Me dy cy ny Pra cy w Ka -
to wicach prze pro wa dził dru gą kon tro lę in -
ter wen cyj ną pro fi lak tycz nej dzia łal no ści
le ka rza pro wadzo nej w ra mach in dy wi du -
al nej prak ty ki le kar skiej. Jak wy ni ka ło
z udzie lo nej in for ma cji, w jej re zul ta cie
stwier dzo no, że część skie ro wań, na pod -
sta wie któ rych prze pro wa dzo no ba da nia,
nie za wie ra ła in for ma cji o ist nie niu lub
bra ku czyn ni ków szko dli wych lub wa run -
ków ucią żli wych na da nym sta no wi sku pra -
cy. W tych przy pad kach trud no by ło jed no -
znacz nie okre ślić, czy do szło do prze kro -
cze nia upraw nień wy ni ka ją cych z po sia da -
nej spe cja li za cji z me dy cy ny ro dzin nej.
W dzie wię ciu przy pad kach na 91 skon tro -
lo wa nych, pra co daw cy wy raź nie wpi sa li
w skie ro wa niach: „na sta no wi sku czyn ni -
ki szko dli we i wa run ki ucią żli we nie wy stę -
pu ją”, co jest sprzecz ne z cha rak te rem
sta no wi ska, np. spa wa cza, kie row cy czy
pra cow ni ka bu dow lane go. W dal szych
czte rech przy pad kach le karz jed no znacz -
nie prze kro czył upraw nie nia, wyko nu jąc
ba da nia dla sta no wisk zwią za nych np.
z pra cą na wy so ko ści po wy żej 3 m,
przy moni to rze ekra no wym i w wa run -
kach na ra że nia na ha łas. Za rów no ta, jak
i pierw sza prze ka za na z WOMP in for ma -
cja, zo sta ły prze ka za ne do wła ści wej miej -
sco wo Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim, gdzie wcze śniej, na pod sta -
wie do ko na nych usta leń, in spek to rzy pra -
cy skie ro wa li za wia do mie nie o po dej rze -
niu po peł nie nia prze stęp stwa ce lem uzu -
peł nie nia ma te ria łu do wo do we go. Or ga ny
PIP we szły w tym przy pad ku w ro lę po -
śred ni ka i nie ja ko ko or dy na to ra wspól -
nych dzia łań, któ rych wy ni ki bę dą te ma -
tem dru giej czę ści ar ty ku łu.

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

In spek tor pra cy OIP w Lu bli -
nie prze pro wa dził kon tro lę
Miej skie go Za kła du Ko mu ni -
ka cji w P. Do ty czy ła ona za -
gad nień praw nej ochro ny
pra cy, tech nicz ne go bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz re ali za cji uprzed nich
de cy zji i wy stą pień.

Pod czas kon tro li stwier dzo no m.in. zły
stan ka na łów na praw czych i sta no wisk na -
pra wy sa mo cho dów, po le ga ją cy na tym,
że bra my wjaz do we do ha li na praw au to bu -
sów nie zo sta ły ozna czo ne wy ma ga ny mi
bar wa mi bez pie czeń stwa; bra ko wa ło wła -
ści we go ozna ko wa nia obrze ży ka na łów
oraz za bez pie czeń przed upad kiem z wy so -
ko ści pod czas przej ścia na po szcze gól ne
sta no wi ska; nie by ło schod ków do wy cho -
dze nia z ka na łu na pra wy sa mo cho dów;
znacz nie uszko dzo ne i za nie czysz czo ne by -
ły płyt ki i wy kła dzi ny w ka na łach na praw -
czych; w złym sta nie by ły ma szy ny i urzą -
dze nia tech nicz ne oraz plac po sto jo wy
na te re nie za jezd ni au to bu sów.

Przed
i po kon tro li

W związ ku z ujaw nio ny mi ra żą cy mi nie pra wi dło wo ścia mi skie ro wa no do pra co daw cy 10 de cy zji na ka zo wych i 5 wnio sków wy stą pie nia. Na proś bę
pra co daw cy, z uwa gi na brak środ ków fi nan so wych, przed łu ża ne by ły ter mi ny re ali za cji de cy zji.

Obec nie, w efek cie re kon tro li usta lo no, że de cy zje na ka zo we zo sta ły wy ko na ne, a prze pro wa dzo ne pra ce mo der ni za cyj ne oraz in ne pra ce in -
we sty cyj ne znacz nie po pra wi ły stan wa run ków pra cy. Naj istot niej sze zmia ny do ty czy ły mo der ni za cji ka na łów na praw au to bu sów, w tym ścian, po -
sa dzek, lamp oświe tle nio wych, ozna ko wa nia bar wa mi bez pie czeń stwa obrze ży ka na łów sa mo cho do wych oraz wy rów na nia i ozna ko wa nia na wierzch -
ni pla cu po sto jo we go. (RED)

Wa dli wy stan ka na łów na pra wy sa mo -
cho dów, za nie czysz czo ne ścia ny i po -
sadz ki, uszko dzo ne la mpy oświe tle nio we
oraz nie wła ści we ozna ko wa nie ka na łów.

Kanały do napraw autobusów 
po modernizacji.

Zmieniona wykładzina posadzki i
ścian kanałów naprawy autobusów.

Wadliwy stan kanału naprawczego.

Plac postojowy autobusów po przebudowie i modernizacji.
Plac postojowy autobusów, 
na którym występowały zagłębienia i nierówności.
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Teo ria 
to za ma ło
Nie wy star czy wy kuć na bla -
chę de fi ni cje, for muł ki
i szcze gó ły za war te w prze -
pi sach bhp. Tę wie dzę trze ba
umieć za sto so wać w prak ty -
ce, by móc przy stą pić
do kon kur su, któ re go współ -
or ga ni za to rem, dru gi rok
z rzę du, jest Okrę go wy 
In spek to rat Pra cy w Opo lu.

Wie lu mło dych pra cow ni ków nie zda je
eg za mi nu prak tycz ne go z bhp. Po twier -
dza ją to alar mu ją ce sta ty sty ki PIP z kon -
tro li i ana li zy przy czyn oraz oko licz no ści
wy pad ków przy pra cy. Wy ni ka z nich 
m.in., że to wła śnie mło dzi pra cow ni cy
znacz nie czę ściej ule ga ją wy pad kom. 

To z my ślą o nich w ub.r. w opol skim
OIP zor ga ni zo wa no kon kurs, któ re go ce -
lem jest prak tycz ne wy ko rzy sta nie wie dzy
zwią za nej m.in. z pra cą pod czas ob słu gi
okre ślo nych ma szyn i urzą dzeń na sta no -
wi skach pra cy. Prak tycz ny wy miar kon -
kur su do ce ni li: Ze spół Pla có wek Oświa to -
wych -Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne go
w Opo lu i Opol ska Izba Go spo dar cza,
zgła sza jąc swój ak ces w cha rak te rze
współ or ga ni za to rów.

„Re gio nal ny kon kurs wie dzy i umie jęt -
no ści z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy oraz pra wa pra cy w uję ciu prak -
tycz nym”- tak brzmia ła je go peł na na zwa,
ad re so wa ny był do uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych (od II kla sy), od by wa ją cych
za ję cia prak tycz ne i spe cja li za cyj ne pra -
cow nie w Cen trach Kształ ce nia Prak tycz -
ne go i Usta wicz ne go wo je wódz twa opol -
skie go. Do ty czy ło to czte rech jed no stek
CKP w Kę dzie rze nie -Koź lu, w Ny sie oraz
w Grod ko wie i w Opo lu. Współ za wod nic -
two pro pa gu ją ce wśród uczniów zdo by -
wa nie umie jęt no ści prak tycz nych oraz
kształ to wa nie bez piecz nych na wy ków
tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy 
i prak tycz nej zna jo mo ści za gad nień pra wa
pra cy do ce ni li mar sza łek wo je wódz twa
opol skie go i pre zy dent Opo la, obej mu jąc
przed się wzię cie ho no ro wym pa tro na tem.

Zgod nie z re gu la mi nem, kon kurs re ali -
zo wa ny był w dwóch eta pach: na szcze blu

da ne go Cen trum Kształ ce nia Prak tycz -
ne go oraz na po zio mie re gio nal nym – wo -
je wódz kim, obej mu ją cym wy ło nie nie lau -
re atów kon kur su.

Scen ki i szko le nia

Opie ku no wie klas, po wstęp nych szko -
le niach z za kre su bhp oraz po roz mo wach
prze pro wa dzo nych z ucznia mi, ty po wa li
kan dy da tów do udzia łu w kon kur sie, mak -
sy mal nie po trzech uczniów z kie run ków
kształ ce nia o pro fi lu me cha nicz nym, elek -
trycz nym (elek tro nicz nym, me cha tro nicz -
nym) oraz bu dow la nym.

W ka żdym CKP uczest ni czą cym w kon -
kur sie po wo ła no ko mi sję kwa li fi ka cyj ną
skła da ją cą się z trzech osób: prze wod ni -
czą ce go -człon ka kie row nic twa pla ców ki,
pra cow ni ka słu żby bhp w pla ców ce, na -
uczy cie la -opie ku na pro wa dzą ce go za ję cia
prak tycz ne z ucznia mi. Naj pierw ob ser -
wo wa no uczniów -uczest ni ków kon kur su,
czy i jak prze strze ga ją prze pi sów bhp
przy ob słu dze ma szyn i urzą dzeń pod czas
za jęć prak tycz nych. Iden ty fi ka cję uczniów
uła twia ły imien ne iden ty fi ka to ry przy go -
to wa ne we dług wzo ru okre ślo ne go w re -
gu la mi nie kon kur su. Na stęp nie ucznio -
wie uczest ni czy li w spe cjal nie przy go to -
wa nych scen kach sy tu acyj nych. Na tym
eta pie po głę bia li swo ją wie dzę prak tycz ną
z za kre su bez piecz ne go za cho wa nia
przy ob słu dze ma szyn i urzą dzeń tech -
nicz nych oraz przy wy ko ny wa niu in nych
czyn no ści w ra mach pro gra mu na uki za -
wo du. In struk ta żu prak tycz ne go i teo re -

tycz ne go z za kre su bhp udzie la li na uczy -
cie le pro wa dzą cy za ję cia prak tycz ne
z ucznia mi.

W ko lej nym eta pie kon kur su in spek to -
rzy OIP w Opo lu przed sta wia li uczest ni -
kom pre zen ta cje na te mat za gro żeń wy -
pad ko wych, od no sząc te in for ma cje do po -
szcze gól nych pro fi li kształ ce nia za wo do -
we go uczniów, któ rzy przy stą pi li do kon -
kur su. Przy bli ża li też za gad nie nia z dzie -
dzi ny pra wa pra cy, w ra mach kam pa nii
pre wen cyj nej PIP „Po znaj swo je pra wa
w pra cy”. W czte rech spo tka niach w Opo -
lu, Kę dzie rzy nie -Koź lu, Ny sie i Grod ko -
wie uczest ni czy ło łącz nie 147 uczniów
z ze spo łów szkół za wo do wych. Prze ka za -
no im wy daw nic twa PIP, a in spek to rzy
pra cy za chę ca li uczniów do wzię cia udzia -
łu w pierw szej edy cji kon kur su, współ or -
ga ni zo wa ne go przez OIP, Izbę Go spo dar -
czą oraz Cen tra Kształ ce nia Prak tycz ne -
go w Opo lu na temat bhp i pra wa pra cy
w uję ciu prak tycz nym. 

Etap eli mi na cji i ob ser wa cji uczniów
uczest ni ków kon kur su zo stał za koń czo -
ny punk to wą oce ną ka żde go uczest ni ka.

Te sty i prak ty ka

Do fi na łu na szcze blu wo je wódz kim,
czte ry Cen tra Kształ ce nia Prak tycz ne go
uczest ni czą ce w kon kur sie zgło si ły, zgod -
nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu, ośmiu
uczest ni ków z okre ślo nych pro fi li na uki
za wo du. By li to ucznio wie trzech bra nż:
me cha nicz nej, elek trycz nej i bu dow la nej.
Ich za da niem by ło roz wią za nie te stów

opra co wa nych przez OIP Opo le. Ucznio -
wie -fi na li ści przy stą pi li do eg za mi nów
prak tycz nych po le ga ją cych na przy go to -
wa niu sta no wi ska pra cy do wy ko na nia
kon kret ne go za da nia dla ka żdej z bra nż
za wo do wych. I tak dla bra nży me ta lo wej
za da niem ucznia -fi na li sty by ło przy go to -
wa nie sta no wi ska pra cy do wier ce nia
otwo rów. Dla bra nży elek trycz nej przy -
go to wa nie sta no wi ska pra cy do po bie la nia
koń có wek prze wo du, zaś dla bra nży bu -
dow la nej przy go to wa nie sta no wi ska pra cy
do na pra wy na wierzch ni jezd nej.

W skład ko mi sji pod czas fi na łu kon kur -
su wcho dzi li, ja ko jej prze wod ni czą cy:
nad in spek tor pra cy Sek cji Pre wen cji OIP
Opo le, człon ko wie z Opol skiej Izby Go -
spo dar czej (wy zna czo ny pra cow nik słu -
żby bhp z du że go za kła du pra cy) i z CKP
bio rą ce go udział w kon kur sie (bę dą cy na -
uczy cie lem da ne go za wo du) oraz se kre -
tarz z CKP ZPO w Opo lu.

Ko mi sja fi na ło wa oce nia ła:
� kom plet ność, czy stość odzie ży

i obu wia ro bo cze go, zwra ca jąc uwa gę
na luź ne ele men ty odzie ży oraz na przed -
mio ty ozdob ne ty pu wi sior ki, bran so le ty,
itp. a ta kże na za bez pie cze nie dłu gich
i luź nych wło sów;
� czy uczeń spraw dził stan tech nicz ny

sta no wi ska pra cy i ewen tu al nie usu nął wy -
stę pu ją ce tam za gro że nia i nie pra wi dło -
wo ści, a w szcze gól no ści, czy spraw dził: ład
i po rzą dek na sta no wi sku pra cy, usu nął
zbęd ne przed mio ty; stan tech nicz ny ma -
szy ny oraz na rzę dzi i przy bo rów na sta no -
wi sku pra cy; czy uczeń po brał z tzw. umow -
ne go ma ga zy nu, znaj du ją ce go się na sto li -
ku obok sta no wi ska pra cy od po wied nie
środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz wy ma -
ga ne przez prze pi sy bhp dla da ne go ro dza -
ju prac na rzę dzia i oprzy rzą do wa nie;
� czy uczeń spraw dził stan tech nicz -

ny przy bo rów i na rzę dzi, czy za po znał się
z in struk cją bhp dla da nej ma szy ny oraz
czy sto so wał wy ma ga ny sprzęt ochro ny in -
dy wi du al nej.

Naj lep si na gro dze ni

Su ma punk tów uzy ska nych przez
uczniów bio rą cych udział w kon kur so wej
ry wa li za cji w scen kach sy tu acyj nych i eg -
za mi nie te sto wym – po zwo li ła na wy ło nie -
nie zwy cięz ców kon kur su o wie dzy i umie -
jęt no ści z za kre su bhp oraz pra wa pra cy
w uję ciu prak tycz nym:
� I miej sce za jął Ra fał Bro da z CKP

w Ny sie,

� II miej sce za jął Krzysz tof Wdo wi -
kow ski z ZSR CKP w Grod ko wie,
� III miej sce za jął De nis Fir lus

z ZPO-CKP w Opo lu.
Wszy scy lau re aci re pre zen to wa li bra -

nżę me cha nicz ną.
Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su

i wrę cze nie na gród lau re atom od by ło się
pod ko niec ub.r. w re pre zen ta cyj nej sa li
im. Ka ro la Mu sio ła w opol skim ra tu szu. 

Na gro dy ufun do wa li: mar sza łek wo je -
wódz twa opol skie go, Opol ska Izba Go -
spo dar cza, Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Opo lu i ZPO -CKP w Opo lu. 

Wszy scy fi na li ści otrzy ma li na gro dy
rze czo we. Lap top za za ję cie pierw sze go
miej sca. Dru gie by ło pre mio wa ne ka me -
rą, a trze cie cy fro wym apa ra tem fo to gra -
ficz nym. 

Za po zo sta łe miej sca od czwar te go
do ósme go lau re aci do sta li dys ki ze -
wnętrz ne. Wszyst kim fi na li stom wrę czo -
no dy plo my i drob ne upo min ki ufun do wa -
ne przez or ga ni za to rów kon kur su.

W spo tka niu oprócz lau re atów kon kur -
su uczest ni czy li: przed sta wi ciel mar szał -
ka wo je wódz twa opol skie go, pre zy dent
mia sta Opo la, pre zes Opol skiej Izby Go -
spo dar czej, Wo je wódz ki Ku ra tor Oświa ty
w Opo lu, dy rek to rzy wy ró żnio nych CKP
i przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra -
tu Pra cy. Uro czy stość za koń czo no kon fe -
ren cją pra so wą. 

In no wa cyj ność „Re gio nal ne go kon kur -
su wie dzy i umie jęt no ści z za kre su bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz pra wa
pra cy w uję ciu prak tycz nym” po le ga
właśnie na prak tycz nym wy ko rzy sta niu
prze pi sów pra wa pra cy i za sad bhp
przy ob słu dze ma szyn i urzą dzeń. Słu ży -
ły te mu scen ki  przy go to wy wa ne przez
uczniów bio rą cych udział w kon kur sie,
po le ga ją ce na przy go to wa niu okre ślo ne -
go sta no wi ska pra cy oraz wy ko na niu pro -
stych czyn no ści wy ni ka ją cych z te ma tu
scen ki, oczy wi ście zgod nie z prze pi sa mi
i za sa da mi bhp. Ideą kon kur su by ło za -
tem kształ to wa nie sze ro ko ro zu mia nej
kul tu ry bhp u uczniów, któ rzy nie ba wem
wej dą na ry nek pra cy. Już we wrze śniu
br. roz pocz ną się eli mi na cje do dru giej
edy cji kon kur su. Nie znacz nie zmo dy fi ko -
wa ny re gu la min prze wi du je jesz cze szer -
sze po wią za nie oce ny jego uczest ni ków
z umie jęt no ścia mi prak tycz ny mi mło dzie -
ży kształ cą cej się w opol skich Cen trach
Kształ ce nia Prak tycz ne go.

Wa cław Boj now ski
OIP Opo le

Ze spół Pla có wek Oświa to wych -Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w Opo lu na -
le ży do wio dą cych w kra ju jed no stek no wo cze sne go kształ ce nia prak tycz ne go
mło dzie ży. OIP w Opo lu współ pra cu je z nim, re ali zu jąc pro gram edu ka cyj ny: „Kul -
tu ra Bez pie czeń stwa”. In spek to rzy pra cy pro wa dzą wy kła dy dla na uczy cie li z po -
nad gim na zjal nych szkół za wo do wych po łą czo ne z wi zy ta cją i za ję cia mi prak tycz -
ny mi na uczy cie li w no wo cze snych pra cow niach warsz ta to wych. W 2008 ro ku 
ZPO -CKP w Opo lu za jął pierw sze miej sce na szcze blu ogól no pol skim w sztan -
da ro wym kon kur sie PIP „Pra co daw ca - or ga ni za tor pra cy bez piecz nej” w ka te -
go rii za kła dów za trud nia ją cych do 250 pra cow ni ków. W ostat nich la tach dzie -
się ciu na uczy cie li za wo du, któ rzy ak tu al nie pro wa dzą za ję cia prak tycz ne z mło -
dzie żą, otrzy ma ło dy plom za udział w pro gra mie „Kul tu ra Bez pie czeń stwa”. Trzech
ukoń czy ło stu dia po dy plo mo we z za kre su bhp.

Uczest nik kon kur su pod czas przy go -
to wa nia sta no wi ska pra cy do wier ce -
nia otwo rów.

Uczest nik kon kur su pod czas przy go -
to wa nia sta no wi ska pra cy do na pra -
wy na wierzch ni jezd nej.

Zdobywca pierw sze go miej sca w kon kur -
sie, Ra fał Bro da z CKP w Ny sie oraz 
A. Leszczyński, dyrektor ZPO-CKP w Opolu.

Andrzej Leszczyński wyjaśnia uczniom przebieg finału konkursu.



Kam pa nia spo łecz na PIP

Kam pa nia spo łecz na w bu dow nic twie w br. 
re ali zo wa na jest pod ha słem „Sza nuj ży cie!
Pro fe sjo na li ści pra cu ją bez piecz nie”. Jed nym
z głów nych jej ce lów jest upo wszech nie nie
wzor ca pra cow ni ka -pro fe sjo na li sty, któ ry pra -
cu je fa cho wo i rze tel nie, ale rów nież bez piecz -
nie, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

W prze ka zie kam pa nii po ło żo no na cisk na wy ro bie nie u pra -
cow ni ków na wy ków bez pie czeń stwa po przez udział w szko le -
niach, prze strze ga nie okre ślo nych pro ce dur bez pie czeń stwa,
ko rzy sta nie ze środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej, pro -
fi lak ty kę an ty al ko ho lo wą, jak rów nież kon se kwent ne re ago wa nie
na od stęp stwa od obo wią zu ją cych wy ma gań. Kam pa nia ma się
wpi sy wać w bu do wa nie tzw. kul tu ry bez pie czeń stwa w fir mie.
Ma utrwa lać wie dzę o ko niecz no ści za pew nie nia kom pe tent ne -
go i bez po śred nie go nad zo ru nad wy ko ny wa niem pra cy.

Kam pa nia w 2012 ro ku ad re so wa na jest przede wszyst kim
do ro bot ni ków bu dow la nych, osób wy ko nu ją cych pra ce bu dow -
la ne, wy koń cze nio we, re mon to we ja ko jed no oso bo we pod mio ty
go spo dar cze, ta kże do osób spra wu ją cych bez po śred ni nad zór
nad pra cow ni ka mi na pla cu bu do wy.

Kam pa nia spo łecz na re ali zo wa na jest za po śred nic twem:
● płat ne go prze ka zu me dial ne go w te le wi zji, ra diu i in ter ne -

cie;
● do bro wol ne go, nie od płat ne go za an ga żo wa nia pra sy i por ta -

li in ter ne to wych (w szcze gól no ści bra nżo wych) w pro mo cję idei
kam pa nii.

Dzia ła nia kampanii wspie rać bę dą rów nież jej part ne rzy. Bę -
dą ją pro mo wać i in for mo wać o prze sła niu np. po przez umiesz -
cza nie ban ne rów, pla ka tów na pro wa dzo nych in we sty cjach, kon -
struk cjach czy ma szy nach bu dow la nych.

Wzo rem trzy let niej kam pa nii PIP w bu dow nic twie z lat 2009-
2011, Okrę go we In spek to ra ty Pra cy pro wa dzić bę dą pro gra my
in for ma cyj no -pre wen cyj ne, tj. np.: „Pro mo cja stan dar dów bhp”
dla ma łych firm lub do ty czą ce bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
na du żych bu do wach, dla in we sto rów i ge ne ral nych wy ko naw ców,
we współ pra cy z fir ma mi bu dow la ny mi – sy gna ta riu sza mi „De -
kla ra cji w spra wie po ro zu mie nia na rzecz bez pie czeń stwa pra -
cy w bu dow nic twie”.

Departament Prewencji i Promocji GIP

Pro fe sjo na li ści pra cu ją bez piecz nie!

Sza nuj ży cie!

Plan zdjęciowy - profesjonaliści, którzy trafili na plakat
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Słu żby od po wie dzial ne za bez pie czeń -
stwo pra cow ni ków za kła dów lecz ni czych po -
prze sta ją na od no to wa niu wspo mnia nych
zda rzeń w tzw. ze szy tach za kłuć, w któ rych
wska zy wa ne są je dy nie pod sta wo we da ne
do ty czą ce per so na liów po szko do wa ne go,
miej sca i cza su zda rze nia, a ta kże in for ma -
cje o za sto so wa niu, w ra mach po stę po wa nia
po eks po zy cyj ne go, od po wied nich pro ce dur
me dycz nych, w tym sto sow nej dia gno sty ki.

Za gro że nia bio lo gicz ne

Per so nel pod mio tów lecz ni czych jest
szcze gól nie na ra żo ny na kon takt z wie lo ma
czyn ni ka mi wska za ny mi w wy ka zie znaj du -
ją cym się w roz po rzą dze niu Mi ni stra Zdro -
wia z 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie szko dli -
wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy oraz ochro ny zdro wia
pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te
czyn ni ki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn.
zm.), w tym na czyn ni ki za li czo ne do 2 i 3
gru py za gro że nia. W przy pad ku eks po zy cji
pra cow ni ków słu żby zdro wia na czyn ni ki
bio lo gicz ne istot ne zna cze nie, z epi de mio lo -
gicz ne go punk tu wi dze nia, ma ją czyn ni ki
prze no szo ne w wy ni ku kon tak tu z krwią
lub też in ny mi tkan ka mi pa cjen ta. Do ty czy
to np. wi ru sa za pa le nia wą tro by ty pu B
(HBV) i C (HCV), a ta kże ludz kie go wi ru sa
upo śle dze nia od por no ści (HIV). Na le ży
przy tym za zna czyć, że w przy pad ku za ka -
żeń WZW ty pu C oraz HIV nie ist nie je sku -
tecz na pro fi lak ty ka im mu ni za cyj na. Eks po -
zy cja za wo do wa na za ka że nie ty mi wi ru sa mi
na stę pu je w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści
słu żbo wych, w tym pod czas za bie gów chi -
rur gicz nych, in iek cji, my cia, de zyn fek cji
oraz ste ry li za cji ma te ria łów me dycz nych czy
też usu wa nia od pa dów me dycz nych. Mo że
być ona wy ni kiem: 

■ na ru sze nia cią gło ści skó ry po przez
za kłu cie, za dra pa nie lub ska le cze nie ostrym
na rzę dziem, któ re wcze śniej ule gło kon ta mi -

na cji ma te ria łem za kaź nym (czę sto czyn ni -
kiem ma te rial nym są, uży wa ne w trak cie
za bie gów chi rur gicz nych, na rzę dzia wie lo -
krot ne go użyt ku, któ re uprzed nio na ru sza -
ły cią głość tka nek, kon tak to wa ły się z bło na -
mi ślu zo wy mi, skó rą ze zmia na mi cho ro bo -
wy mi, by ły za nie czysz czo ne lub po dej rza ne
o za nie czysz cze nie krwią, tkan ka mi, wy dzie -
li na mi itd.);

■ kon tak tu ma te ria łu za kaź ne go
z uszko dzo ną skó rą, ślu zów ką lub spo jów ka -
mi (za chla pa nie, za la nie ma te ria łem za kaź -
nym);

■ dłu go trwa łe go kon tak tu nie usz ko dzo -
nej skó ry z ma te ria łem za kaź nym.

Za po bie ga nie za ka że niom

Do pod sta wo wych spo so bów za po bie ga -
nia za ka że niom po wo do wa nym przez drob -
no ustro je (a tym sa mym za po bie ga nia cho -
ro bom za wo do wym) na le żą m.in.:

■ sto so wa nie przez pra cow ni ków środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej, któ rych ro dzaj
za le ży od za gro że nia i dro gi prze no sze nia
czyn ni ka za kaź ne go (rę ka wi ce ochron ne,
pół ma ski, go gle, osło ny twa rzy, itp.);

■ eli mi no wa nie drob no ustro jów z rąk,
na rzę dzi oraz sprzę tu me dycz ne go i po -
wierzch ni (my cie, de zyn fek cja, ste ry li za cja,
itp.);

■ sto so wa nie roz wią zań tech no lo gicz -
nych zmniej sza ją cych ry zy ko za wo do we zwią -
za ne z eks po zy cją na bio lo gicz ne czyn ni ki
szko dli we (sto so wa nie mo żli wie naj bez piecz -
niej sze go sprzę tu i bez piecz nych me tod ob -
cho dze nia się z ostry mi na rzę dzia mi oraz
me tod usu wa nia od pa dów me dycz nych).

Ma jąc świa do mość wska za nych za gro -
żeń, pra co daw ca po wi nien dą żyć do mi ni ma -
li zo wa nia ry zy ka na ra że nia pra cow ni ków
na bez po śred ni kon takt z ma te ria ła mi me -
dycz ny mi i od pa da mi w wa run kach mo gą -
cych po wo do wać za ka że nie. Jest przy tym
oczy wi ste, iż je dy nie sto so wa nie od po wied -
nich na rzę dzi (wy ro bów me dycz nych po sia -
da ją cych roz wią za nia tech nicz ne chro nią ce
przed zra nie niem, osło nek na igły, itp.), pro -
fe sjo nal ny do bór środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej, wła ści wa go spo dar ka od pa da mi me -
dycz ny mi (w tym uży wa nie od po wied nio
ozna ko wa nych, szczel nych, wy trzy ma łych
i za bez pie czo nych przed uszko dze niem z ze -
wnątrz opa ko wań), a ta kże szko le nie pra -

Za pew ne więk szość osób zaj mu ją cych się za wo do wo pro ble ma ty ką bhp za py ta na, czy na pra -
co daw cy cią ży obo wią zek prze pro wa dze nia po stę po wa nia w spra wie usta le nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku przy pra cy w ra zie za kłu cia czy też ska le cze nia pra cow ni ka ostrym na rzę -
dziem me dycz nym, udzie li od po wie dzi twier dzą cej. Dla te go też zdzi wie nie mo że bu dzić fakt,
że w fir mach lecz ni czych zda rza ją się przy pad ki nie wsz czy na nia po stę po wa nia po wy pad ko we -
go w sy tu acji eks po zy cji pra cow ni ka na czyn ni ki bio lo gicz ne w wy ni ku zra nie nia igłą lub in nym
ostrym na rzę dziem.

Za kłu cia lub ska le cze nia 
na rzę dzia mi me dycz ny mi

Ra fał Wój cic ki

cow ni ków (co ma za sad ni czy wpływ
na wzrost świa do mo ści pra cow ni ków w za -
kre sie skut ków zdro wot nych oma wia nych
za gro żeń), umo żli wia ogra ni cze nie do ko -
niecz ne go mi ni mum ry zy ka za wo do we go
zwią za ne go z wy ko ny wa ną przez pra cow ni -
ków za kła dów medycz nych pra cą. 

Za sad ni cze zna cze nie ma ta kże usta le nie
i wdro że nie bez piecz nych pro ce dur sto so -
wa nia ostrych na rzę dzi me dycz nych i usu wa -
nia nie bez piecz nych od pa dów me dycz nych.

Ak tu al ny stan praw ny

Na le ży przy po mnieć, że w art. 207 § 2
zda nie 1 K.p. usta wo daw ca na ło żył na ka żde -
go pra co daw cę obo wią zek ochro ny zdro wia
i ży cia pra cow ni ków przez za pew nie nie bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy
przy od po wied nim wy ko rzy sta niu osią gnięć
na uki i tech ni ki. W art. 207 § 2 zd. 2 pkt 4
K.p. pra wo daw ca uści ślił, iż w szcze gól no ści
pra co daw ca obo wią za ny jest za pew nić roz -
wój spój nej po li ty ki za po bie ga ją cej wy pad -
kom przy pra cy i cho ro bom za wo do wym,
uwzględ nia ją cej za gad nie nia tech nicz ne, or -
ga ni za cję pra cy, wa run ki pra cy, sto sun ki
spo łecz ne oraz wpływ czyn ni ków śro do wi -
ska pra cy. Na to miast w myśl art. 234 § 1
K.p., w ra zie wy pad ku przy pra cy pra co -
daw ca jest obo wią za ny m.in. za pew nić usta -
le nie w prze wi dzia nym try bie oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku oraz za sto so wać od po -
wied nie środ ki za po bie ga ją ce po dob nym wy -
pad kom. Z tą dys po zy cją ko re spon du je prze -
pis art. 236 K.p., zgod nie z któ rym pra co -
daw ca jest obo wią za ny sys te ma tycz nie ana -
li zo wać przy czy ny wy pad ków przy pra cy,
cho rób za wo do wych i in nych cho rób zwią za -
nych z wa run ka mi śro do wi ska pra cy
i na pod sta wie wy ni ków tych ana liz sto so -
wać wła ści we środ ki za po bie gaw cze.

Nie ule ga przy tym wąt pli wo ści, że ka żde
zda rze nie speł nia ją ce prze słan ki for mal ne
wska za ne w art. 3 ust. 1 usta wy z 30 paź -
dzier ni ka 2002 r. o ubez pie cze niu spo łecz -
nym z ty tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób
za wo do wych (j.t. Dz. U. 2009 r. Nr 167

poz. 1322 z późn. zm.), tj. zda rze nie na głe,
wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną, po wo du ją -
ce uraz lub śmierć, któ re na stą pi ło w związ -
ku z pra cą, po win no być uzna ne za wy pa dek
przy pra cy. Przyj mu jąc za usta wo daw cą de fi -
ni cję ura zu za war tą w art. 2 pkt 13 przy wo -
ła nej usta wy, zgod nie z któ rą „ura zem” jest
uszko dze nie tka nek cia ła lub na rzą dów czło -
wie ka wsku tek dzia ła nia czyn ni ka ze wnętrz -
ne go, uznać na le ży, że wszyst kie zda rze nia
zwią za ne z eks po zy cją pra cow ni ka na czyn ni -
ki bio lo gicz ne w dro dze zra nie nia ostry mi na -
rzę dzia mi me dycz ny mi (w wy ni ku któ rych
na stę pu je uszko dze nie i na ru sze nie cią gło ści
skó ry) speł nia ją wy mie nio ne kry te ria wy pad -
ku przy pra cy. Przy czym czyn ni ka mi ma te -
rial ny mi, któ rych nie wła ści we uży cie po wo du -
je mo żli wość po wsta nia ura zów w wy ni ku
ukłu cia, prze cię cia, prze kłu cia, są m.in. igły,
ostre na rzę dzia me dycz ne (kla sy fi ko wa ne ja -
ko na rzę dzia ręcz ne bez na pę du lub też zme -
cha ni zo wa ne z na pę dem, chi rur gicz ne i in ne
me dycz ne – ostre, tną ce). A za tem, w przy -
pad ku ka żde go zra nie nia ostrym na rzę dziem
me dycz nym, obo wiąz kiem pra co daw cy jest
prze pro wa dze nie po stę po wa nia po wy pad ko -
we go, zgod nie z pro ce du ra mi okre ślo ny mi
w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z 1 lip -
ca 2009 r. w spra wie usta la nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ków przy pra cy (Dz. U.
Nr 105, poz. 870).

Pra co daw cy, po prze sta jąc na od no to wa -
niu za kłuć i ska le czeń w tzw. ze szy tach za -
kłuć, nie ana li zu ją przy czyn tych zda rzeń
i tym sa mym nie sto su ją wła ści wych środ -
ków za po bie gaw czych oraz nie wdra ża ją
tech nicz nych i or ga ni za cyj nych roz wią zań
za pew nia ją cych ogra ni cze nie ry zy ka za wo -
do we go zwią za ne go z pra cą wy ko ny wa ną
przez pra cow ni ków pod mio tów lecz ni czych.
A to zna czy, że do pusz cza ją się na ru sze nia
wszyst kich wska za nych wcze śniej norm
praw nych.

Pra wo daw stwo UE

Jak wa żna jest oma wia na pro ble ma ty ka,
świad czy cho cia żby fakt, że 10 ma ja 2010 r.

zo sta ła uchwa lo na Dy rek ty wa 2010/32/UE
w spra wie wy ko na nia umo wy ra mo wej do ty -
czą cej za po bie ga nia zra nie niom ostry mi na -
rzę dzia mi w sek to rze szpi ta li i opie ki zdro -
wot nej za war tej po mię dzy Eu ro pej skim Sto -
wa rzy sze niem Pra co daw ców Szpi tal nic twa
i Opie ki Zdro wot nej (HO SPE EM, sek to ro -
wa or ga ni za cja re pre zen tu ją ca pra co daw ców)
a Eu ro pej ską Fe de ra cją Związ ków Za wo do -
wych Słu żb Pu blicz nych (EP SU). Uchwa le nie
tej Dy rek ty wy (Dz. U. UE L134/66) by ło wy -
ni kiem uzgod nień do ko na nych po mię dzy eu -
ro pej ski mi or ga ni za cja mi part ne rów spo łecz -
nych, czy li wła śnie Eu ro pej skim Sto wa rzy sze -
niem Pra co daw ców Szpi tal nic twa i Eu ro pej -
ską Fe de ra cją Związ ków Za wo do wych Słu żb
Pu blicz nych, eu ro pej ską or ga ni za cją związ -
ków za wo do wych, któ rzy 17 lip ca 2009 r.
pod pi sa li tekst umo wy ra mo wej do ty czą cej
za po bie ga nia zra nie niom ostry mi na rzę dzia -
mi w sek to rze szpi ta li i opie ki zdro wot nej.
Ce lem Umo wy i Dy rek ty wy by ło:

■ za pew nie nie mo żli wie naj bez piecz -
niej sze go śro do wi ska pra cy;

■ za po bie ga nie zra nie niom pra cow ni -
ków wsku tek sto so wa nia wszel kich ostrych
na rzędzi me dycz nych (w tym zra nie niom
igła mi);

■ ochro na pra cow ni ków na ra żo nych
na eks po zy cję;

■ przy ję cie zin te gro wa ne go po dej ścia
w for mu ło wa niu po li ty ki w od nie sie niu
do oce ny ry zy ka, za po bie ga nia ry zy ku, szko -
leń, in for ma cji, zwięk sza nia świa do mo ści
oraz do mo ni to ro wa nia;

■ wpro wa dze nie pro ce dur w za kre sie
re ago wa nia i dzia łań na stęp czych.

W Pol sce roz po czę to pra ce nad im ple -
men ta cją Dy rek ty wy Ra dy UE 2010/32/UE
z 10 ma ja 2010 r. Or ga nem od po wie dzial -
nym za wła ści we jej wdro że nie do kra jo we -
go po rząd ku praw ne go jest mi ni ster zdro -
wia, a pro ces do sto so wa nia usta wo daw stwa
kra jo we go wi nien za koń czyć się naj póź niej
do 11 ma ja 2013 r.

Przy ję te roz wią za nia nie po win ny, co
oczy wi ste, na ru szać ani też po wie lać obo -
wią zu ją cych prze pi sów, któ re re gu lu ją już
w spo sób szcze gó ło wy kwe stie ochro ny
zdro wia pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych
na szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne, w tym za -
gad nie nia do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo do -
we go. Na le ży ocze ki wać, że no we prze pi sy
przede wszyst kim w czy tel ny spo sób wska -
żą obo wiąz ki pra co daw ców w za kre sie dzia -
łań na stęp czych i wpro wa dzą jed no li te me -
dycz ne pro ce du ry po eks po zy cyj ne, w tym
okre ślą obo wiąz ko we dzia ła nia pro fi lak tycz -
ne, któ re po win ny zo stać pod ję te przez pra -
co daw cę po wy stą pie niu eks po zy cji za wo do -
wej na czyn ni ki bio lo gicz ne.

Ra fał Wój cic ki
OIP Ka to wi ce



Od dłu ższe go cza su spo ty kam się z py -
ta niem, ja ką wy so kość po win no mieć po -
miesz cze nie pra cy. Py ta nie wy da je się
pro ste i nie po win no być więk szych pro -
ble mów z od po wie dzią.

Wy so kość po miesz cze nia sta łej pra cy
nie mo że być mniej sza niż: 

■ 3 m w świe tle – je że li w po miesz cze -
niu nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla
zdro wia, 

■ 3,3 m w świe tle – je że li w po miesz -
cze niu pro wa dzo ne są pra ce po wo du ją ce
wy stę po wa nie czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia1.

Pro blem po ja wia się wów czas, gdy pró -
bu je my zde fi nio wać, co na le ży ro zu mieć
przez stwier dze nie „nie wy stę pu ją czyn ni -
ki szko dli we dla zdro wia”. Roz po rzą dze -
nie nie de fi niu je gra ni cy roz dzie la ją cej
przy pad ki wy stę po wa nia i nie wy stę po wa -
nia czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia.
Nie znaj du je my jej ta kże w Ko dek sie pra -
cy i in nych roz po rzą dze niach wy da nych
na je go pod sta wie. Mo że my do my ślać się
je dy nie in ten cji za pi su z par. 20 ogól nych
prze pi sów bhp – lecz nie mo że my być jej
pew ni.

U źró deł

Prze pis hi sto rycz nie wy wo dzi się jesz -
cze z usta wo daw stwa przed wo jen ne go.
Je go ko rze nie się ga ją 1946 r., kie dy w roz -
po rzą dze niu o ogól nych prze pi sach bhp
wska za no, że wy so kość po miesz czeń pra -
cy nie po win na być ni ższa niż 3 m (par. 10
roz po rzą dze nia). Mi ni mal na wy so kość po -
miesz czeń pra cy zo sta ła pod wy ższo na
do 3,2 m w 1956 r., na mo cy roz po rzą dze -
nia w spra wie wa run ków hi gie nicz no -sa ni -
tar nych w no wo bu do wa nych lub prze bu -
do wy wa nych za kła dach prze my sło wych
(par. 11 roz po rzą dze nia). Zmia na z 1956 r.
za po cząt ko wa ła za sa dę prze no sze nia
norm do ty czą cych wy so ko ści po miesz -

czeń pra cy do prze pi sów bu dow la nych.
Ten den cja ta zo sta ła utrwa lo na w 1980 r.,
gdy w roz po rzą dze niu w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki2, po ja wił się za pis, że po -
miesz cze nia do pra cy i in nych ce lów,
w któ rych nie wy stę pu ją czyn ni ki ucią żli -
we lub szko dli we dla zdro wia, ma ją mieć
wy so kość nie mniej szą niż 3 m, a w któ -
rych wy stę pu ją czyn ni ki ucią żli we lub
szko dli we dla zdro wia – 3,3 m. Za sa da ta
zo sta ła po wtó rzo na w roz po rzą dze niu
z 1994 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 nie3 a na stęp nie w ak tu al -
nie obo wią zu ją cym 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 nie4.

Jak wi dać, roz gra ni cze nie na po miesz -
cze nia, w któ rych wy stę pu ją i nie wy stę -
pu ją czyn ni ki szko dli we i ucią żli we po ja -
wia się do pie ro w la tach 80. ubie głe go
wie ku. Wcze śniej ten po dział, co do za sa -
dy, nie wy stę po wał. Nie ste ty, od po cząt ku
prze pi sy nie de fi nio wa ły po jęć zwią za -
nych z kla sy fi ka cją po miesz czeń do okre -
ślo nej gru py. Da na sy tu acja do pro wa dzi ła
do skraj nie ró żnych in ter pre ta cji prze pi -
su. Z jed nej stro ny po wsta ło prze ko na -
nie, że o po miesz cze niach, w któ rych wy -
stę pu ją czyn ni ki szko dli we, mó wi my do -
pie ro w sy tu acji, gdy war to ści tych czyn -
ni ków prze kra cza ją do pusz czal ne nor my
stę żeń lub na tę żeń po szcze gól nych czyn -
ni ków5. Z dru giej stro ny po ja wia ły się ar -
gu men ty, że sam fakt wy stą pie nia ja kie go -
kol wiek czyn ni ka (war tość więk sza od 0)
po wo du je, że po miesz cze nie na le ży kwa -
li fi ko wać ja ko po miesz cze nie, w któ rym
wy stę pu je czyn nik szko dli wy. De fi ni cji
tych po jęć nie znaj dzie my ta kże w prze pi -
sach, a tym sa mym na le ży tu od wo łać się
do norm i li te ra tu ry.

Szko dli wy ucią żli wy

Z uwa gi na to, że w re gu la cji praw nej
uży wa ne są po ję cia czyn nik szko dli wy
i czyn nik ucią żli wy, ko niecz ne jest od wo -
ła nie się do de fi ni cji zwią za nych z ty mi po -
ję cia mi.

Po wszech nie przyj mu je się, że czyn -
nik szko dli wy to ta ki, któ re go od dzia ły wa -
nie mo że pro wa dzić do po gor sze nia sta nu
zdro wia czło wie ka, na to miast czyn nik
ucią żli wy nie sta no wi ta kie go za gro że nia,
lecz utrud nia je dy nie pra cę lub przy czy nia
się w in ny istot ny spo sób do ob ni że nia
zdol no ści jej wy ko ny wa nia. Tym sa mym
czyn ni ki szko dli we w śro do wi sku pra cy to
czyn ni ki, któ rych od dzia ły wa nie na pra -
cow ni ka pro wa dzi lub mo że pro wa dzić
do po wsta nia cho ro by za wo do wej lub in -
ne go scho rze nia zwią za ne go z wy ko ny -
wa ną pra cą6. 

Po zo sta je kwe stia usta le nia, kie dy na -
le ży uznać, czy czyn nik wy stę pu je czy też
nie.

Prze pis mó wi o po miesz cze niu, w któ -
rym pro wa dzo ne są pra ce po wo du ją ce
wy stę po wa nie czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia. Jest tu mo wa o sa mym fak cie
wy stą pie nia czyn ni ka szko dli we go, nie za -
le żnie od war to ści wiel ko ści cha rak te ry -
zu ją cej na ra że nie. Tym sa mym sam fakt
wy stą pie nia jest tu istot ny. Nie jest za tem
ko niecz ne uzy ska nie przez czyn nik war to -
ści więk szej niż do pusz czal na, aby stwier -
dzić, że wy stę pu je czyn nik szko dli wy. 

Od ja kiej więc war to ści czyn ni ka ko -
niecz ne jest za pew nie nie wy so ko ści po -
miesz cze nia nie mniej szej niż 3,3 m. Czy
sa mo wy stą pie nie czyn ni ka nie za le żnie
od je go war to ści jest tu istot ne? Ra czej
nie cho dzi tu o śla do we wy stę po wa nie
czyn ni ka, gdyż pro wa dzi ło by to do ab sur -
dal nej sy tu acji, w któ rej za wsze i wszę dzie
mie li by śmy ja kiś czyn nik szko dli wy. Na le -
ży bo wiem pa mię tać, że za wsze i wszę -
dzie ja kiś czyn nik szko dli wy, cho cia żby
w śla do wej wiel ko ści, wy stę pu je, np. ha łas
wy stę pu je wszę dzie – na wet w „ci chym”
po miesz cze niu biu ro wym sły szy my szum
pra cu ją ce go wen ty la to ra kom pu te ra. Ra -
czej nie o ta kie sy tu acje cho dzi ło au to rom
roz po rzą dze nia. 

Do tych cza so we roz wa ża nia po zwa la ją
od rzu cić dwie skraj ne sy tu acje ja ko gra ni -
cę wy mo gu 3,3 m wy so ko ści po miesz cze -
nia – tj. brak ja kich kol wiek, na wet śla do -
wych, war to ści czyn ni ka (P=0) oraz sy tu -
ację prze kro cze nia war to ści do pusz czal -
nych (P>Pmax)7. Po zo sta je jed nak ob szar
war to ści po mię dzy P=0 a P>Pmax.

W ob sza rze po mię dzy cał ko wi tym bra -
kiem czyn ni ka a sy tu acją prze kro cze nia
do pusz czal nych war to ści czyn ni ka ma my
istot ne gra ni ce opar te na wiel ko ściach
cha rak te ry zu ją cych na ra że nie. Co do za -
sa dy przyj mu je się, że gdy war tość czyn -
ni ka jest mniej sza niż 0,5 Pmax, to ry zy -
ko zwią za ne z da nym czyn ni kiem jest ma -
łe8. Czy gra ni ca ta jest gra ni cą wy mo gu

za pew nie nia po miesz cze nia pra cy o wy so -
ko ści nie mniej szej, niż 3,3 m? Usta no wie -
nie gra ni cy na tym po zio mie wy da je się
uza sad nio ne z me ry to rycz ne go punk tu
wi dze nia. Wy stę po wa nie czyn ni ka w gra -
ni cach po ni żej 0,5 war to ści do pusz czal nej
nie two rzy istot ne go ry zy ka po wsta nia
cho ro by zwią za nej z wy stę pu ją cym czyn -
ni kiem śro do wi ska pra cy. Jed nak roz po -

rzą dze nie w spra wie ba dań i po mia rów
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro -
do wi sku pra cy9 wpro wa dza wy ją tek od tej
re gu ły10. Roz po rzą dze nie dla nie któ rych
czyn ni ków ob ni ża gra ni cę uzna nia ry zy ka
za ma łe do po zio mu ni ższe go niż 0,5
Pmax. Gra ni cą tą sta je się war tość zwal -
nia ją ca z ko niecz no ści pro wa dze nia okre -
so wych ba dań czyn ni ka szko dli we go.
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Ilustracja. 2: Wielkości charakteryzujące narażenie wg PN – N -18002: 2011. 

Wy star czy brak jed no znacz nych za pi sów, a 30 cm mo że stać
się bar dzo po wa żnym pro ble mem. Wszyst ko bo wiem za le ży
od te go, jak od czy ta my za pis: „wy stę po wa nie czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia”.

Ilustracja. 1: Fragment rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 72. 1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadać wymaganiom określonym
w tabeli, jeżeli przepisy odrębne, w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń służby zdrowia, nie

określają innych wymagań: 

Rodzaj pomieszczenia (sposób użytkowania) Minimalna wysokość
w świetle (m)

Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1– 4-osobowe w budynkach
zamieszkania zbiorowego.

2,5*)

Po ko je na pod da szu w bu dyn kach jed no ro dzin nych i miesz ka niach za gro do -
wych oraz po miesz cze nia w in dy wi du al nych do mach re kre acyj nych

2,2*)

Po miesz cze nia do pra cy **), na uki i in nych ce lów, w któ rych nie wy stę pu ją czyn -
ni ki ucią żli we lub szko dli we dla zdro wia, prze zna czo ne na sta ły lub cza so wy
po byt:
a) nie wię cej niż 4 oso by,
b) wię cej niż 4 oso by.
Po miesz cze nia jak wy żej, lecz usy tu owa ne na an tre so li, je że li nie wy stę pu ją
czyn ni ki szko dli we dla zdro wia

2,5
3,0
2,2

Po miesz cze nia do pra cy **) i in nych ce lów, w któ rych wy stę pu ją czyn ni ki ucią -
żli we lub szko dli we dla zdro wia.

3,3

Po miesz cze nia prze zna czo ne na sta ły po byt lu dzi, jak dy żur ki, por tier nie, kan -
to ry, kio ski, w tym kio ski usy tu owa ne w ha lach dwor co wych, wy sta wo wych,
han dlo wych, spor to wych, je że li nie wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we dla zdro wia.

2,2*)

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:
a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
b) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

2,2*)

2,5
*) Przy stro pach po chy łych jest to wy so kość śred nia li czo na mię dzy naj więk szą a naj mniej szą wy so ko ścią po miesz cze -
nia, lecz nie mniej szą niż 1,9 m. Prze strze ni o wy so ko ści po ni żej 1,9 m nie za li cza się do od po wia da ją cej prze zna cze niu
da ne go po miesz cze nia. 
**) Wy ma ga nia do ty czą ce mi ni mal nej wy so ko ści po miesz czeń w za kła dach pra cy okre śla ją prze pi sy o bez pie czeń stwie
i hi gie nie pra cy.

Tablica 3 - Ogólne wskazówki do oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej 
na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie

Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) Oszacowanie ryzyka zawodowego

P> Pmax duże

Pmax ≥ P> 0,5 Pmax średnie

P ≤ 0,5 Pmaxa małe

Pmax war tość do pusz czal na wiel ko ści cha rak te ry zu ją cej na ra że nie, usta la na na ogół na pod sta wie obo wią zu ją cych prze -
pi sów (mo że to być od po wied nia war tość NDS – naj wy ższe go do pusz czal ne go stę że nia lub NDN – naj wy ższe go do pusz -
czal ne go na tę że nia). W przy pad ku bra ku usta lo nych wy ma gań przy jej usta la niu mo żna wy ko rzy stać opnie eks per tów
lub wziąć pod uwa gę opi nię pra cow ni ków.
a – w przy pad ku gdy prze pi sy praw ne okre śla ją ni ższe war to ści niż wy ni ka ją ce z Ta bli cy 3, to sto su je się te war to ści 
(np. w przy pad ku ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z ha ła sem lub czyn ni ka mi ra ko twór czy mi).
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Zgod nie z roz po rzą dze niem ba dań czyn ni -
ka szko dli we go nie trze ba wy ko ny wać, je -
że li:

■ war tość czyn ni ka nie prze kra cza 0,1
war to ści NDS (par. 7 roz po rzą dze nia);

■ war tość ha ła su lub drgań me cha -
nicz nych 0,2 war to ści NDN (par. 13 roz -
po rzą dze nia);

■ war tość czyn ni ka nie prze kra cza 0,4
war to ści MDE (par. 10 roz po rzą dze nia);

■ nie stwier dzo no wy stę po wa nia stref
ochron nych pól lub pro mie nio wa nia elek -
tro ma gne tycz ne go o czę sto tli wo ści z za -
kre su 0 Hz -300 GHz (par. 11 roz po rzą dze -
nia);

■ nie wy stę pu je mi kro kli mat zim ny
lub go rą cy (par. 13 roz po rzą dze nia). 

Jak się wy da je, gra ni ce te na le ży uznać
za gra ni ce wy stę po wa nia czyn ni ka. Tym
sa mym: wy so kość po miesz cze nia sta łej
pra cy nie mo że być mniej sza niż 3,3 m
w świe tle, je że li w po miesz cze niu pro wa -
dzo ne są pra ce po wo du ją ce wy stę po wa nie
czyn ni ka, dla któ re go nie zbęd ne jest okre -
so we prze pro wa dza nie ba dań i po mia rów
zgod nie z roz po rzą dze niem w spra wie ba -
dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy. Je że li
w po miesz cze niu po ziom czyn ni ków jest
ni ższy od war to ści zo bo wią zu ją cych

do okre so we go ich ba da nia, po miesz cze -
nie mo że mieć wy so kość 3 m.

Da riusz Smo liń ski
OIP Gdańsk

Przypisy

1 par. 20 roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra -
cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmia na -
mi oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).

2 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Ad mi ni stra -
cji, Go spo dar ki Te re no wej i Ochro ny Śro -
do wi ska z dnia 3 lip ca 1980 r. w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki (Dz. U. Nr 17,
poz. 62 ze zmia na mi oraz z 1994 r. Nr 89,
poz. 414).

3 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
Prze strzen nej i Bu dow nic twa z dnia 14
grud nia 1994 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. z 1999 r.
Nr 15, poz. 140 ze zmia na mi oraz z 2000 r.
Nr 16, poz. 214).

4 Roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk -
tu ry z dnia 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).

5 Ak tu al nie okre ślo ne w roz po rzą dze -
niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj -
wy ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę -
żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia
w śro do wi sku pra cy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833 ze zmia na mi oraz z 2011 r.
Nr 274, poz. 1621).

6 PN -Z -08052: 1980 Ochro na pra cy --
Nie bez piecz ne i szko dli we czyn ni ki wy stę -
pu ją ce w pro ce sie pra cy – Kla sy fi ka cja.

7 Gdzie P ozna cza war tość wiel ko ści
cha rak te ry zu ją cej na ra że nie, a Pmax
ozna cza war tość do pusz czal ną (np. NDS,
NDN). 

8 PN -N -18002: 2011 Sys te my za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy --
Ogól ne wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo -
do we go.

9 roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 2 lu te go 2011 r. w spra wie ba dań
i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U.
Nr 33, poz. 166).

10 Wy ją tek ten zo stał uwzględ nio ny ta -
kże nor mie PN – N – 18002: 2011 po -
przez wpro wa dze nia od no śni ka „a” w ta -
be li nr 3.

Wydawnictwa PIP

Niebezpieczne
rusztowanie

In spek tor pra cy wy ko nu ją cy
czyn no ści kon tro l ne na te re nie No -
we go Mia sta Lu baw skie go za ob ser -
wo wał, że przy jed nej z ulic pra ce
przy mon ta żu in sta la cji od gro mo -
wej na ścia nie bu dyn ku miesz kal -
ne go wy ko nu je pra cow nik z nie -
kom plet ne go rusz to wa nia.

Kon tro la ro bót wy ka za ła, że rusz to -
wa nie ty pu War sza wa, z któ re go pra -
cow nik wy ko ny wał pra cę, nie po sia da ło
pio nu ko mu ni ka cyj ne go oraz ba lu stra -

dy skła da ją cej się z po rę czy, kra wę żni -
ka i po przecz ki na naj wy ższym po mo -
ście, a po most rusz to wa nia był nie peł -
ny. Na naj wy ższym po mo ście rusz to -
wa nia (na wy so ko ści ok. 5 m) pra co wał
mło do cia ny w wie ku 17 lat, za trud nio ny
w ra mach prak tycz nej na uki za wo du
elek try ka, któ ry nie był za bez pie czo ny
przed upad kiem z wy so ko ści – nie sto -
so wał sze lek bez pie czeń stwa z lin ką

bez pie czeń stwa, kasku ochronnego. Sa -
mo rusz to wa nie zaś by ło użyt ko wa ne
bez od bio ru tech nicz ne go.

W związ ku z ty mi usta le nia mi, in -
spek tor PIP wstrzy mał pra cę na rusz to -
wa niu do cza su za pew nie nia ba lu strad,
peł nych po mo stów, pio nu ko mu ni ka cyj -
ne go i do ko na nia od bio ru tech nicz ne -
go. Wo bec pra co daw cy za sto so wał ka rę
man da tu w wy so ko ści 1500 zł. 

Pod
inspektorską

lupą

Z naj now szych pu bli ka cji przy go to wa nych przez Sek -
cję Wy daw nictw i Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej De par ta -
men tu Pre wen cji i Pro mo cji Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy po le ca my spe cja li stycz ną bro szu rę pt. Trans port
na pla cu bu do wy. Jej au to rem jest star szy in spek tor
pra cy, spe cja li sta Ro man Bur ghardt z Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Zie lo nej Gó rze. 

Bro szu ra za wie ra wie le cen nych in for ma cji, szcze gól nie
po moc nych w iden ty fi ka cji za gro żeń i za pew nie niu bez -
pie czeń stwa pra cy pod czas trans por tu ręcz ne go na pla -
cu bu do wy. Przed sta wia wy ma ga nia dla dróg i cią gów
ko mu ni ka cyj nych. Po ka zu je i opi su je na rzę dzia oraz
sprzęt po moc ni czy, któ rych ce lem jest ogra ni cze nie za -
gro żeń i ucią żli wo ści zwią za nych z ręcz nym prze miesz -
cza niem przed mio tów, ła dun ków lub ma te ria łów. Ra dzi
pra co daw com, jak oce nić ry zy ko za wo do we na przy kła -
do wym sta no wi sku pra cy, przy go to wać pro gram na -
praw czy, a na stęp nie wpro wa dzić go w ży cie. (dr)
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Pro wa dzo ne przez ostat nich kil ka lat przez in spek to rów pra -
cy OIP w Lu bli nie kon tro le w przed się bior stwach rol nych zaj mu -
ją cych się cho wem ko ni wy ka za ły wy stę po wa nie wy pad ków zwią -
za nych z ob słu gą tych zwie rząt. Cho ciaż liczba za no to wa nych zda -
rzeń nie jest du ża (3-4 w cią gu ro ku na 60 pra cow ni ków) i nie
na le żą one do cię żkich, to jed nak za gro że nia wy stę pu ją i wią żą
się z przy gnie ce niem, kop nię ciem, ugry zie niem lub na stąp nię -
ciem zwie rzę cia. Naj czę ściej przy czy ną tych wy pad ków jest nie -
od po wied nie za cho wa nie ob słu gu ją ce go zwie rzę ta. War to za -
tem przy po mnieć kil ka pro stych za sad obo wią zu ją cych przy ob -
słu dze ko ni, uwzględ nia ją cych spe cy fi kę ich za cho wa nia w ró -
żnych sy tu acjach.

Koń jest zwie rzę ciem stad nym, dla te go aby czuć się kom for -
to wo po trze bu je obec no ści in nych zwie rząt, nie ko niecz nie wła -
sne go ga tun ku. Chęt nie za przy jaź nia się rów nież z czło wie kiem.
Ma do brze roz wi nię te zmy sły wę chu, słu chu i wzro ku. Po ma ga
mu to w iden ty fi ka cji oraz kla sy fi ka cji lu dzi i oto cze nia. Ko nie
do brze i na dłu go za pa mię tu ją wy uczo ne za cho wa nia, dla te go na -
le ży pa mię tać, że bio lo gicz ne i śro do wi sko we uwa run ko wa nia za -
cho wań ko ni ma ją du ży wpływ na bez pie czeń stwo ob słu gu ją cych
je lu dzi.

Pro to pla ści ko nia

Wie le cech cha rak te ru obec nie ży ją ce go ko nia kształ to wa ło
się przez mi lio ny lat w to ku ewo lu cji. Pierw sze szcząt ki ko nio -
wa tych po cho dzą sprzed ok. 70 mln lat. By ły to zwie rzę ta mie -
rzą ce ok. 30-50 cm wy so ko ści w kłę bie, a ich no gi nie przy po mi -
na ły ko pyt dzi siej szych ko ni. Przed nie mia ły czte ry pal ce a tyl -
ne trzy.

W trak cie zmian kli ma tycz nych na na szej pla ne cie rów nież
przod ko wie dzi siej sze go ko nia ule ga li prze kształ ce niom. Zmia -
ny do ko na ły się głów nie w sto pie, z wie lo pal cza stej na jed no pal -
cza stą, rów nież wzrost i wa ga zwie rzę cia ule gła zmia nom. Ta kie
zmia ny w bu do wie cia ła po zwo li ły na po ko ny wa nie więk szych od -
le gło ści w po szu ki wa niu je dze nia i obro ny przed dra pie żni ka mi.
Ko nie to zwie rzę ta po bu dli we, gwał tow nie re agu ją ce na wszel -
kie go ro dza ju za gro że nia, naj czę ściej ra tu ją ce się uciecz ką. Je -
śli nie jest to mo żli we, bo są za mknię te, to ko pią i gry zą. Prze -
by wa jąc w staj ni, na le ży za tem za cho wy wać się ci cho i spo koj -
nie, aby ich nie pło szyć. Oczy wi ście nie jest wska za ne zbyt sub -
tel ne po dej ście do ko ni, bo mo że ono po wo do wać, że bę dą lek -
ce wa żyć opie ku na. Koń jest du żym i sil nym zwie rzę ciem, po trze -
bu ją cym opa no wa nia ale i sta now czo ści. W kon tak cie z koń mi wa -
żne jest do bro zwie rząt, nie po win ni śmy jed nak za po mi nać rów -
nież o wła snym bez pie czeń stwie.

Aby unik nąć nie mi łych nie spo dzia nek, na le ży prze strze gać kil -
ku za sad w trak cie co dzien nej ob słu gi ko nia.

Pod cho dze nie i ła pa nie. Przed po dej ściem do ko nia trze ba
uwa żnie się mu przyj rzeć, gdyż gło wa i uszy mo gą nam zdra dzić
je go stan emo cjo nal ny w da nej chwi li. Zbli ża jąc się do zwie rzę -
cia na le ży do nie go mó wić, aby skie ro wać je go uwa gę na nas. Za -
po bie gnie to gwał tow nym re ak cjom ko nia, a w kon se kwen cji
przy krym nie spo dzian kom. Do ko nia trze ba pod cho dzić z bo ku,
omi ja jąc „mar twe po le” wi dze nia ko nia, tj. cał ko wi cie z przo du
i z ty łu zwie rzę cia. Na stęp nie mo że my de li kat nie do tknąć je go
szyi i ło pa tek. Pod cho dzić na le ży ostro żnie, ca ły czas bacz nie ob -
ser wu jąc ko nia. Ni gdy w ta kiej sy tu acji nie na le ży ko nio wi pa -
trzeć w oczy, gdyż dla nie go jest to ko mu ni kat: „odejdź ode
mnie”. Po przy wi ta niu się z ko niem mo że my go gła skać i do ty -
kać, pa mię ta jąc jed nak, że mo że mieć ła skot ki np. pod brzu chem
i mo że się spło szyć. 

Pro wa dze nie. Ko nia pro wa dzi my za lin kę trzy ma ną w rę ku,
ucze pio ną do kan ta ra, ni gdy bez po śred nio za kan tar. Ten spo sób
pro wa dze nia mo że być nie bez piecz ny, je że li zwie rzę przy spie szy,
bo np. prze stra szy się cze goś. Ni gdy nie na le ży owi jać lin ki wo -
kół rę ki, lub in nej czę ści cia ła, gdyż w ra zie spło sze nia ko nia gro -
zi to po cią gnię ciem lub na wet wle cze niem po zie mi.

Wią za nie. Ko nia wią że my na wy so ko ści je go oczu i na dłu -
gość rów ną od le gło ści od oboj czy ka do łok cia, do sta łych i bez -
piecz nych ele men tów ogro dze nia, bądź bu dyn ku in wen tar skie -
go. Sto su je my przy tym wę zły ła two roz wią zu ją ce się tak, aby mo -
żna by ło bez pro ble mu uwol nić zwie rzę w sy tu acji awa ryj nej.
Wią żąc lin kę, na le ży uni kać wkła da nia pal ców po mię dzy lin kę
i pę tle na lin ce.

Czysz cze nie i pie lę gna cja. Przy czysz cze niu gło wy lub cze -
sa niu ogo na ko nia na le ży stać bli sko ło pa tek lub obok za du ko -
nia, za miast bez po śred nio z przo du lub z ty łu cia ła zwie rzę cia.
Prze cho dząc na jed ną lub dru gą stro nę, nie na le ży te go ro bić
pod i nad uwią zem. Ta kie za cho wa nie mo że do pro wa dzić do cof -
nię cia się zwie rza ka i mo że my mieć pro blem. Ob cho dząc do oko -
ła w trak cie czysz cze nia, war to pil no wać je go nóg, gdyż ko nie nie
dba ją o to, gdzie stą pa ją. Szcze gól nie uwa żaj my na wła sne koń -
czy ny po za koń cze niu czysz cze nia no gi ko nia. Przy ob wią zy wa -
niu no gi lub ko py ta ko nia naj lep sza do te go po zy cja „w kuc ki”
po zwa la na szyb kie od sko cze nie, je że li sy tu acja wy mknie się
z pod kon tro li. Do ko nu jąc na wet drob nych za bie gów we te ry na -
ryj nych, na le ży uży wać do te go przy go to wa nych wcze śniej po -
skro mów. Przy wy ko ny wa niu bo le snych za bie gów nie po win ni
uczest ni czyć opie ku no wie ko ni, gdyż zwie rzę ta do brze za pa -
mię tu ją przy kre dla nich sy tu acje i obec ność na wet naj lep sze go
opie ku na w trak cie ta kie go za bie gu mo że skut ko wać póź niej
agre syw nym za cho wa niem wo bec tej oso by.

Trans port. W żad nym przy pad ku nie na le ży ko nia si łą wpy chać
do przy cze py trans por to wej. Na le ży po szu kać ta kich roz wią zań,
któ re spra wią, że zwie rze sa mo wej dzie do środ ka. Gdy koń znaj -
dzie się w przy cze pie, naj pierw na le ży za ry glo wać tyl ną prze gro -
dę a na stęp nie przy wią zać lin kę z przo du. W trak cie wy pro wa dza -
nia ko nia z przy cze py naj pierw od wią zu je my lin kę a potem od ry -
glo wu je my prze gro dę przy cze py, w prze ciw nym wy pad ku koń
mo że za cząć cią gnąć się za lin kę i wpaść w pa ni kę.

Po miesz cze nia dla ko ni. Po wierzch nia bok sów po win na
być na ty le du ża, aby umo żli wia ła swo bod ny do stęp do ob słu gi -
wa nych zwie rząt. Żło by do za da wa nia pasz win ny być umiej sco -
wio ne spo sób, któ ry unie mo żli wi pod cho dze nie do ko nia z ty łu.
Ja ko mi ni mal ną po wierzch nię bok su dla ko ni przy ję to ok. 2 m2

na 100 kg ma sy cia ła zwie rzę cia. Zmniej sze nie tej po wierzch ni
mo że pro wa dzić do agre sji lub sy tu acji kon flik to wych wśród ko -
ni, a ta kże do wy kształ ce nia u nich złych na wy ków. Istot ne jest
rów nież to, by do po szcze gól nych staj ni do bie rać osob ni ki o zbli -
żo nym uspo so bie niu, gdyż wpły wa to po zy tyw nie na wy kształ ce -
nie hie rar chii spo łecz nej w sta dzie. Uła twia też roz po zna wa nie
się w sta dzie oraz eli mi nu je sy tu acje kon flik to we. Ko nie uzna ją
prze wod ni ka sta da, ja ko „je dy ne go wład cę”. Przy od po wied nim
po stę po wa niu mo gą w tej ro li za ak cep to wać czło wie ka. Zna jąc
prze wod ni ka sta da, ła twiej i bez piecz niej jest np. prze pę dzać sta -
do ze staj ni na pa stwi sko. 

W po miesz cze niach in wen tar skich nie wol no za po mi nać o za -
cho wa niu ła du i po rząd ku, szcze gól nie w cią gach ko mu ni ka cyj -
nych i w przej ściach. Do brym na wy kiem jest prze cho wy wa nie na -
rzę dzi w wy zna czo nym miej scu, uła twia to pra cę i za po bie ga po -
wsta wa niu ura zów w wy ni ku kon tak tu z ostry mi ele men ta mi na -
rzę dzi po zo sta wio nych w nie ła dzie. Nie do pusz czal ne jest mon -
to wa nie pro gów w przej ściach do po szcze gól nych po miesz czeń
staj ni. Wszel kie otwo ry w stro pach, słu żą ce do zrzu ca nia pasz,
win ny być za bez pie czo ne od po wied nią ba lu stra dą, o wy so ko ści
co naj mniej 110 cm wraz z de ską przy po dło go wą o wy so ko -
ści 15 cm. Wszel kie pęk nię cia, ubyt ki i za głę bie nia w po sad ce
mu szą być na bie żą co na pra wia ne, a wszel kie zbęd nie ele men -
ty (gwoź dzie, dru ty) wy sta ją ce z po sa dzek, ścian, su fi tów i prze -
gród, usu wa ne. Szcze gól na uwa gę na le ży zwra cać na spraw -
ność in sta la cji elek trycz nej, któ ra w prze ciw nym ra zie mo że
stwa rzać nie bez pie czeń stwo po ra że nia prą dem elek trycz nym 
np. ob słu gu ją ce go zwie rzę ta, a na wet w ra zie zwar cia, mo że spo -
wo do wać po żar bu dyn ku in wen tar skie go.

Odzież i obu wie ro bo cze. Wa żnym ele men tem ob słu gu ją ce -
go ko nie jest ubiór ro bo czy, w tym od po wied nie obu wie. Do staj -
ni lub bok su na le ży wcho dzić bu tach na gru bej, an ty po śli zgo wej
po de szwie z usztyw nio nym czub kiem. Nie mo gą to być klap ki
czy obu wie spor to we, gdyż nie chro ni ono przed ura zem spo wo -
do wa nym np. przy dep ta niem przez ko nia.

W mia rę mo żli wo ści ob słu gę ko ni po win no się wy ko ny wać
w jed na ko wym ubra niu. Po zwo li to unik nąć co dzien ne go „po zna -
wa nia” przez zwie rzę ta oso by, któ ra je ob słu gu je oraz nad mier -
ne go za in te re so wa nia czy nie po ko ju ko ni. 

Wa żnym ele men tem w trak cie ob słu gi zwie rząt jest zwró ce -
nie uwa gi na cho ro by od zwie rzę ce. Je śli zwie rzę ta są cho re lub
po dej rza ne o cho ro bę, na le ży sto so wać od po wied ni sprzęt
ochron ny tj. rę ka wi ce gu mo we, bu ty gu mo we, pół ma ski. Po za -
koń cze niu pra cy nie zbęd ne jest na tych mia sto we zde zyn fe ko wa -
nie od kry tych czę ści cia ła, szcze gól nie rąk i gło wy oraz za bez -
pie cze nie opa trun ka mi wszel kich ska le czeń. W przy pad ku za nie -
czysz cze nia ich zie mią, na rzę dzia mi lub po gry zie nia przez cho -
re zwie rzę ta na le ży na tych miast udać się do le ka rza. 

Przed spo ży ciem po sił ku, za pa le niem pa pie ro sa dło nie na le -
ży prze myć środ kiem de zyn fe ku ją cym, w osta tecz no ści cie płą
wo dą z my dłem. Po miesz cze nia in wen tar skie win ny być okre so -
wo de zyn fe ko wa ne i de ra ty zo wa ne, a cho re zwie rzę ta na le ży izo -
lo wać od resz ty sta da.

Ma szy ny do przy go to wa nia pasz i usu wa nia od cho dów.
Wszyst kie urzą dze nia, jak cią gni ki, przy cze py, pra sy, śru tow ni -
ki, gnio tow ni ki par ni ki itp. win ny mieć za mon to wa ne wszel kie
osło ny chro nią ce przed przy pad ko wym po chwy ce niem przez
ru cho me ele men ty (wa ły, prze kład nie pa so we i zę ba te) oraz
spraw ne in sta la cje elek trycz ne. Przy cze py sprzę gnię te z cią gni -
ka mi słu żą ce do prze wo zu pasz mu szą mieć spraw ne ha mul ce
pod pię te do in sta la cji pneu ma tycz nej cią gni ka, wy ją tek sta no wią
ma łe przy czep ki słu żą ce do pod wo że nia pasz z ma ga zy nów
do miej sca za da wa nia, je że li ma sa przy cze py wraz z ła dun kiem
nie prze kra cza po ło wy ma sy cią gni ka, któ ry ją cią gnie. Rów nież
urzą dze nia do usu wa nia od cho dów zwie rzę cych np. roz rzut ni ki
obor ni ka, prze no śni ki ta śmo we i łań cu cho we mu szą mieć za mon -
to wa ne wszel kie osło ny ru cho mych ele men tów. Szcze gól ną uwa -
gę na le ży zwró cić na osło nę wa łu prze gu bo wo-te le sko po we go
(WOM) prze no szą ce go na pęd z cią gni ka na ma szy nę.

Ro man Ko wa lik 
OIP Lu blin, Od dział w Cheł mie

Ro man Ko wa lik 

Bu ła ne i de re sze, kasz tan ki, siw ki bia łe…

Przy czy ną wy pad ków spo wo do wa nych przez ko nie zwy kle jest nie ostro -
żność lub lek ko myśl ność ob słu gu ją cych. Naj czę ściej do cho dzi do: na stą -
pie nia na no gę, przy gnie ce nia tu ło wiem, ugry zie nia al bo kop nię cia
ob słu gu ją ce go. Wszyst kim tym nie mi łym nie spo dzian kom mo żna za po -
biec, pa mię ta jąc o kil ku pro stych za sa dach i sto su jąc je w prak ty ce.

Fot. Jolanta Korneluk

Fot. Jolanta Korneluk
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O tym, jak prze ciw dzia łać wy pad kom przy pra cy, opo wia da ją
ry sun ki przy go to wa ne przez ro dzi ny i pra cow ni ków przed się -
biorstw z wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go. Do ich wy ko na -
nia za in spi ro wa ni zo sta li przez or ga ni za to rów kon kur su, od by -
wa ją ce go się w ra mach War miń sko -Ma zur skiej Stra te gii Ogra ni -
cza nia Wy pad ków przy Pra cy oraz in for ma cyj nej kam pa nii spo -
łecz nej „Pre wen cja wy pad ko wa”, któ rej ko or dy na to rem jest
Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy -PIB. Współ or ga ni za to rem
kon kur su jest Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Olsz ty nie obok
Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP, in -
spek to ra tu Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go oraz War miń sko -Ma -
zur skie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w Kę trzy nie.

Pierw szy etap oce ny prac zgło szo nych do kon kur su od by wał
się w za kła dach pra cy. Do dru gie go zgło szo no 51 naj lep szych
prac. Pod ko niec czerw ca br. w olsz tyń skiej sie dzi bie OIP wy ło -
nio no lau re atów w ka żdej z trzech ka te go rii wie ko wych i przy -
zna no trzy na gro dy oraz czte ry wy ró żnie nia. Ze wzglę du
na szcze gól ne wa lo ry pla stycz ne i edu ka cyj ne nie któ rych prac,
ju ry po sta no wi ło przy znać do dat ko wo dwa wy ró żnie nia w ka te -
go rii wie ko wej po wy żej 18 lat. 

Na gro dy ufun do wa ne przez or ga ni za to rów zo sta ną wrę czo ne
pod czas olsz tyń skie go pik ni ku edu ka cyj ne go „Pre wen cja Wy pad -
ko wa – Kul tu ra Bez pie czeń stwa”, we wrze śniu br.

O bez pie czeń stwie pra cy 
Pra ce z za kre su go spo dar ki le śnej, w szcze gól no ści
przy po zy ska niu, zryw ce oraz trans por cie drew na cha -
rak te ry zu ją się znacz nym za gro że niem wy pad ko wym
oraz du żym stop niem ucią żli wo ści i szko dli wo ści za wo -
do wej. Pra cow ni cy ma ją kon takt z nie bez piecz ny mi ma -
szy na mi i urzą dze nia mi tech nicz ny mi, na otwar tej prze-
strze ni i w zmien nych wa run kach at mos fe rycz nych przez
ca ły rok ka len da rzo wy. Po nad to po wszech nie wy stę pu -
ją ce w la sach klesz cze i ko ma ry po wo du ją istot ne utrud -
nie nia i stwa rza ją po wa żne ry zy ko za cho ro wań.

Ma jąc na uwa dze te za gro że nia, in spek to rzy pra cy Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Po zna niu, oprócz dzia łal no ści kon tro l no -nad -
zor czej, co rocz nie re ali zu ją za da nia pro fi lak tycz no -pre wen cyj ne słu -
żą ce po pra wie bez pie czeń stwa pra cy w le śnic twie. Na nie któ re
z nich, po dej mo wa ne w 2011 ro ku, war to zwró cić uwa gę, tak jak
na przy kła dy do brych prak tyk sto so wa nych w za kła dach świad czą -
cych usłu gi le śne.

Kon fe ren cje i po ka zy
Po za koń cze niu cy klu kon tro li te ma tycz nych zor ga ni zo wa no na -

ra dy -spo tka nia z pra co daw ca mi oraz z pra cow ni ka mi w sie dzi bach
nad le śnictw, na te re nie któ rych pro wa dzo no czyn no ści kon tro l ne.
To żsa mą gru pę od bior ców mia ły spe cjal nie or ga ni zo wa ne kon fe ren -
cje. W czerw cu i we wrze śniu oraz w li sto pa dzie ub.r. zor ga ni zo wa -
no se rię kon fe ren cji dla pra co daw ców, pra cow ni ków za kła dów usług

le śnych oraz przed sta wi cie li nad le śnictw. In for ma cja o pla no wa nych
spo tka niach i pro gra mach by ła kie ro wa na do sze ro kiej gru py za in -
te re so wa nych osób z co naj mniej mie sięcz nym wy prze dze niem.
W kon fe ren cjach wzięli udział przed sta wi cie le ad mi ni stra cji la sów
pań stwo wych (nad le śnictw i Re gio nal nych Dy rek cji LP), przed się -
bior cy le śni oraz przed sta wi cie le Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia
Przed się bior ców Le śnych. Pro gram kon fe ren cji, usta lo ny w po ro zu -
mie niu z Dy rek cją Re gio nal ną La sów Pań stwo wych, zo stał zre ali zo -
wa ny przez in spek to rów pra cy – spe cja li stów OIP w Po zna niu oraz
gł. spe cja li stę ds. bhp Re gio nal nej Dy rek cji LP. Na wszyst kich kon -
fe ren cjach in spek to rzy pra cy przed sta wia li dzia ła nia pro wa dzo ne
w ra mach „Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków
przy Pra cy”. Or ga ni zo wa ne co rocz nie spo tka nia cie szą się du żym za -
in te re so wa niem wśród przed się bior ców le śnych i są spraw dzo ną for -
mą wy mia ny do świad czeń oraz pro pa go wa nia do brych prak tyk
przy pra cach zwią za nych z go spo dar ką le śną, pro wa dzo nych na te -
re nie Wiel ko pol ski. 

Nie odzow nym ele men tem kon fe ren cji są prak tycz ne po ka zy bez -
piecz nej pra cy z wy ko rzy sta niem ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych
eks plo ato wa nych w la sach, w tym m.in. z uży ciem pi la rek spa li no -
wych oraz ma szyn wie lo ope ra cyj nych naj now szej ge ne ra cji. Po ka -
zy za wsze od by wa ją się pod nad zo rem wy kwa li fi ko wa nych oraz
upraw nio nych do te go osób.

Miej scem jed ne go ze spo tkań, któ re od by ło się w li sto pa dzie
ub.r., by ło Tech ni kum Le śne w Go ra ju. Wzię ła w nim udział ka dra kie -
row ni cza Nad le śnic twa Wron ki oraz pra co daw cy i pra cow ni cy za kła -
dów usług le śnych wy ko nu ją cy pra ce na rzecz te go nad le śnic twa.

Uczest ni czy ło w nim 56 osób, które usłyszały o naj czę ściej wy stę pu -
ją cych nie pra wi dło wo ściach stwier dza nych w trak cie kon tro li przez in -
spek to rów pra cy oraz o przy czy nach wy pad ków przy pra cy za ist nia -
łych na te re nie dzia łal no ści Re gio nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Po zna niu i Pi le. Omó wio no ta kże prze pi sy usta wy o ła go dze niu skut -
ków kry zy su eko no micz ne go i przed sta wio no re fe rat na te mat szko -
dli wych dla zdro wia czyn ni ków bio lo gicz nych w śro do wi sku pra cy,
ochro ny zdro wia pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki
i uwzględ nia nia tych za gad nień w oce nie ry zy ka za wo do we go. Po nad -
to sko men to wa no wy bra ne za gad nie nia praw nej ochro ny pra cy. 

Uczest ni czą cy w kon fe ren cjach pre zes Od dzia łu Ogól no pol skie go
Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żb BHP w Pi le przed sta wił za gad nie -
nia zwią za ne z pra wi dło wą eks plo ata cją pi la rek łań cu cho wych oraz
bez pie czeń stwem pra cy przy po zy ska niu i zryw ce drew na. Ele men -
tem kon fe ren cji był rów nież po kaz odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz
środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz po ka zy sprzę tu po moc ni cze go
nie zbęd ne go przy ścin ce i zryw ce drew na. 

Spo tka nia o po dob nym cha rak te rze i te ma ty ce zor ga ni zo wa no
rów nież dla ka dry kie row ni czej Nad le śnic twa Krucz oraz pra co daw -
ców i pra cow ni ków Za kła dów Usług Le śnych. Wzię ło w nich
udział 75 osób. Po dob ną fre kwen cją cie szy ły się spo tka nia w Le śnym
Za kła dzie Do świad czal nym Sie mia ni ce, na le żą cym do Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go w Po zna niu oraz w Nad le śnic twie Ta cza nów.
Z ko lei spo tka nie na te re nie Nad le śnic twa Sar bia w Le śnic twie
Szklar nia zgro ma dzi ło 65 osób.

W Pusz czy ko wie k. Po zna nia od by ła się XIII Kon fe ren cja Er go -
no micz na zor ga ni zo wa na przez Po znań ski Od dział Pol skie go To wa -
rzy stwa Er go no micz ne go i Ka te drę Użyt ko wa nia La su Uni wer sy te -

tu Przy rod ni cze go w Po zna niu przy współ udzia le Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Po zna niu. 

Uczest ni kom wszyst kich przed się wzięć prze ka za no ulot ki, bro -
szu ry i ma te ria ły in for ma cyj ne opu bli ko wa ne przez PIP.

Opła cal na in we sty cja
W ra mach dzia łań pro fi lak tycz nych in spek to rzy pra cy OIP w Po -

zna niu upo wszech nia ją pro ble ma ty kę ochro ny pra cy po przez włą cza -
nie za kła dów usług le śnych w kam pa nię pro mo cyj ną „Zdo bądź Dy -
plom PIP”. W la tach 2009-2011 pię ciu przed się bior ców tej bra nży
uzy ska ło „Dy plo my PIP”, na to miast w ro ku bie żą cym ko lej nych
trzech pra co daw ców za kła dów usług le śnych zgło si ło swój ak ces.

Choć ra czej trud no zba dać sku tecz ność dzia łań pre wen cyj nych,
to w tym przy pad ku mo żna po ku sić się o stwier dze nie, że pra co daw -
cy uczest ni czą cy w spo tka niach, kon fe ren cjach i kon kur sach or ga -
ni zo wa nych przez OIP nie wąt pli wie pod no szą kul tu rę tech nicz ną
w swo ich fir mach. Są rów nież bar dziej świa do mi te go, że opła ci się
in we sto wać w ochro nę pra cy. Przy oka zji uro czy sto ści wrę cze nia dy -
plo mów czę sto pod kre śla ją, że mi mo ogra ni czo nych mo żli wo ści
cza so wych, war to jed nak zdo być „Dy plom PIP”.

Te go ty pu dzia ła nia pre wen cyj ne re ali zo wa ne przez PIP spra wia -
ją, że urząd jest po strze ga ny ja ko przy ja zny pra co daw cy. Jest ce nio -
ny za pro fe sjo na lizm. Ta kże z te go po wo du ce lo we jest kon ty nu owa -
nie tych przed się wzięć, rów nież w od nie sie niu do za kła dów świad -
czą cych usłu gi le śne.

Adam Ku la wiec ki
OIP Po znań

Plastycznie - z wyobraźnią - przeciw wypadkom



By ła po ło wa sierp nia i pół -
me tek żniw na wscho dzie
Pol ski. Na krań cach za chod -
nich pra ce do bie gły koń ca,
o czym in for mo wa li pre wen -
cjo ni ści in spek cji pra cy.
W tym szcze gól nie pra co wi -
tym na wsi okre sie, na co
dzień to wa rzy szy li rol ni kom.
Wi zy to wa li, do ra dza li, prze -
strze ga li. Z do świad cze nia
wie dzą, że naj bar dziej
do wy obraź ni prze ma wia ją
in for ma cje o wy pad kach.
O tym, że rol nik stra cił rę kę
po chwy co ną przez nie osło -
nię ty wał prze kaź ni ka mo cy,
że dziec ko spa dło z przy cze -
py za ła do wa nej be la mi sło -
my, pod czas gdy dzia dek,
któ ry sam je tam po sa dził,
kie ro wał cią gni kiem, bę dąc
pod wpły wem al ko ho lu…

Mniej 
ale i tak za dużo

Z ro ku na rok zmniej sza się licz ba wy pad ków przy pra cy zgła sza -
nych przez rol ni ków do Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go. W 2011 ro ku od no to wa no 25 772 zda rze nia wy pad ko we
i by ło to o 533 mniej, niż rok wcze śniej. Ró żni ca ta jest du żo bar -
dziej wi docz na, gdy się gnie się do sta ty styk z 2005 ro ku. Wówczas
rolnicy zgłosili do KRUS o przeszło 7 700 wypadkó więcej niż w
roku ubiegłym. Czy te sta ty sty ki mo gą jed nak za do wa lać, gdy w ich

efek cie tyl ko w 2011 ro ku po szko do wa ni aż w po nad 16,5 tys. przy -
pad kach do zna li trwa łe go uszczerb ku na zdro wiu, a 81 osób zgi -
nę ło? Z pew no ścią nie. Ta wie dza i świa do mość za gro żeń, z ja ki mi
rol ni cy codziennie stykają się i to nie tyl ko w trak cie żniw, wciąż jest
wy zwa niem dla tych in spek to rów i spe cja li stów Państwowej
Inspekcji Pracy, któ rzy zaj mu ją się pre wen cją w rol nic twie in dy wi -
du al nym. (RED)                                            Fot. Jarosław Branicki
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IN FOR MA CJA OKRE SO WA

AK TY PRAW NE 

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z 4 czerw ca 2012 r. w spra wie
wskaź ni ka wa lo ry za cji skła dek na ubez pie -
cze nie eme ry tal ne za I kwar tał 2012 r. //
Mo ni tor Pol ski. – 2012, poz. 396.

Ob wiesz cze nie Pre ze sa Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych z 18 ma ja 2012 r.
w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji pod sta wy
wy mia ru za sił ku cho ro bo we go przy ję tej
do ob li cze nia świad cze nia re ha bi li ta cyj ne go
w III kwar ta le 2012 r. // Mo ni tor Pol ski.
– 2012, poz. 327.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej z 3 lip ca 2012 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie wy so ko ści mi ni mal -
nych sta wek wy na gro dze nia za sad ni cze go
na uczy cie li, ogól nych wa run ków przy zna -
wa nia do dat ków do wy na gro dze nia za sad ni -
cze go oraz wy na gra dza nia za pra cę w dniu
wol nym od pra cy // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 790.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Obro ny Na ro -
do wej z 21 czerw ca 2012 r. w spra wie wa -
run ków bez pie czeń stwa wy ko ny wa nia prac
pod wod nych w jed nost kach or ga ni za cyj nych
pod le głych lub nad zo ro wa nych przez Mi ni -
stra Obro ny Na ro do wej // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 810.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z 25 czerw ca 2012 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za -
nych z eks po zy cją na pro mie nio wa nie
optycz ne // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 787.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z 17 lip ca 2012 r. w spra wie za -
kła dów ak tyw no ści za wo do wej // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 850.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej z 1 sierp nia 2012 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie try bu uzna -
wa nia zda rze nia po wsta łe go w okre sie
ubez pie cze nia wy pad ko we go za wy pa dek
przy pra cy, kwa li fi ka cji praw nej zda rze -
nia, wzo ru kar ty wy pad ku i ter mi nu jej

spo rzą dze nia // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 909.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi z 5 lip ca 2012 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia wy so -
ko ści jed no ra zo we go od szko do wa nia z ty tu -
łu wy pad ku przy pra cy rol ni czej lub rol ni czej
cho ro by za wo do wej oraz za sił ku cho ro bo -
we go // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 804.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo -
ści z dnia 5 lip ca 2012 r. w spra wie szcze gó -
ło wych wy ma gań, ja kim po win ny od po wia -
dać po miesz cze nia i urzą dze nia pod mio tu
lecz ni cze go dla osób po zba wio nych wol no -
ści // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 808.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z 22 czerw -
ca 2012 r. w spra wie szcze gó ło wej or ga ni za -
cji Mor skiej Słu żby Po szu ki wa nia i Ra tow nic -
twa // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 733.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z 13
lip ca 2012 r. w spra wie szcze gó ło wych wa -
run ków wy ko ny wa nia lo tów mię dzy na ro do -
wych z ma te ria ła mi nie bez piecz ny mi //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 898.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 26
czerw ca 2012 r. w spra wie szcze gó ło wych
wy ma gań, ja kim po win ny od po wia dać po -
miesz cze nia i urzą dze nia pod mio tu wy ko nu -
ją ce go dzia łal ność lecz ni czą // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 739.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z 24
lip ca 2012 r. w spra wie sub stan cji che micz -
nych, ich mie sza nin, czyn ni ków lub pro ce -
sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko twór -
czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy
// Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 890.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 29 ma -
ja 2012 r. w spra wie środ ków bez pie czeń -
stwa fi zycz ne go sto so wa nych do za bez pie -
cza nia in for ma cji nie jaw nych // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 683.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 4 lip -
ca 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie spo so bu i me to do lo gii pro wa dze -
nia i ak tu ali za cji re je stru pod mio tów go spo -
dar ki na ro do wej, w tym wzo rów wnio sków,
an kiet i za świad czeń oraz szcze gó ło wych
wa run ków i try bu współ dzia ła nia słu żb sta -
ty sty ki pu blicz nej z in ny mi or ga na mi pro wa -
dzą cy mi urzę do we re je stry i sys te my in for -
ma cyj ne ad mi ni stra cji pu blicz nej // Dzien -
nik Ustaw. – 2012, poz. 822.

Usta wa z 15 czerw ca 2012 r. o skut kach
po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem -
com prze by wa ją cym wbrew prze pi som
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 769.

Usta wa z 15 czerw ca 2012 r. o ra ty fi ka -
cji Kon wen cji o pra wach osób nie peł no -
spraw nych, spo rzą dzo nej w No wym Jor ku
dnia 13 grud nia 2006 r. // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 882.

Usta wa z 13 lip ca 2012 r. o zmia nie usta -
wy o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do wej oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 908.

WY DAW NIC TWA

Zwol nie nia gru po we z przy czyn nie do ty -
czą cych pra cow ni ków: ko men ta rze, wy ja -
śnie nia /Ma riusz Śmi giel. – War sza wa: Wy -
daw. „Bibl. Prac.”, 2012. – 160 s. (Bi blio -
tecz ka Pra cow ni cza: Po rad nik; 245).

Po rad nik za wie ra orzecz nic two, wy ja śnie -
nia i ko men ta rze do usta wy o szcze gól nych
za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi
sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą cych
pra cow ni ków.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Za gro że nia me cha nicz ne w pra cy / Kry -
sty na Myr cha [i in.] // Pro mo tor. – 2012,
nr 6, s. 12-21.

Omó wio no za gro że nia me cha nicz ne oraz
przed sta wio no środ ki słu żą ce za po bie ga niu
tym za gro że niom.

Za gro że nie po ra że nia prą dem pod czas
wy bie gu du żych ma szyn elek trycz nych / Ste -
fan Gier lot ka // Wia do mo ści Elek tro tech -
nicz ne. – 2012, nr 7, s. 50-52.

Opi sa no za gro że nia po ra że nia prą dem
przez ma szy ny elek trycz ne wy łą cza ne z ru -
chu.

Zna ki i sy gna ły bez pie czeń stwa i ochro ny
zdro wia w or ga ni za cji bu do wy /Je rzy Obo le -
wicz // Pra ca i Zdro wie. – 2012, nr 6, s. 28-
34.

Przed sta wio no wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia w od nie sie niu
do pod sta wo wych ele men tów za go spo da ro -
wa nia te re nu bu do wy oraz omó wio no zna ki
i sy gna ły bez pie czeń stwa.

Opra co wa nie: Da nu ta Szot
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Pracownik wy ko ny wał pra cę po le ga ją cą na ob le wa niu as fal -
tem na wierzch ni. Ob słu gi wał cią gnik, do któ re go do pię ty był ko -
cioł do pod grze wa nia as fal tu. Po otwar ciu po kry wy ko tła zo ba -
czył, że gór na war stwa as fal tu nie jest roz to pio na i uno si się.
Wy łą czył pal nik i przy stą pił do pod grze wa nia za wo ru spu sto we -
go ko tła przy po mo cy za pa lo nych szmat, na są czo nych ole jem na -
pę do wym. Po czę ścio wym od krę ce niu za wo ru za czął wy pły wać
z ru ry spu sto wej płyn ny as falt. Aby przy śpie szyć je go wy pływ,
pra cow nik za czął da lej od krę cać za wór. Na stą pił „wy strzał” trzpie -
nia sto żko we go za wo ru, co spo wo do wa ło wy pływ go rą ce go as -
fal tu na pra cow ni ka. Do znał on po pa rzeń I i III stop nia przed -
ra mion, stóp i twa rzy.

In spek tor pra cy usta lił, że bez po śred ni mi przy czy na mi wy -
pad ku by ły:

� brak za bez pie cze nia trzpie nia za wo ru przed nie kon tro lo -
wa nym wy pad nię ciem; 

� brak ru ry od pro wa dza ją cej ga zy z ko tła;
� za in sta lo wa nie za wo ru na ru rze spu sto wej w od le gło -

ści 20 cm od zbior ni ka. Po wo do wa ło to, że as falt w zbior ni ku
był po pod grza niu płyn ny, na to miast w ru rze spu sto wej był w sta -
nie sta łym. Stąd też po szko do wa ny, aby do ko nać upu stu as fal -

tu, mu siał pod grze wać za wór, w tym przy pad ku pa lą cy mi się
szma ta mi na są czo ny mi ole jem. Uży wa nie otwar te go ognia
mo gło spo wo do wać za pa le nie się as fal tu, gdyż jest to sub stan -
cja ła two pal na.

Po szko do wa ny zo stał do pusz czo ny do pra cy bez szko le nia
wstęp ne go (in struk ta żu sta no wi sko we go) w za kre sie bhp. Nie
by ło in struk cji pro wa dze nia pro ce su tech no lo gicz ne go pod grze -
wa nia as fal tu w ko tle oraz in struk cji bhp do ty czą cej ob słu gi ko -
tła. Do pusz czo ny do eks plo ata cji ko cioł do pod grze wa nia as fal -
tu nie miał wy ma ga nych kon tro li i prze glą dów. Pra cow nik nie
zo stał wy po sa żo ny w odzież ro bo czą oraz środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej przy pra cach zwią za nych z pod grze wa niem i uży wa -
niem go rą ce go as fal tu. 

Na uwa gę za słu gu je to, że ze spół po wy pad ko wy, usta la jąc przy -
czy ny wy pad ku, w ogó le nie uwzględ nił sta nu tech nicz ne go ko -
tła do pod grze wa nia as fal tu.

W wy ni ku stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści in spek tor pra cy
wy dał jed ną de cy zję na ka zo wą oraz skie ro wał do pra co daw cy wy -
stą pie nie za wie ra ją ce osiem wnio sków. Dwie oso by otrzy ma ły
man da ty. Oso ba dzia ła ją ca w imie niu pra co daw cy 2000 zł, oso -
ba kie ru ją ca pra cą in nych u pra co daw cy – 1500 zł. (RED)

Po pa rze nie go rą cym as fal tem
Pod czas wy ko ny wa nia na wierzch ni par kin gu w miej sco wo ści K. w wo je wódz twie pod kar pac -
kim uległ wy pad ko wi pra cow nik przed się bior stwa bu do wy dróg i mo stów. Był za trud nio ny
na sta no wi sku kie row cy cią gni ka – kon ser wa to ra dróg o na wierzch ni bi tu micz nej.


