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28 Bio bój cze pod kon tro lą?
In spek to rzy pra cy stwier dza ją, że w za kła dach, w któ -
rych by ły kar ty cha rak te ry sty ki pro duk tów bio bój -
czych, nie za wsze za pew nio no pra cow ni kom do stęp
do ich tre ści. Pra co daw cy naj czę ściej uzy ski wa li kar ty
cha rak te ry sty ki po przez in ter net, a nie od da ne go pro -
du cen ta lub dys try bu to ra pre pa ra tu. Zda rza ło się, że
mie li kar ty cha rak te ry sty ki środ ków che micz nych, któ -
rych od daw na nie sto so wa no w za kła dzie. Okładka:

fot. Jerzy Janusz
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W SEJMIE RP

Spra woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w 2011 ro ku przed sta wi ła An na Tom czyk, głów ny in spek -
tor pra cy. Pod kre śli ła, że za da nia prze wi dzia ne w pro gra mie
zo sta ły w peł ni zre ali zo wa ne. In spek to rzy pra cy prze pro wa -
dzi li 90,6 tys. kon tro li u po nad 68 tys. pra co daw ców i in nych
pod mio tów, za trud nia ją cych łącz nie bli sko 4 mln osób. 

Do naj czę ściej ujaw nia nych na ru szeń prze pi sów pra wa na -
le ża ło nie prze strze ga nie prze pi sów o wy pła cie wy na gro dze nia
i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. Co trze ci skon tro lo wa -
ny pra co daw ca nie wy pła cał wy na gro dze nia za pra cę, a co
czwar ty się z tym spóź niał. Po wszech nie na ru sza no rów nież
prze pi sy o cza sie pra cy. Nie pro wa dze nie lub nie rze tel ne pro -
wa dze nie ewi den cji cza su pra cy
do ty czy ło pra wie po ło wy skon tro -
lo wa nych pod mio tów. Dwa ra zy
czę ściej niż w ro ku po przed nim
stwier dza li in spek to rzy pra cy
uchy bie nia po le ga ją ce na dwu krot -
nym za trud nia niu pra cow ni ków
w tej sa mej do bie.

Na tym sa mym po zio mie co
w ro ku 2010 po zo stał na to miast
od se tek pod mio tów, w któ rych in -
spek to rzy ujaw ni li nie le gal ne za -
trud nie nie lub nie le gal ną in ną
pra cę za rob ko wą. Wzro sła jed nak
ska la na ru szeń do ty czą cych za -
wie ra nia umów cy wil no praw nych w sy tu acji uza sad nia ją cej
za war cie umo wy o pra cę. Co raz czę ściej in spek to rzy stwier -
dza li przy pad ki nie le gal ne go za trud nia nia do brze wy kształ -
co nych mło dych lu dzi, zwłasz cza ab sol wen tów wy ższych
uczel ni. Na stą pi ła za uwa żal na po pra wa prze strze ga nia prze -
pi sów o szko le niach bhp i ba da niach le kar skich, oce nie ry -
zy ka za wo do we go oraz do sto so wa niu ma szyn do mi ni mal nych
wy ma gań w za kła dach ob ję tych wzmo żo nym nad zo rem in -
spek cji pra cy. Po zy tyw ne ten den cje wy stą pi ły ta kże w wy pad -
ko wo ści. O jed ną czwar tą spa dła licz ba ofiar wy pad ków
śmier tel nych ba da nych przez PIP.

W ce lu wy eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści in spek to rzy pra -
cy wy da li po nad 304 tys. de cy zji. 7,7 tys. spo śród nich na ka -
zy wa ło na tych mia sto we wstrzy ma nie prac z po wo du bez po -
śred nie go za gro że nia zdro wia i ży cia, a 7,6 tys. – wstrzy ma -
nie eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń. Na spraw ców wy kro czeń
prze ciw ko pra wom pra cow ni ka in spek to rzy na ło ży li po nad
18 tys. man da tów kar nych. Do pro ku ra tu ry skie ro wa li 1087

za wia do mień o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa. Ko rzy -
sta jąc z no wych mo żli wo ści praw nych, in spek to rzy pra cy
po raz pierw szy zło ży li do pro ku ra tu ry 158 wnio sków o uza -
sad nie nie po sta no wień o umo rze niu al bo od mo wie wsz czę -
cia po stę po wa nia oraz wy da li w trak cie kon tro li 2,8 tys. ust -
nych po le ceń usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści.

Dzia łal ność kon tro l no -nad zor czą in spek cji pra cy wspie -
ra ły licz ne przed się wzię cia pre wen cyj no -pro mo cyj ne urzę du.
Ich ad re sa ta mi sta ło się w ro ku spra woz daw czym 156 tys. ró -
żno rod nych pod mio tów.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy roz wi ja ła ta kże ak tyw ność
na fo rum mię dzy na ro do wym. Po raz pierw szy od przy stą pie -

nia Pol ski do struk tur unij nych by ła go spo da rzem 61. Spo tka -
nia Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC). W cza sie
oko licz no ścio wej kon fe ren cji w War sza wie za pre zen to wa ny
zo stał „Eu ro pej ski ko deks do brych prak tyk w dzia ła niach
kon tro l nych i po za kon trol nych in spek cji pra cy”, któ ry sta no -
wił zwień cze nie am bit ne go pro jek tu zre ali zo wa ne go przez
PIP we współ pra cy z in spek cja mi pra cy UE.

W dys ku sji nad spra woz da niem człon ko wie Ra dy Ochro ny
Pra cy kie ro wa li do głów ne go in spek to ra pra cy licz ne py ta nia,
dzie li li się swo imi uwa ga mi i su ge stia mi. Znaj dą one wy raz
w sta no wi sku Ra dy, któ re go przy go to wa nie po wie rzo no Ze -
spo ło wi ds. Praw no -Or ga ni za cyj nych. 

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czy ła po seł Iza be la
Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, uczest ni czy li za stęp cy głów ne go
in spek to ra pra cy: Iwo na Hic kie wicz, Mał go rza ta Kwiat -
kow ska, Grze gorz Ły jak oraz dy rek tor De par ta men tu
Praw ne go GIP Ha li na Tul win i dy rek tor De par ta men tu Pla -
no wa nia, Ana liz i Sta ty sty ki i GIP Li dia Szmit.

Spra woz da nie za 2011 rok 
Zli kwi do wa nie bez po śred nich za gro żeń dla ży cia i zdro wia pra wie 64 tys. pra cow ni ków,
wy eli mi no wa nie nie pra wi dło wo ści z za kre su le gal no ści za trud nie nia w od nie sie niu
do po nad 130 tys. pra cu ją cych oraz wy eg ze kwo wa nie 78 mln zł za le głych na le żno ści
dla 76 tys. za trud nio nych – to tyl ko nie któ re efek ty ubie gło rocz nej dzia łal no ści kon tro -
l no -nad zor czej in spek to rów pra cy. 12 czerw ca br. za po zna ła się z ni mi na po sie dze niu
ple nar nym Ra da Ochro ny Pra cy.



Rze szów Na za pro sze nie Sta ro sty Po wia tu Strzy żow skie go praw -
nik OIP Rze szów Woj ciech Dy ląg 15 czerw ca br. wziął udział w kon -
fe ren cji po świę co nej pro ble ma ty ce dys kry mi na cji, nie rów ne go trak -
to wa nia i mob bin gu w miej scu pra cy. Uczest ni kom zwró co no uwa gę
na obo wią zek pra co daw cy w za kre sie prze ciw dzia ła nia dys kry mi na cji
i mob bin gu oraz ewen tu al nej od po wie dzial no ści prze wi dzia nej w Ko -
dek sie pra cy i Ko dek sie kar nym. W kon fe ren cji wzię li udział przed sta -
wi cie le ka dry za rzą dza ją cej m.in. z Ko men dy Po wia to wej Po li cji, Po -
wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej, Po wia to we go In spek to -
ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go, Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej, Po wia to we go Urzę du Pra cy i Do mu Po mo cy Spo łecz nej.
Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne w ra mach kam pa nii „Po znaj swo je
pra wa w pra cy”.

Olsz tyn Za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy An drzej Sło wik
uczest ni czył 4 czerw ca br. w po sie dze niu Ra dy Po wia to wej OPZZ w Iła -
wie. Oma wia no m.in. prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy i bhp
w za kła dach pra cy po wia tu iław skie go, zmia ny prze pi sów w za kre sie
wie ku eme ry tal ne go, po ziom bez ro bo cia w mie ście i po wie cie oraz
per spek ty wy w za kre sie no wych miejsc pra cy w Iła wie.

Łódź Z udzia łem okrę go we go in spek to ra pra cy w Ło dzi An drze -
ja Świ der skie go 6 czerw ca br. od by ło się uro czy ste pod su mo wa nie
szó stej już edy cji pro gra mu edu ka cyj ne go „Kul tu ra Bez pie czeń stwa”.
Padł re kord: pro gram ukoń czy ło 137 na uczy cie li z 43 szkół po nad gim -
na zjal nych z te re nu wo je wódz twa łódz kie go, któ rzy prze pro wa dzi li za -

ję cia do ty czą ce prze pi sów pra wa pra cy oraz bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy dla 4 tys. uczniów. Okrę go wy in spek tor pra cy po dzię ko wał
na uczy cie lom za udział w pro gra mie i wrę czył świa dec twa uczest nic -
twa oraz ma te ria ły pro mo cyj ne PIP. Za pro sił też do udzia łu w ko lej -
nej edy cji, któ rej roz po czę cie pla no wa ne jest na po czą tek na stęp ne -
go ro ku szkol ne go. Psy cho log Mar ta Kwiat kow ska prze pro wa dzi ła
se mi na rium na te mat „Jak za po bie gać kon flik tom – stra te gie sku tecz -
nej ko mu ni ka cji”.

Zie lo na Gó ra W z wiąz ku z re ali za cją przez Śro do wi sko wy Hu -
fiec Pra cy DK w Zie lo nej Gó rze pro gra mu „I co da lej” Jadwiga
Końcowik z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy prze pro wa dzi ła 
12 czerw ca br. szko le nie dla uczest ni ków I kla sy gim na zjum dla do ro -
słych, któ rzy w naj bli ższym cza sie po dej mą prak ty ki za wo do we. Te ma -
ty ka za jęć ob ję ła pod sta wo we za gad nie nia z za kre su pra wa pra cy: tryb
za wie ra nia i roz wią zy wa nia umów o pra cę, urlo py pra cow ni cze, wy na -
gro dze nia za pra cę, czas pra cy, pod sta wo we obo wiąz ki pra cow ni ka
mło do cia ne go i pra co daw cy oraz pod sta wo we za sa dy bhp. 

Byd goszcz Kil ku dzie się cio oso bo wa gru pa uczniów mia ła oka zję
uczest ni czyć w nie co dzien nych lek cjach, ja kie zor ga ni zo wa no w ra -
mach pro gra mu PIP „Kul tu ra Bez pie czeń stwa” w Ce men tow ni La far -
ge w Piech ci nie oraz w byd go skim za kła dzie Uni le ver Pol ska. Za ję cia
dla uczniów Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Ry pi nie od by ły się
14 czerw ca br. Mło dzież mia ła oka zję po znać hi sto rię za kła du, za sa -
dy bez pie czeń stwa obo wią zu ją ce na je go te re nie, sko rzy stać z po rad
do ty czą cych bez pie czeń stwa. Do dat ko wą atrak cją był wjazd na wie żę
wy mien ni ka cie pła (to naj wy ższy obiekt pod inow ro cław skiej ce men -
tow ni, na któ rym sto su je się szcze gól ne za sa dy bez pie czeń stwa). Na -
to miast ucznio wie z Ze spo łu Szkół Che micz nych w Byd gosz czy sko -
rzy sta li 15 czerw ca br. z za pro sze nia kie row nic twa byd go skie go za kła -
du Uni le ver Pol ska, pro du ku ją ce go środ ki czy sto ści i ko sme ty ki. Mo -
gli zo ba czyć, jak dzia ła ją sys te my bez pie czeń stwa w ha lach pro duk cyj -
nych, ma ga zy nach oraz in nych po miesz cze niach. Obie wy ciecz ki zor -
ga ni zo wa no w ra mach pro gra mu pre wen cyj ne go re ali zo wa ne go przez
PIP wśród mło dzie ży po nad gim na zjal nej pod nazwą „Kul tu ra Bez pie -
czeń stwa”. 

Wro cław Spe cjal nie po wo ła na ko mi sja kwa li fi ka cyj na pod prze wod -
nic twem Iwo ny Hic kie wicz, za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy,
oce nia ła 4 i 5 czerw ca br. w Ośrod ku Szko le nia PIP we Wro cła wiu kan -
dy da tów, któ rzy w przy szło ści bę dą peł nić za da nia in spek to rów pra cy.
W skład ko mi sji wcho dzi li: Gra ży na Pa nek, za stęp ca dy rek to ra Ośrod -
ka Szko le nia PIP, Ta de usz Fic, okrę go wy in spek tor pra cy w Kra ko wie,
To masz Krze mie now ski i Ro man Gie drojć, prze wod ni czą cy dzia ła -
ją cych w PIP związ ków za wo do wych, Jo an na Bar to szek, psy cho log
z GIP, Iwo na Ło bo dziń ska z sek cji ds. spraw oso bo wych w GIP oraz
El wi ra Jan czyń ska z OS PIP. Oce nia no 18 kan dy da tów, któ rzy mu sie -
li po ra dzić so bie z py ta nia mi z za kre su dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, a ta kże praw nej ochro ny i tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy.

Szcze cin W nie dzie lę 3 czerw ca br. ty sią ce miesz kań ców Szcze -
ci na od wie dzi ło Ja sne Bło nia. Wła śnie tam, jak co ro ku od by wał się pik -
nik „Pod Pla ta na mi”. XI Szcze ciń skie Spo tka nia Or ga ni za cji Po za rzą -
do wych by ły do sko na łą oka zją do pre zen ta cji lo kal nych or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń. Wśród in sty tu cji nie mo gło za brak nąć ta kże Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. Przy sto isku OIP w Szcze ci nie dy żu ro wa li i słu -
ży li ra da mi przed sta wi cie le urzę du. Du żym po wo dze niem cie szy ły się
bez płat ne pu bli ka cje do ty czą ce m.in.: praw i obo wiąz ków pra cow ni ka
i pra co daw cy, ró żnic mię dzy umo wą o pra cę a umo wa mi cy wil no -praw -
ny mi, pra cy wa ka cyj nej, wo lon ta ria tu, dys kry mi na cji, mob bin gu oraz
stre su w pra cy.

Lu bań W pierw szy czerw co wy week end w Lu ba niu od by ły się
XXI Po mor skie Tar gi Rol no -Prze my sło we or ga ni zo wa ne przez Po mor -
ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go w Gdań sku. Ho no ro wy pa tro nat
nad im pre zą ob jął mar sza łek Se na tu Bog dan Bo ru se wicz. Uro czy stej
in au gu ra cji tar gów do ko nał Jó zef Sar now ski, dy rek tor Po mor skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Gdań sku. W nie dzie lę pod su mo wa -
no etap re gio nal ny kon kur su or ga ni zo wa ne go przez KRUS, PIP i PODR

„Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne 2012”. Pierw sze miej sce za ję li Mał -
go rza ta i Ja cek Pa lon ko wie ze wsi Pszczół ki, zaś dru gie Bo że na i Ry -
szard Wie czor ko wie ze wsi Je zier ce. Fun da to rem na gro dy mło to wier -
tar ki DE WALT za za ję cie dru gie go miej sca był okrę go wy in spek tor pra -
cy w Gdań sku. Na gro dę wrę czył Krzysz tof Li sow ski, za stęp ca okrę -
go we go in spek to ra pra cy w Gdań sku. W dru gim dniu tar gów na sto -
iskach KRUS i PIP zor ga ni zo wa no kon kurs wie dzy dla rol ni ków i człon -
ków ich ro dzin „Bez pie czeń stwo w pra cy rol ni czej”. 

Rze szów Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Rze szo wie na wią zał
współ pra cę z Mu zeum Do bra no cek w Rze szo wie. W związ ku z Dniem
Dziec ka prze ka za no ze staw ma te ria łów in for ma cyj nych dla dzie ci,
w po sta ci bro szur i gry edu ka cyj nej in for mu ją cych o pro wa dzo nych
przez PIP kam pa niach „Bez piecz ne la to” oraz „Bez pie czeń stwo dzie -
ci na wsi”. Pod czas gier i za baw uczest ni cy do wia dy wa li się o za sa dach
bez piecz ne go spę dza nia wol ne go cza su pod czas wa ka cji oraz po by tu
na wsi.

Ka to wi ce W Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach do -
szło do spo tka nia Bra nżo we go Ze spo łu Go spo dar ki Ko mu nal nej z pra -
co daw ca mi i pra cow ni ka mi w ra mach Ślą skiej Stra te gii Ogra ni cza nia
Wy pad ków przy Pra cy. W pierw szej czę ści se mi na rium pra cow ni cy

Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach omó wi li pro ble my
do ty czą ce obiek tów i po miesz czeń pra cy: hi gie nicz no -sa ni tar nych, za -
sa dy bhp przy eks plo ata cji ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych, kwe stie
za gro żeń czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi oraz oce nę ry zy ka za wo do we go.
Pre zen ta cje mul ti me dial ne ko men to wał star szy in spek tor pra cy Bła -
żej Ocza dły, star szy in spek tor pra cy Łu kasz Goł dyn oraz star szy
in spek tor pra cy Ja ro sław Krzy wań ski. Dru ga część se mi na rium by -
ła po świę co na wy mia nie po glą dów oraz do świad czeń pra co daw ców
i pra cow ni ków za trud nio nych w bra nży go spo dar ki ko mu nal nej. 

Lu blin Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie oraz Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad Od dział w Lu bli nie w ra mach
pro gra mu in for ma cyj no -pre wen cyj ne go w bu dow nic twie pod ha słem
„Pro fe sjo na li sta pra cu je bez piecz nie” zor ga ni zo wa ły se mi na rium dla
kie row ni ków bu dów i ro bót oraz pra cow ni ków słu żb bhp. Od by ło się
ono 1 czerw ca br. w Oku nin ce w gmi nie Wło da wa. Uczest ni cy szko -
le nia wy słu cha li wy kła dów: „Od po wie dzial ność i nad zór ze stro ny
osób kie ru ją cych pra cą pra cow ni ków”, „Cha rak te ry stycz ne wy pad ki
przy pra cy w bu dow nic twie”, „Rze tel ność pro wa dze nia sta no wi sko -
wych szko leń BHP”. Go spo da rzem spo tka nia był za stęp ca okrę go we -
go in spek to ra pra cy w Lu bli nie Krzysz tof Su doł, a wy kła dy pro wa -
dził in spek tor pra cy Woj ciech Dzie dzic.

Kra ków W Mu zeum Sztu ki i Tech ni ki Ja poń -
skiej Mang gha 31 ma ja br. spo tka li się ini cja to -
rzy i twór cy pro jek tu „Szczy pa wi ce – stop dys kry -
mi na cji”: przed sta wi cie le OIP w Kra ko wie, wy -
kła dow cy Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Ja na Ma -
tej ki w Kra ko wie oraz stu den ci Ka te dry In ter me -
diów ASP w Kra ko wie. Pod su mo wa no wspól ną
pra cę oraz fi nał ak cji, czy li otwar tą im pre zę, któ -
ra od by ła się w Klu bie Fa bry ka. Roz ma wia no na te mat no wych form
sku tecz nej pre wen cji i współ cze snych kam pa nii spo łecz nych. Okrę go -
wy in spek tor pra cy Ta de usz Fic wrę czył wy ró żnie nia au to rom prac
wi deo w kon kur sie „Stop dys kry mi na cji w pra cy – na uli cy – w do mu”.
Otrzy ma li je: Mag da le na Bar ska, Prze my sław Bra nas, Adam
Gru ba, Łu kasz Mac kie wicz, Na ta lia Mag dziak, Krzysz tof Ma -
niak, Jo lan ta No wa czyk, Mag da le na La zar i Łu kasz Roth.

Oża rów 30 ma ja br. od by ła się kon fe ren cja Gru py Oża rów S.A.
pod su mo wu ją ca Kam pa nię Bez pie czeń stwa Kon cer nu CRH: „Bez pie -
czeń stwo Wy ko naw ców w Gru pie Oża rów S.A”. Wzię ła w niej udział
An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy. Kam pa nię za in au gu ro wa ło
w li sto pa dzie 2011 r. se mi na rium szko le nio we, zor ga ni zo wa ne
przy współ pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel cach. W jej
re ali za cję włą czy ło się 40 pra co daw ców – firm ze wnętrz nych wy ko nu -
ją cych pra ce bu dow la no -mon ta żo we na te re nie i na rzecz Gru py Oża -
rów S.A. Ce lem kam pa nii by ło przed sta wie nie wy ma gań w za kre sie
bhp sta wia nych przed się bior stwom re ali zu ją cych pra ce re mon to wo -
-bu dow la ne i po moc tym pod mio tom w speł nie niu przy ję tych stan dar -
dów bez pie czeń stwa. W kam pa nię za an ga żo wa ni by li rów nież pra cow -
ni cy nad zo ru tech nicz no -in we stor skie go gru py oraz spo łecz ni in spek -
to rzy pra cy. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach zor ga ni zo wał dla

uczest ni ków kon fe ren cji punkt in for ma cyj ny z po ra da mi praw ny mi
i wy daw nic twa mi PIP.

War sza wa „Na pół met ku” – to ha sło kon fe ren cji zor ga ni zo wa -
nej 29 ma ja br. w War sza wie przez Ogól no pol skie Po ro zu mie nie Związ -
ków Za wo do wych. W czę ści po świę co nej za gad nie niom spo łecz ne go
nad zo ru nad wa run ka mi pra cy wzię ła udział An na Tom czyk, głów ny
in spek tor pra cy. Pod kre śli ła zna cze nie do brej współ pra cy ze związ ka -
mi za wo do wy mi, wska za ła na pro ble my w re ali za cji za dań urzę du wy -
ni ka ją ce z usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, a ta kże na nie -
pre cy zyj ne prze pi sy pra wa pra cy, któ re do pusz cza ją ró żne in ter pre ta -
cje. Kon fe ren cja za koń czy ła się sfor mu ło wa niem wnio sków do ty czą cych
zmian w prze pi sach. Ma ją one zo stać przed sta wio ne przez przed sta wi -
cie la OPZZ na fo rum Ra dy Ochro ny Pra cy.

Wiadomości
nie tylko z kraju



No wy To myśl W Ze spo le Szkół Za wo do wych i Li ce al nych w No -
wym To my ślu przy współ pra cy z OIP w Po zna niu zor ga ni zo wa no 25
ma ja br. „Drzwi Otwar te” dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych z te -
re nu po wia tu no wo to my skie go. Pod czas warsz ta tów in spek to rzy pra -
cy za po zna wa li mło dzież z za gad nie nia mi praw nej i tech nicz nej ochro -
ny pra cy. Omó wi li te ma ty kę do ty czą cą za gro żeń zwią za nych z urzą dze -
nia mi elek trycz ny mi, ha ła sem, za gro że nia mi sub stan cja mi che micz -
ny mi, stre sem, wy ma ga nia mi mi ni mal ny mi, a ta kże za gad nie nia mi ob -
ję ty mi pro gra mem pre wen cyj nym „Po znaj swo je pra wa w pra cy”.
Prze pro wa dzi li też licz ne kon kur sy z na gro da mi. Zor ga ni zo wa no rów -
nież po ka zy ra tow nic twa me dycz ne go, sprzę tu prze ciw po ża ro we go,
a ta kże… po kaz fry zur przy go to wa ny przez uczniów.

Po znań Krzysz tof Fi kle wicz, dłu go let ni okrę go wy in spek tor
pra cy w Po zna niu zo stał od zna czo ny kor dzi kiem Wiel ko pol skiej Izby
Rze mieśl ni czej w Po zna niu w ka te go rii wy bit nych przed sta wi cie li ży -
cia spo łecz no -go spo dar cze go. Uro czy stość od by ła się 22 ma ja br.
pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia Przed sta wi cie li Wiel ko pol skiej Izby
Rze mieśl ni czej w Po zna niu. Od zna cze nie wrę czył Je rzy Bart nik, pre -
zes Związ ku Rze mio sła Pol skie go i Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej
w Po zna niu. Pod kre ślił przy tym za słu gi Krzysz to fa Fi kle wi cza w dzia -
ła niach na rzecz po pra wy wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz prze strze ga nia pra wo rząd no ści w sto sun kach pra cy na te re nie
Wiel ko pol ski. Ja ko szcze gól nie cen ne wska zał po wo ła nie z je go ini cja -
ty wy Wiel ko pol skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy
w la tach 2010-2012.

Ko pen ha ga 62. po sie dze nie Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów
Pra cy (SLIC), od by ło się 21 i 22 ma ja br. w Ko pen ha dze. Uczest ni czy -
ła w nim de le ga cja kie row nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra cy w skła -
dzie: An na Tom czyk, głów ny in spek tor pra cy oraz Grze gorz Ły jak,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Go spo da rzem spo tka nia ze stro -
ny pre zy den cji Kró le stwa Da nii w Ra dzie UE był Urząd Śro do wi ska
Pra cy (WEA). Pierw szy dzień po świę co no wy mia nie do świad czeń

i do brych prak tyk w za kre sie naj lep sze go wy ko rzy sta nia do stęp nych
środ ków i zwięk sze nia sku tecz no ści dzia łań urzę dów in spek cji pra cy
UE w do bie kry zy su go spo dar cze go. Ob ra dy ple nar ne Ko mi te tu
w dru gim dniu sku pia ły się wo kół no wej ini cja ty wy SLIC: kam pa nii
kon tro l no -in for ma cyj nej, któ ra od bę dzie się w 2014 ro ku. Jej te mat to
„Upad ki na tym sa mym po zio mie”, któ re we dług da nych sta ty stycz -
nych EU RO STAT za 2008 rok są przy czy ną 14 proc. wszyst kich zda -
rzeń wy pad ko wych w miej scu pra cy skut ku ją cych dłu ższą niż trzy dnio -
wą ab sen cją. PIP zgło si ła swój ak ces do gru py ro bo czej, któ ra zaj mie
się przy go to wa niem za ło żeń, har mo no gra mu oraz pro duk tów kam pa -
nii, jak rów nież jej ewa lu acją. 

Gdańsk Kie row nik Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji Hen ryk Ba ta -
row ski po pro wa dził 17 ma ja br. szko le nie dla pra co daw ców, u któ rych
od no to wa no du że na si le nie wy pad ków przy pra cy. Był to ele ment pro -
gra mu pre wen cyj ne go „Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy – pre -
wen cja wy pad ko wa” re ali zo wa ne go przez Okrę go wy In spek to rat Pra -
cy w Gdań sku. Pro wa dzą cy za chę cał do ko rzy sta nia ze sku tecz ne go
na rzę dzia pre wen cji wy pad ko wej w za kła dach, ja kim jest za rzą dza nie
bez pie czeń stwem pra cy. Po nad to tłu ma czył, jak wła ści wie pla no wać
i re ali zo wać dzia ła nia zmniej sza ją ce ry zy ko oraz przy bli żył ze bra nym
ter min kul tu ry bez pie czeń stwa w za kła dzie. Zwró cił uwa gę na eko no -
micz ne aspek ty bez pie czeń stwa pra cy, w tym na re la cje kosz tów
ubez pie cze nio wych oraz kosz tów wy pad ków przy pra cy do na kła dów
na bez piecz ne wa run ki pra cy. Na za koń cze nie ka żdy z uczest ni ków
otrzy mał za świad cze nie PIP po twier dza ją ce od by cie szko le nia oraz
bra nżo we wy daw nic twa. 

Do biesz ków W Cen trum Kształ ce nia i Wy cho wa nia OHP w Do -
biesz ko wie k. Ło dzi od był się 17 ma ja br. fi nał IX edy cji ogól no pol skie -
go kon kur su „Spraw ni w za wo dzie”, w któ rym ry wa li zo wa ła mło dzież
kształ cą ca się w za wo dzie fry zje ra oraz ucznio wie zde cy do wa ni po głę -
bić swo ją wie dzę w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz

pra wa pra cy. Za da niem uczest ni ków kon kur su wie dzy w za kre sie
bhp by ło roz wią za nie te stu za wie ra ją ce go 55 py tań. Na pod sta wie je -
go wy ni ków oraz, jak się oka za ło, ko niecz nej do gryw ki, ko mi sja kon -
kur so wa, któ rej człon kiem był nad in spek tor pra cy OIP w Ło dzi, Da -
riusz Bo ro wiec ki, wy ło ni ła tro je lau re atów: Pierw sze miej sce za jął
Krzysz tof Ka zi ród re pre zen tu ją cy wo je wódz two wiel ko pol skie,
na dru gim miej scu upla so wa ła się Pau li na Ko ło dziej ska z wo je wódz -
twa war miń sko -ma zur skie go, a trze cią lo ka tę za ję ła Ka ta rzy na Py -
tel z wo je wódz twa ma ło pol skie go. W trak cie pod su mo wa nia kon kur -
su, któ re mia ło uro czy sty cha rak ter, okrę go wy in spek tor pra cy w Ło -
dzi An drzej Świ der ski wrę czył wszyst kim je go uczest ni kom ze sta -
wy za wie ra ją ce wy daw nic twa i drob ne upo min ki.

War sza wa Nie bie skim sku te rem wy ła do wa nym sprzę tem tu ry -
stycz nym, elek tro nicz nym, ksią żka mi i dy plo ma mi od je chał – kształ -
cą cy się w za wo dzie mu ra rza – Da mian Łu czak, zwy cięz ca XII Ogól -
no pol skie go kon kur su wie dzy o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy dla uczniów z za kła dów rze mieśl ni czych. Zor ga ni zo wa ły go tra -
dy cyj nie Zwią zek Rze mio sła Pol skie go i Pań stwo wa In spek cja Pra cy,
a fi na ło wy etap kon kur su zo stał roz strzy gnię ty 15 ma ja br. w war szaw -
skiej sie dzi bie ZRP. Ko lej ne dwa miej sca za ję li: Mag da le na Drozd,
przy szła fry zjer ka z Lu bli na oraz An ge li ka Za gó ro wicz ze Słup ska,
uczą ca się za wo du sprze daw czy ni. W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię -
ży ła dwu oso bo wa eki pa ze Słup ska. Z ra mie nia PIP zwy cięz com gra -

tu lo wa ła i wrę cza ła na gro dy za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy
Mał go rza ta Kwiat kow ska. W uro czy stym pod su mo wa niu kon kur -
su uczest ni czył za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy Ochro ny Pra cy Zbi -
gniew Żu rek.

Luk sem burg W sto li cy Luk sem bur ga 15 i 16 ma ja br. od by ła się
pią ta kon fe ren cja Kra jo we go Punk tu Kon tak to we go Eu ro pej skiej Sie -
ci Mi gra cyj nej w tym kra ju „Po li ty ki mi gra cyj ne a ro dzi ny prze miesz -
cza ją ce się”. W imie niu PIP w kon fe ren cji uczest ni czył Ja ro sław Ci -
choń z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP. Zgod nie z de cy -
zją Ra dy Unii Eu ro pej skiej nr 2008/381/WE z 14 ma ja 2008 r. w spra -
wie usta no wie nia Eu ro pej skiej Sie ci Mi gra cyj nej (ESM), jej ce lem jest
za spo ka ja nie za po trze bo wa nia in sty tu cji UE oraz or ga nów i in sty tu -
cji państw człon kow skich na in for ma cje o mi gra cji i azy lu. Ma ona do -
star czać ak tu al ne, obiek tyw ne, wia ry god ne i po rów ny wal ne in for ma -
cje o mi gra cji i azy lu, któ re po mo gą kształ to wać po li ty kę UE w tych
dzie dzi nach. Ce lem prac ESM jest rów nież wspar cie pro ce sów kształ -
to wa nia kra jo wej po li ty ki w ob sza rze mi gra cji i azy lu. Głów ny In spek -
to rat Pra cy na bie żą co pro wa dzi współ pra cę z ESM po przez pol ski
Kra jo wy Punkt Kon tak to wy utwo rzo ny w Mi ni ster stwie Spraw We -
wnętrz nych.

Lu blin Na te re nie Wy dzia łu Za rzą dza nia Po li tech ni ki Lu bel skiej
od był się 15 ma ja br. „Dzień otwar ty PIP” dla stu den tów, zor ga ni zo -
wa ny w ra mach pro gra mów pre wen cyj nych „Kul tu ra bez pie czeń -
stwa” oraz „Po znaj swo je pra wa w pra cy”. Im pre za mia ła na ce lu
kształ to wa nie świa do mo ści za gro żeń wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra -
cy i po pu la ry za cję za gad nień z za kre su pra wa pra cy wśród mło dzie -
ży aka de mic kiej. Wy kła dy na te mat obo wiąz ków i od po wie dzial no ści
w sfe rze bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy; re je stra cji dzia łal no ści go -
spo dar czej; sys te mu ubez pie czeń spo łecz nych po pro wa dzi li wspól nie
in spek tor pra cy i spe cja li sta z ZUS. Więk szość słu cha czy przy stą pi -
ła do kon kur su „Znam swo je pra wa w pra cy. Więk sza świa do mość
– więk sze bez pie czeń stwo”. W trak cie im pre zy przy sto isku PIP od -

by ła się ta kże krót ka kon fe ren cja pra so wa z lo kal ny mi me dia mi,
w któ rej ze stro ny OIP w Lu bli nie uczest ni czył Adam De rza, nad in -
spek tor Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji. 

Gdańsk W związ ku z pro wa dzo ną przez PIP kam pa nią in for ma -
cyj no -pre wen cyj ną „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie” 9 i 10 ma -
ja br. w OIP Gdańsk oraz w Od dzia le w Słup sku od by ły się ko lej ne
szko le nia dla pra co daw ców z bra nży bu dow la nej. By ły one ad re so wa -
ne do pra co daw ców i przed się bior ców bu dow la nych, w szcze gól no ści
roz po czy na ją cych dzia łal ność w bu dow nic twie. Wy kła dy pro wa dzi li
star si in spek to rzy pra cy: w Gdań sku Pa weł Gra bow ski oraz w Słup -
sku Adam Sa siuk. Na szko le nie zo sta ła za pro szo na fir ma As se cu -
ro Sp. z o.o., któ rej przed sta wi ciel mó wił o „Za bez pie cze niach
przed upad kiem z wy so ko ści”, pre zen tu jąc przy tej oka zji no wo cze sne
roz wią za nia i środ ki ochro ny in dy wi du al nej. Uczest ni cy otrzy ma li
ma te ria ły oraz za świad cze nia ukoń cze nia szko le nia.

Bia ły stok W Bia łym sto ku od 8 do 10 ma ja br. go ści li przed sta -
wi cie le In spek cji Pra cy Re pu bli ki Li tew skiej z okrę gów Aly tus – in -
spek to rzy pra cy Ra sa Ra dau skienč i Da iva Šar kienč oraz Ma ri jam -
po le – kie row nik biu ra Al bi nas Be ina rau skas, in spek tor pra cy Al -
gi man tas Gra ka vi nas. Pro gram wi zy ty obej mo wał wy mia nę do -
świad czeń z dzia łal no ści in spek cji pra cy w obu kra jach, a w szcze gól -
no ści: za po zna nie z za da nia mi i upraw nie nia mi in spek cji pra cy w Pol -

sce; za po zna nie ze struk tu rą or ga ni za cyj ną i dzia łal no ścią OIP w Bia -
łym sto ku; przed sta wie nie spo so bów do ku men to wa nia kon tro li oraz
pro gra mu NA VI GA TOR, ja ko pod sta wo we go na rzę dzia pra cy in spek -
to rów; pre zen ta cję dzia łal no ści in spek to ra pra cy w Re pu bli ce Li tew -
skiej, z uwzględ nie niem naj wa żniej szych te ma tów pro wa dzo nych kon -
tro li oraz mo de lu dzia łań kon tro l nych. Go ście wraz z kie row nic twem
OIP w Bia łym sto ku od wie dzi li też wio dą ce w swo ich bra nżach za kła -
dy z te re nu dzia ła nia okrę gu.

Kra ków W po ło wie ma ja w Za ko pa nem od by ło się Fo rum Bu dow -
nic twa zor ga ni zo wa ne pod pa tro na tem mi ni stra Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, Uczest ni czy li w nim: okrę go wy in spek -
tor pra cy Ta de usz Fic wraz ze swo im za stęp cą Ma riu szem Pyr -
czem oraz nad in spek to rem pra cy Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji Ry -
szar dem Iwań cem. Fo rum da ło mo żli wość przed sta wie nia pro ble -
mów, z ja ki mi spo ty ka ją się pra co daw cy i przed się bior cy bu dow la ni,
m.in. w za kre sie fi nan so wa nia ro bót. By ło też oka zją do uho no ro wa -
nia od zna cze nia mi. Spe cjal ne tro feum za ak tyw ne uczest nic two w pra -
cach Ma ło pol skiej Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Ro bót Bu dow la nych
przy Okrę go wym In spek to rze Pra cy z rąk Ta de usza Fi ca ode brał
Piotr Hra bia, pre zy dent Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa. Od zna cze -
nia za za słu gi dla Mia sta Kra ko wa, Od zna kę „Ho no ris Gra tia” dla
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie na rę ce Ta de usza Fi ca
prze ka za ła wi ce pre zy dent Mia sta Kra ko wa Elżbie ta Ko ter ba.
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Zwal cza nia han dlu ludź mi do pra cy przy -
mu so wej do ty czy ło szko le nie zor ga ni zo wa -
ne przez Mię dzy na ro do we Cen trum Roz -
wo ju Po li ty ki Mi gra cyj nej (ICMPD), któ re
od by ło się w Pra dze w dniach od
18 do 21 czerw ca br. Uczest ni czy li w nim
przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, Mag da le na Pia sec ka i Da riusz Gór -
ski z De par ta men tu Le gal no ści Za trud -
nie nia w Głów nym In spek to ra cie Pra cy.

Szko le nie by ło pierw szym z czte rech
tre nin gów dla wy spe cja li zo wa nych słu żb
pu blicz nych zaj mu ją cych się pro ble ma ty -
ką han dlu ludź mi, w ra mach pro jek tu re -

ali zo wa ne go przez tę or ga ni za cję z udzia -
łem kra jów człon kow skich ICMPD z Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej. W trak cie
czte ro dnio wych warsz ta tów, w któ rych
bra li udział m.in. przed sta wi cie le or ga -
nów in spek cyj nych, ad mi ni stra cji rzą do -
wej, a ta kże słu żb gra nicz nych i po li cji
sied miu kra jów eu ro pej skich (Cze chy,
Sło wa cja, Sło we nia, Ru mu nia, Buł ga ria,
Wę gry i Pol ska), uczest ni cy warsz ta tów
za po zna li się z naj now szy mi za ło że nia mi
po li ty ki UE w za kre sie za po bie ga nia

i zwal cza nia zja wi ska han dlu ludź mi
do pra cy przy mu so wej. By ła ta kże mo wa
o me to dach wal ki z tym zja wi skiem, wy ko -
rzy sty wa ny ch w co dzien nej pra cy or ga ni -
za cji po za rzą do wych (La STRA DA) czy
agen cji rzą do wych (GLA).

Pod czas se sji tre nin go wych uczest ni cy
szko le nia uczy li się na pod sta wie ana li zy
kon kret nych przy pad ków, jak roz po zna -
wać symp to my han dlu ludź mi do pra cy
przy mu so wej m.in. w cza sie kon tro li in -
spek cji pra cy, a ta kże ja kie dzia ła nia po -
dej mo wać, ce lem ochro ny ofiar te go ty pu
prze stępstw. Bez cen na z punk tu wi dze nia

efek tów warsz ta tów oka za ła się wy mia na
wza jem nych do świad czeń w tym za kre -
sie oraz mo żli wość po rów na nia spo so bów
dzia ła nia ró żne go ro dza ju in sty tu cji, po -
wo ła nych zgod nie z prze pi sa mi pra wa kra -
jo we go do za po bie ga nia i zwal cza nia zja -
wi ska han dlu ludź mi.

Kon fe ren cja i ca ły pro jekt ko or dy no wa -
ny przez ICMPD wpi su ją się w ak tu al ną
„Stra te gię UE na rzecz wy eli mi no wa nia
han dlu ludź mi na la ta 2012-2016”. Sta no -
wi ona zbiór środ ków, któ re kra je człon -

kow skie win ny wdro żyć do koń ca 2016 r.
W stra te gii wska za no pięć prio ry te tów
i sze reg przy pi sa nych im ini cja tyw. Obej -
mu je ona mię dzy in ny mi stwo rze nie
wspól nych eu ro pej skich ze spo łów do cho -
dze nio wo -śled czych, któ re bę dą ści gać
trans gra nicz ne przy pad ki te go pro ce de ru.
Po nad to stra te gia obej mu je utwo rze nie
unij ne go me cha ni zmu (fi nan so wa ne go
z bu dże tu UE) po zwa la ją ce go le piej roz -
po zna wać i chro nić ofia ry oraz udzie lać
im po mo cy. Gwa ran tu je ta kże obo wią zek
za pew nie nia im przej rzy stych in for ma cji
na te mat ich praw, przy słu gu ją cych
na mo cy unij nych i mię dzy na ro do wych
prze pi sów, w szcze gól no ści pra wa do po -
mo cy i opie ki zdro wot nej, pra wa do ze -
zwo le nia na po byt oraz praw do ty czą cych

pra cy. Stra te gia za kła da ta kże utwo rze nie
eu ro pej skiej ko ali cji przed się bior ców
prze ciw ko han dlo wi ludź mi, uła twia ją cej
współ pra cę mię dzy przed się bior ca mi.
Dzię ki tej stra te gii Ko mi sja Eu ro pej ska
za mie rza sku pić się na kon kret nych środ -
kach, za po mo cą któ rych mo żna wspie rać
i uzu peł niać wdra ża nie unij nych prze pi -
sów do ty czą cych han dlu ludź mi (Dy rek ty -
wa 2011/36/UE). Ter min trans po zy cji
prze pi sów do pra wa kra jo we go upły wa
w kwiet niu 2013 r.

Prze ciw han dlo wi ludź mi

Zor ga ni zo wa ne przez Eu ro pej ską Fe de ra cję Pra cow ni ków
Bu dow nic twa i Prze my słu Drzew ne go (EFBWW) warsz ta ty
„Rze czy wi stość de le go wa nia” od by ły się w Bruk se li 15 czerw ca
br. Ter min zo stał sko re lo wa ny z trwa ją cy mi pra ca mi nad Dy rek -
ty wą w spra wie eg ze kwo wa nia Dy rek ty wy Nr 96/71/WE do ty czą -
cej de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach świad cze nia usług. Akt
ten ma usta na wiać in stru men ty za po bie ga ją ce ła ma niu prze pi -
sów zwią za nych z de le go wa niem oraz sank cjo no wa nia na ru -
szeń. Uczest ni ka mi warsz ta tów by li człon ko wie Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji pra co daw ców dzia ła ją -

cych w sek to rze bu dow nic twa, a ta kże przed sta wi cie le in sty tu -
cji nad zo ru ją cych prze strze ga nie pra wa przez de le gu ją cych pra -
co daw ców. Re pre zen tan ci Fin lan dii, Ho lan dii, Nie miec, Nor we -
gii, Da nii, Bel gii, Wiel kiej Bry ta nii, Ło twy i Pol ski oma wia li
przy kła dy na ru sza nia upraw nień pra cow ni ków de le go wa nych. Ze
stro ny Pań stwo wej In spek cji Pra cy uczest ni czy ły Be ata Kra jew -
ska z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia w Głów nym In -
spek to ra cie Pra cy oraz Emi lia Pan kow ska z Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Byd gosz czy.

(RED)

O na ru sza niu upraw nień pra cow ni ków de le go wa nych

Azer scy in spek to rzy
W Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy im. prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu
go ści ła od 21 do 25 ma ja br. de le ga cja z In -
spek cji Pra cy Azer bej dża nu, z jej sze fem
Mahm ma dem Ga ziy evem. Ta wi zy ta wią za ła
się z re ali za cją pro jek tu sfi nan so wa ne go
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, któ re go ce lem
by ło za po zna nie Aze rów z roz wią za nia mi
słu żą cy mi ochro nie pra cy i bez pie czeń stwu
za trud nio nych, sto so wa ny mi w kra jach no -
wej i sta rej Unii.

Pierw sze go dnia in spek tor Mi chał Wy szkow ski opo wie -
dział o trans for ma cji sys te mu pol skiej in spek cji oraz o pla no wa -
niu dzia łań przez PIP. Dzień trze ci wy peł ni ły pre zen ta cje dzia -
łal ność na sze go urzę du oraz roz mo wy go ści z przed sta wi cie la -
mi Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, m.in. z Ka ro li ną Głów czyń -
ską -Wo el ke i Paw łem Roz ow skim, za stęp ca mi dyrektorów
De par ta men tów: Nad zo ru i Kon tro li oraz Pre wen cji i Pro mo cji.
Na stęp nie azer bej dżań scy in spek to rzy zwie dzi li Ośro dek Szko -
le nia PIP i za po zna li się z je go za da nia mi.

Dru gie go i czwar te go dnia go ście z Azer bej dża nu by li w Okrę -
go wym In spek to ra cie Pra cy we Wro cła wiu. Je go szef, To masz
Gdow ski przed sta wił za sa dy funk cjo no wa nia okrę gu od stro ny
or ga ni za cyj nej. O dzia łal no ści pro mo cyj nej, pro wa dzo nej przez
OIP Wro cław, Aze ro wie do wie dzie li się dzię ki pre zen ta cji Bar -
ba ry Se ra fi now skiej. Na stęp nie Mał go rza ta Bu dzyń ska
i Aga ta Ko styk -Le wan dow ska od po wia da ły na py ta nia go ści
do ty czą ce m.in. po li ty ki in for ma cyj nej i kon tro li we wnętrz nej.

Azer scy in spek to rzy od wie dzi li dwa za kła dy – Akwa wit Po -
lmos S.A. i Wra ti sla via Bio Sp. z o. o., w któ rych Mał go rza -
ta Bu dzyń ska prze pro wa dzi ła kon tro lę. Go ście to wa rzy szy li in -
spek tor w wi zy ta cji za kła du, a po tem ob ser wo wa li po zo sta łe
czyn no ści kon tro l ne. Za in te re so wa ła ich pro ce du ra zwią za na

ze spraw dza niem do ku men tów, cze go wy ra zem by ły licz ne py -
ta nia.

Ostat nie go dnia wi zy ty Bog dan So la wa z Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie, kon ty nu ując te mat do ty czą cy
dzia łal no ści pre wen cyj nej i pro mo cyj nej PIP, od niósł te in for ma -
cje do re aliów jed no stek re gio nal nych.

W pod su mo wa niu wi zy ty Mahm mad Ga ziy ev pod kre ślił, iż dla
tak mło dej in spek cji jak azer bej dżań ska, któ ra po wsta ła w 1998
roku, do świad cze nia ze bra ne pod czas wy jaz du do Pol ski z pew -
no ścią oka żą się bar dzo cen ne.

W spo tka niu uczest ni czył Grze gorz Ły jak, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy.

Aga ta Ko styk -Le wan dow ska
OIP Wro cław
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„Przej rzy ste wa run ki pra cy – po obu
stro nach Od ry” to pro jekt wspie ra ją cy wy -
mia nę do świad czeń w re gio nie przy gra -
nicz nym, któ re go re ali za cję roz po czę to
w mar cu br. Ini cja to rem oraz or ga ni za to -
rem pro jek tu jest Biu ro Ko ope ra cji Na uki
i Świa ta Pra cy przy Uni wer sy te cie Eu ro -
pej skim Via dri na (KO WA).

Do współ pra cy za pro szo no mię dzy in -
ny mi nie miec kie or ga ni za cje związ ko we
DGB Bez irk Ber lin -Bran den burg i NGG
Re gio nu Ber lin -Bran den burg, a ta kże
przed sta wi cie li pol skich związ ków za wo -
do wych: NSZZ So li dar ność Re gio nu Go -
rzow skie go, Zie lo no gór skie go i Za chod -
nio po mor skie go oraz Fe de ra cji Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków Prze my słu
Spo żyw cze go. Na mo cy po ro zu mie nia 
z 8 ma ja br. Pań stwo wa In spek cja Pra cy
sta ła się part ne rem in sty tu cjo nal nym pro -
jek tu, któ ry peł ni funk cję do rad czą w kwe -
stiach me ry to rycz nych w sto sun ku do or -
ga ni za to ra pro jek tu.

Ce lem te go przed się wzię cia jest stwo -
rze nie wspól nej kon cep cji wdro że nia trans -
gra nicz ne go wy ró żnie nia dla „wzo ro we go
pra co daw cy” („do brej pra cy”) w bra nży
spo żyw czej z uwzględ nie niem aspek tów

eko lo gicz nych. Po nad to, jak wy ni ka z za -
ło żeń pro jek to wych, ce lem pla no wa nej
pol sko -nie miec kiej wy mia ny do świad czeń
bę dzie dą że nie do roz wi nię cia dzia łań
o cha rak te rze or ga ni za cyj nym, któ re
umo żli wią pra cow ni kom od de le go wa nym
za pew nie nie ochro ny związ ko wej w kra ju
od de le go wa nia.1

W ra mach pro jek tu pla no wa ne są spo -
tka nia: 14 wrze śnia br., pod czas któ re go
od bę dą się warsz ta ty pn. „Przy ja zne wa -
run ki pra cy w uwa run ko wa niach eko lo -
gicz nej go spo dar ki w prze my śle spo żyw -
czym”. W paź dzier ni ku warsz ta ty bę dą
po świę co ne „Wy ró żnie niu dla wzo ro we go
pra co daw cy”, a w stycz niu 2013 r. od bę -
dzie się wy ciecz ka ba daw cza do Pol ski,
w trak cie któ rej uczest ni cy zwie dzą wy ró -
żnio ny za kład pra cy. Ko lej ne warsz ta ty
za pla no wa no na ma rzec przy szłe go ro ku
i do ty czyć bę dą „Szans i za gro żeń zwią za -
nych ze swo bo dą prze pły wu pra cow ni -
ków”. W lip cu 2013 r. od bę dzie się kon fe -
ren cja pod su mo wu ją ca.

We Frank fur cie nad Od rą 25 ma ja br.
od by ła się kon fe ren cja in au gu ra cyj na pro -
jek tu „Przej rzy ste wa run ki pra cy – po

obu stro nach Od ry”. Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy re pre zen to wa li: okrę go wy in -
spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze Fran ci -
szek Grześ ko wiak oraz Ju sty na Ba -
ra now ska. 

Uczest ni ków kon fe ren cji po wi ta ła Do -
ro Zin ke, prze wod ni czą ca DGB Okrę gu
Ber lin -Bran den burg, któ ra w swo im wy -
stą pie niu przy bli ży ła spe cy fi kę bra nży
spo żyw czej w Bran den bur gii, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na nie miec kie lo kal ne
ten den cje w za kre sie wa run ków pra cy.
Za in te re so wa ły ją in for ma cje do ty czą ce
funk cjo no wa nia pol skiej Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, któ re pre zen to wał uczest -
ni kom kon fe ren cji Fran ci szek Grześ -
ko wiak. Mó wił o tym, ja ki jest za kres
dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
wska zu jąc na ob sza ry za in te re so wa nia
pol skie go or ga nu nad zo ru nad wa run ka mi
pra cy. Pod kre ślił, że pol scy in spek to rzy
pra cy po sia da ją kom pe ten cje w od nie sie -
niu do sze ro ko ro zu mia nych wa run ków
pra cy, a więc rów nież do praw nej ochro -
ny pra cy.

W dal szej czę ści kon fe ren cji przed sta -
wi cie le Biu ra Ko ope ra cji Na uki i Świa ta
Pra cy przy Uni wer sy te cie Eu ro pej skim
Via dri na za pre zen to wa li ce le pro jek tu,
przy bli ża jąc har mo no gram prac oraz do -
kład ny za kres te ma tycz ny po szcze gól nych
je go eta pów.

Go ść mi kon fe ren cji by li rów nież mię -
dzy in ny mi: Kai Rücke wold ze Sto wa rzy -
sze nia pro agro e. V. oraz Die ter Scholz
z DGB -In dex Gu te Ar be it GmbH. Przed -
sta wi ciel pro agro e. V. przed sta wił za da -
nia i funk cje sto wa rzy sze nia, jak np.
wspar cie wszyst kich za in te re so wa nych
z ob sza rów wiej skich w za kre sie pro duk -
cji, mar ke tin gu i sprze da ży pro duk tów
oraz usług prze my słu rol no -spo żyw cze -
go, za pew nie nia kon ku ren cyj no ści czy do -
stę pu do ryn ku, pro mo cji i mar ke tin gu re -

Wia do mo, że sku tecz ność świa tła
dzien ne go, je go in ten syw ność i skład wid -
ma, uzale żnio ne są od po ry dnia i ro ku
oraz usy tu owa nia okien. Dla te go, w ce lu
uzy ska nia zrów nowa że nia roz kła du lu mi -
nan cji we wnątrz po miesz czeń, nie zbęd -
ne jest rów nież sto so wa nie oświe tle nia
elek trycz ne go.

Pro ble ma ty ka oświe tle nia świa tłem
dzien nym oraz usy tu owa nia po miesz czeń
pra cy po ni żej ota cza ją ce go te re nu re gu lo -
wa na jest w prze pi sach bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz w prze pi sach tech -
nicz no-bu dow la nych.

Na le ży za zna czyć, że prze pi sy pra wa
pra cy, w tym do ty czą ce bez pie czeń stwa
i higie ny pra cy re gu lu ją pra wa i obo wiąz -
ki stron sto sun ku pra cy, to jest pra co -
daw cy i pra cow nika, na to miast prze pi sy
pra wa bu dow la ne go, w tym tech nicz no-
bu dow la ne ad re so wa ne są do uczest ni -
ków pro ce su bu dow la ne go tj. in we sto rów,
pro jek tan tów, kie row ni ków bu do wy, in -
spek to rów nad zo ru bu dow la ne go oraz
wła ści cie li lub za rząd ców obiek tów i urzą -
dzeń bu do wla nych.

Na eta pie bu do wy obiek tu bu dow la ne -
go, je go nad bu do wy, prze bu do wy zmia ny
sposo bu użyt ko wa nia z wnio skiem o od -
stęp stwo wy stę pu je pro jek tant, po nie waż
zgod nie z art. 20 ust 1 pkt 2 do je go obo -

wiąz ków na le ży uzy ska nie wy ma ga nych
opi nii, uzgod nień i spraw dze nie roz wią -
zań pro jek to wych w za kre sie wy ni ka ją -
cym z prze pi sów. 

Na to miast na eta pie użyt ko wa nia obiek -
tu bu dow la ne go bę dą ce go za kła dem pra cy
o od stęp stwo wy stę pu je pra co daw ca.

Kie dy od stęp stwa?

Od stęp stwa dla po miesz czeń sta łej pra -
cy oświe tlo nych wy łącz nie świa tłem elek -
trycznym udzie la ne są na eta pie:

● pro jek to wa nia po miesz czeń sta łej
pra cy w try bie § 58 ust. 2 wa run ków tech -
nicznych, z któ re go wy ni ka, że w przy pad -
ku, gdy po miesz cze nie jest po miesz cze -
niem sta łej pra cy w ro zu mie niu ogól nych
prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, dla za sto so wa nia wy łącz nie oświe tle -
nia świa tłem sztucz nym, w tym elek trycz -
nym, jest wy ma ga ne uzy ska nie zgo dy wła -
ści we go pań stwo we go wo je wódz kie go in -
spek to ra sa ni tar ne go, wy da nej w po ro zu -
mie niu z wła ści wym okrę go wym in spek to -
rem pra cy;

● użyt ko wa nia po miesz czeń sta łej pra -
cy w try bie § 25 ust. 2 ogól nych prze pi -
sów bhp, z któ re go wy ni ka, że w po miesz -
cze niach tych na le ży za pew nić oświe tle -
nie dzien ne chy ba, że jest to nie mo żli we

gio nal ne go po przez utwo rze nie re gio nal -
nej współ pra cy mię dzy fir ma mi w prze my -
śle rol no -spo żyw czym, sprze daw ców bez -
po śred nich, do staw ców tu ry stycz nych, re -
stau ra cji i in nych do staw ców ko mer cyj -
nych.

Die ter Scholz na to miast przed sta wił
pa ra me try in dek su DGB „Do bra Pra ca”
– opar te go na na uko wych pod sta wach in -
stru men tu stwo rzo ne go w ce lu wy mier ne -
go uj mo wa nia wa run ków pra cy z per spek -
ty wy pra co bior ców. Jak wy ja śnił pre le -
gent, ba da nia są pro wa dzo ne od 2007 r.
wśród osób za trud nio nych z re pre zen ta -
tyw nie wy bra nych re gio nów, bra nż oraz
grup do cho do wych i form za trud nie nia,
z uwzględ nie niem agen cji pra cy tym cza -
so wych oraz pra cow ni ków za trud nio nych
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy.

W dru giej czę ści kon fe ren cji pol scy
i nie miec cy przed sta wi cie le wzię li udział
w dys ku sji pa ne lo wej „Bra nża spo żyw cza
w kon tek ście swo bo dy prze pły wu pra cow -
ni ków”, pro wa dzo nej przez Wio let tę
Wło dar czyk z Biu ra Peł no moc ni ka ds.
In te gra cji Bran den bur gii. Do dys ku sji za -
pro szo no: Sa bi ne Hübner, kie row ni ka
Wy dzia łu ds. Ryn ku Pra cy Mi ni ster stwa
Pra cy, Spraw So cjal nych, Ko biet i Ro dzi -
ny Bran den bur gii, Ju sty nę Ba ra now -
ską – star sze go in spek to ra pra cy Okrę go -
we go In spek to ra tu Pra cy w Zie lo nej Gó -
rze, Bo gu sła wa Mo to wi deł ko, człon ka
Za rzą du Re gio nu NSZZ So li dar ność
w Zie lo nej Gó rze, Uwe Le d wi ga, prze -
wod ni czą ce go NGG Re gion Ber lin -Bran -
den burg oraz Kry sty nę Ko wal czyk, za -
stęp cę Prze wod ni czą ce go Fe de ra cji
Związ ków Za wo do wych Pra cow ni ków
Prze my słu Spo żyw cze go (OPZZ). Uczest -
ni cy dys ku sji po dzie li li się swo imi re flek -
sja mi zwią za ny mi z otwar ciem nie miec -
kie go ryn ku pra cy i mi gra cja mi pra cow ni -
czy mi oraz po par li ini cja ty wę wdro że nia
cer ty fi ka tu dla „wzo ro we go pra co daw cy”
w bra nży spo żyw czej.

Pro jekt jest zde cy do wa nie słusz ną ini -
cja ty wą, bę dą cą wy ra zem chę ci i ko niecz -
no ści two rze nia wspól ne go mo de lu przy -
gra nicz nych sto sun ków pra cy, do ko ny wa -
nia po rów nań oraz sze ro ko ro zu mia nej
są siedz kiej współ pra cy. Przy szłość po ka -
że, czy rze czy wi ście spo wo du je on, że
obec na fak tycz na Gra ni ca w tym za kre sie
prze sta nie ist nieć...

Ju sty na Ba ra now ska
OIP Zie lo na Gó ra

1 http://kowa-ffo.de/pl/angebote/mittel-
und-osteuropa/111-transparentearbeits-
bedingungen

Ja ka bę dzie Gra ni ca?
Z dniem 1 ma ja br. zo sta ły znie sio ne ogra ni cze nia mo żli wo ści
po dej mo wa nia pra cy u nie miec kich pra co daw ców. Oby wa te le
pol scy uzy ska li więc peł ny do stęp do ryn ku pra cy na te re nie
Nie miec w ra mach tzw. wspól no to wej swo bo dy prze pły wu pra -
cow ni ków, to wa rów i usług. Szan se za wo do we dla wie lu po -
szu ku ją cych pra cy są jed no cze śnie du żym wy zwa niem dla
pra co daw ców i part ne rów spo łecz nych za rów no w Niem -
czech, jak i w Pol sce.

Nie tyl ko 
świa tło dzien ne

An drzej Her ko

Ge ne ral ną za sa dą wy ni ka ją cą z prze pi sów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych jest
za pew nie nie w po miesz cze niach sta łej pra cy oświe tle nia
dzien ne go. Je go brak nie ko rzyst nie dzia ła na psy chi kę pra -
cow ni ka i mo że po wo do wać po gor sze nie sa mo po czu cia,
szyb sze zmę cze nie oraz zmniej sze nie ostro ści wi dze nia.

Ty po wy roz kład na tę że nia oświe tle nia dzien ne go we wnę trzach z okna -
mi w jed nej lub dwóch ścia nach bocz nych: 
– ma łe na tę że nie oświe tle nia w głę bi po miesz cze nia przy oświe tle -
niu okien nym jed nostron nym,
– sto sun ko wo ni skie na tę że nie w środ ku po miesz cze nia oświe tlo ne -
go okna mi w dwóch ścia nach rów no le głych. 
Ra cjo nal ne oświe tle nie dzien ne uzy ski wa ne w wy ni ku wła ści wej lo -
ka li za cji i kon struk cji bu dyn ku mu si za pew niać do sta tecz nie wy so -
ką war tość śred nią oświe tle nia dzien ne go i do sta tecz nie du żą je go
rów no mier ność.
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lub nie wska za ne ze wzglę du na tech no lo -
gię pro duk cji, a na sto so wa nie oświe tle nia
wy łącz nie elek trycz ne go pra co daw ca uzy -
skał zgo dę właści we go pań stwo we go wo -
je wódz kie go in spek to ra sa ni tar ne go wy -
da ną w po ro zu mieniu z okrę go wym in -
spek to rem pra cy.

Z przy to czo nych prze pi sów wy ni ka, że
od stępstw udzie la się dla:

● po miesz czeń sta łej pra cy, to jest ta -
kich, w któ rych łącz ny czas prze by wa nia
te go sa mego pra cow ni ka w cią gu jed nej
do by prze kra cza 4 go dzi ny (§ 2 pkt 4 ogól -
nych prze pi sów bhp);

● po miesz czeń oświe tlo nych wy łącz -
nie świa tłem elek trycz nym, przez co na -
le ży ro zu mieć ta kże te po miesz cze nia: 

– w któ rych nie ma do stę pu świa tła
dzien ne go (brak okien lub świe tli ków),

– w któ rych jest do stęp świa tła dzien -
ne go, zaś pra ca mo że być wy -
ko ny wa na je dy nie pod wa run -
kiem sta łe go za pew nie nia
świa tła elek trycz ne go, nie za le -
żnie od po ry ro ku i dnia.

W tej sy tu acji pro jek tant ma
do wy bo ru tak za pro jek to wać
obiekt, aby za pew nić w nim
oświe tle nie dzien ne przy uży -
ciu okien, któ rych sto su nek
po wierzch ni do po wierzch ni
pod ło gi bę dzie od po wia dać wy -
ma ga niom prze pi sów tech nicz -
no -bu dow la nych, bądź tak za -
pro jek tować po miesz cze nia
sta łej pra cy, by za pew nić w nich do stęp
świa tła dzien ne go przy uży ciu na świe tli,
świe tli ków da cho wych, tu ne li świetl nych
he lio sta tów itp. W no wo  bu do wa nych
obiek tach bu dow la nych ist nie ją mo żli wo -
ści tech nicz ne do świe tle nia po miesz czeń
zgod nie z po stę pem tech ni ki w tym za kre -
sie. Z pew no ścią trud no ści mo gą wy stę po -
wać w przy pad ku sta rych lub za byt ko -
wych obiek tów lub w przy pad ku zmia ny
spo so bu użyt ko wa nia ist nie ją cych obiek -
tów i bu dyn ków.

Sztucz ne pod wa run kiem

Z tre ści § 56 ust. 1 wa run ków tech nicz -
nych wy ni ka, że usta wo daw ca do pu ścił
oświe tlenie po miesz cze nia prze zna czo -
ne go na po byt lu dzi wy łącz nie świa tłem
sztucz nym, je że li:

1) oświe tle nie dzien ne nie jest ko -
niecz ne lub nie jest wska za ne ze wzglę -
dów tech no logicz nych.

Pierw szą gru pa po miesz czeń, któ rych
od stęp stwo mo że do ty czyć, są po miesz -

cze nia w któ rych do stęp świa tła dzien ne -
go nie jest ko niecz ny. W prak ty ce do ty czy
to po miesz czeń prze zna czo nych na cza so -
wy po byt lu dzi, w któ rych prze by wa nie
tych sa mych osób w cią gu do by trwa od
2 do 4 go dzin, zaś oświe tle nie nie jest ko -
niecz ne ze wzglę du na ro dzaj wy kony wa -
nych prac. Ta ki mi po miesz cze nia mi mo gą
być przy kła do wo sa le ki no we lub po miesz -
cze nia pro jek to row ni ki no wych, sta cje
i pod sta cje elek tro ener ge tycz ne, po -
miesz cze nia technicz ne, jak wy mien ni -
kow nie, ko tłow nie aku mu la tor nie itp. 

Dru ga gru pa po miesz czeń to ta kie,
w któ rych świa tło dzien ne nie jest wska -
za ne ze wzglę dów tech no lo gicz nych lub,
jak to zo sta ło okre ślo ne w prze pi sach
bhp, ze wzglę du na tech no lo gię pro duk cji.
W tym przy pad ku istot ne zna cze nie ma
ro dzaj pro duk cji, w tym wyma ga nia od no -

szą ce się do ob rób ki i prze rób ki ma te ria -
łów i środ ków spo żyw czych, zgod nie
z przy ję ty mi wy ma ga nia mi tech no lo gii.
Do tej gru py po miesz czeń za li czyć na le ży
w szcze gólno ści po miesz cze nia, któ re mu -
szą:

– od po wia dać wa run kom sa ni tar nym
i we te ry na ryj nym za bez pie cza ją cym
przed za gro żenia mi epi zo dycz ny mi lub
epi de micz ny mi i za pew nia ją cy mi wła ści -
wą ja kość zdro wot ną środ ków spo żyw -
czych po cho dze nia zwie rzę ce go i ro ślin -
ne go,

– za pew niać szczel ność za kła du oraz
wy klu czać mo żli wość prze do sta wa nia się
ku rzu np. mon taż pod ze spo łów elek tro -
nicz nych, pro duk cja le ków itp.

2) jest uza sad nio ne ce lo wo ścią funk cjo -
nal ną zlo ka li zo wa nia te go po miesz cze nia
w obiek cie pod ziem nym lub w czę ści bu -
dyn ku po zba wio nej oświe tle nia dzien ne go.

Wy ra zy „ce lo wość” i „funk cjo nal ny” na -
le żą do po wszech nie uży wa nych we
wszyst kich dziedzi nach, zaś ich zna cze nie
po da ją słow ni ki ję zy ka pol skie go. I tak

przy kła do wo w internetowym słow ni ku
ję zy ka pol skie go „Wy daw nic two Na uko -
we PWN S. A.” okre ślo no zna cze nie tych
słów na stę pu ją co:

● ce lo wość – od po wied niość środ ków
do ce lów: przy dat ność do za ło żo ne go ce -
lu, do ja kichś po trzeb,

● funk cjo nal ny – do brze speł nia ją cy
swo ją ro lę, od po wia da ją cy po trze bom, ma -
ją cy funk cję użyt ko wą: uży tecz ny, przy -
dat ny.

Opie ra jąc się na ety mo lo gii tych wy ra -
zów, mo żna uznać, że za zlo ka li zo wa niem
po mieszczeń pra cy i po miesz czeń na po -
byt lu dzi w czę ści bu dyn ku po zba wio ne go
oświe tle nia dzienne go bę dą prze ma wia ły
wzglę dy przy dat no ści po miesz cze nia
do za ło żo nych po trzeb, po do ko na nej ana -
li zie sta nu fak tycz ne go. Kie ru jąc się więc
za sa dą ce lo wo ści, po trze by te jed nak mu -

szą uwzględ niać wy ma ga nia
prze pi sów bhp i er go no mii pra -
cy. Ta kim ce lem mo że być rów -
nież za pew nie nie bez pie czeń -
stwa użyt ko wa nia, po ża ro we go,
ochro ny przed ha ła sem i drga -
nia mi oraz wy ma gań obro ny cy -
wil nej. 

Do tej gru py po miesz czeń
za li czyć na le ży:

– po miesz cze nia o du żej głę -
bi, w któ rych usy tu owa ne zo sta -
ły sta no wi ska pra cy,

– po miesz cze nia sta łe go mo -
ni to rin gu przy uży ciu mo ni to -

rów ekra no wych np. dys po zy tornie,
ochro ny obiek tów, po miesz cze nia skarb -
ców i roz li czeń ka so wych.

Na to miast w przy pad ku nad bu do wy,
prze bu do wy i zmia ny spo so bu użyt ko wa -
nia bu dynków ist nie ją cych, w któ rych nie
zo stał speł nio ny nor ma tyw tech nicz ny
wy ni ka ją cy z § 57 ust. 2 wa run ków tech -
nicz nych, a do ty czą cy za pew nie nia od po -
wied nie go sto sun ku po wierzch ni okien, li -
czo nej w świe tle oście żnic, do po wierzch -
ni pod ło gi, od stęp stwa na le ży udzie lać
zgod nie z § 2 ust. 2 wa run ków tech nicz -
nych tj.: 

– sto sow nie do wska zań eks per ty zy
tech nicz nej wła ści wej jed nost ki ba daw -
czoroz wo jo wej,

– sto sow nie do wska zań rze czo znaw cy
bu dow la ne go uzgod nio nych z pań stwo -
wym wo je wódz kim in spek to rem sa ni tar -
nym, od po wied nio do przed mio tu tej eks -
per ty zy.

An drzej Her ko
OIP Ka to wi ce

Do ko nu jąc po rów na nia tre ści przy to -
czo nych prze pi sów, mo żna za uwa żyć istot -
ną zmia nę do ty czą cą pod mio tów, któ re
mo gą być ob ję te kon tro lą. Obec nie kon -
tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy w za -
kre sie za pew nie nia bez piecz nych i hi gie -
nicz nych wa run ków pra cy oso bom ska za -
nym na ka rę po zba wie nia wol no ści pod le -
ga ją nie tyl ko pra co daw cy. Za mie rze niem
usta wo daw cy by ło umo żli wie nie prze pro -
wa dze nia kon tro li prze strze ga nia bez -
piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra -
cy więź niów, któ ra to pra ca jest wy ko ny -
wa na na te re nie za kła dów kar nych.3 Sto -
so wa nie prze pi su stwa rza pe wien pro -
blem.

Na pod sta wie art. 116 § 1 pkt 4 usta wy
z dnia 6 czerw ca 1997 r. K.k.w4 wię zień
ma obo wią zek:

● wy ko ny wa nia pra cy,
● wy ko ny wa nia prac po rząd ko wych

w ob rę bie za kła du kar ne go.
Więź nio wie mo gą być za trud nie ni od -

płat nie i nie od płat nie:
● przy pra cach po rząd ko wych oraz po -

moc ni czych na rzecz jed no stek or ga ni za -
cyj nych Słu żby Wię zien nej,

● w przy wię zien nych za kła dach pra -
cy,

● u in nych ze wnętrz nych przed się bior -
ców.5

Mo gą być też za trud nie ni nie od płat nie
przy pra cach po rząd ko wych na rzecz sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, przy pra cach pu -
blicz nych na rzecz or ga nów ad mi ni stra cji

pu blicz nej lub przy pra cach wy ko ny wa -
nych na ce le cha ry ta tyw ne. 

Na te re nie za kła du kar ne go naj czę ściej
pro wa dzo ne są pra ce po rząd ko we. Wy jąt -
ko wo więź nio wie za trud nia ni są przy pro -
duk cji na kład czej, re ali za cji za dań cha ry -
ta tyw nych lub w ra mach dzia łal no ści usłu -
go wej pro wa dzo nej przez za kła dy kar ne
na za sa dach ra chun ku do cho dów wła -
snych. Wąt pli wo ści do ty czą ob ję cia nad zo -
rem i kon tro lą pra cy więź niów, na pod sta -
wie skie ro wa nia wy ko ny wa nej na rzecz
jed no stek or ga ni za cyj nych Słu żby Wię -
zien nej. Wy ko ny wa nie pra cy przez więź -
niów od by wa się na pod sta wie: 

● skie ro wa nia do pra cy,
● umo wy o pra cę, 
● umów cy wil no praw nych,
● umo wy o pra cę na kład czą, 
● in nych pod sta wach praw nych

(art. 121 § 2 K.k.w.).
Pod sta wo wą for mą za trud nie nia ska -

za nych jest skie ro wa nie do pra cy. Usta wo -
daw ca wy mie nia tę for mę za trud nie nia
na pierw szym miej scu. Skie ro wa nie ma
cha rak ter pra cy przy mu so wej, opar tej
na za sa dzie pod po rząd ko wa nia wła dzy
pań stwo wej re pre zen to wa nej przez dy -
rek to ra za kła du kar ne go. Sto su nek praw -
ny jest kre owa ny na pod sta wie de cy zji
dy rek to ra za kła du kar ne go. Pra ca jest
świad czo na w ra mach sto sun ku pu blicz -
no praw ne go, a nie zo bo wią za nio we go
– jest to je den z ele men tów wy ko ny wa nia
ka ry po zba wie nia wol no ści. Skie ro wa nie

do pra cy nie po wo du je na wią za nia sto -
sun ku pra cy.6

Dy rek tor za kła du kar ne go mo że skie -
ro wać więź nia do wy ko ny wa nia:

● pra cy w przy wię zien nym za kła dzie
pra cy,

● pra cy u przed się bior cy ze wnętrz ne -
go,

● prac po rząd ko wych oraz po moc ni -
czych na rzecz jed no stek or ga ni za cyj nych
Słu żby Wię zien nej.

Pro ble ma tycz ne prze pi sy

Brak jest ak tów praw nych, któ re re gu -
lo wa ły by kwe stię za kre su sto so wa nia
prze pi sów bhp przy wy ko ny wa niu prac

po rząd ko wych oraz po moc ni czych na
rzecz jed no stek or ga ni za cyj nych Słu żby
Wię zien nej. Obo wią zu ją ce prze pi sy roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści
w spra wie za kre su sto so wa nia prze pi sów
Ko dek su pra cy o bez pie czeń stwie i hi gie -
nie pra cy przy wy ko ny wa niu pra cy przez
oso by prze by wa ją ce w za kła dach kar nych
lub za kła dach po praw czych, re gu lu ją je dy -
nie kwe stie wy ko ny wa nia pra cy więź niów

Pra ca 
więź niów

Ar tur Brze ziń ski

Z usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy1 z 13 kwiet nia 2007 r.,
art. 10 ust. 2 pkt 3 wy ni ka, że do jej za dań na le ży nad zór i kon -
tro la za pew nie nia bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy oso bom prze by wa ją cym w za kła dach kar nych i za kła -
dach po praw czych, wy ko nu ją cym pra cę. Za pis ten znacz nie
ró żni się od po przed nie go, za war te go w prze pi sie art. 8 ust. 11

pkt 4 usta wy z 6 mar ca 1981 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy2,
zgod nie z któ rym, do za kre su dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy na le żał nad zór i kon tro la za pew nie nia bez piecz nych i hi -
gie nicz nych wa run ków pra cy przez pra co daw cę, przy wy ko -
ny wa niu pra cy na te re nie za kła du pra cy lub w miej scu
wy zna czo nym przez pra co daw cę, przez oso by prze by wa ją ce
w za kła dach kar nych i za kła dach po praw czych.
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In spek cja 
na Au to stra dzie
Pod pa tro na tem ho no ro wym mi ni stra Trans por tu, Bu dow -

nic twa i Go spo dar ki Mor skiej, Głów ne go In spek to ra Pra cy,

Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, Ogól no -

pol skiej Izby Go spo dar czej Dro go wnic twa, Kra jo wej Izby

Go spo dar czej oraz Pol skie go Związ ku Pra co daw ców Bu -

dow nic twa od by ła się w Kiel cach od 8 do 11 ma ja br.

XVI edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go -

we go AU TO STRA DA -POL SKA. 

Za kres bra nżo wy tar gów był bar dzo sze ro ki – wy staw cy pre zen -
to wa li sprzęt i ma te ria ły do bu do wy dróg i roz wią za nia dla in fra -
struk tu ry trans por tu dro go we go. Na sto iskach wy sta wien ni czych
mo żna by ło zo ba czyć pre zen ta cje sys te mów za rzą dza nia ru chem
oraz sys te mów bez pie czeń stwa i ostrze ga nia o nie bez pie czeń stwie,
ekra ny dźwię kosz czel ne oraz tech no lo gie ochro ny śro do wi ska. Peł -
ną ga mę usług i ofert przy go to wa ły ta kże licz nie fir my pro jek to we
i wy ko naw cze z bra nży bu dow nic twa dro go we go.
Zwie dza ją cy tar gi, oprócz obej rze nia naj no wo cze śniej sze go
sprzę tu, mo gli uczest ni czyć w kon fe ren cjach do ty czą cych m.in.
in no wa cyj nych roz wią zań w bra nży dro go wo -mo sto wej oraz bu -
do wy i utrzy ma nia sie ci dro go wej, a ta kże bez pie czeń stwa tech -
nicz ne go wy ko ny wa nia in we sty cji.
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach zor ga ni zo wał se mi na rium
pod ha słem „Bu duj bez piecz nie – stop wy pad kom”, któ re go głów -
nym ce lem by ło przed sta wie nie nie pra wi dło wo ści w za kre sie bhp
przy bu do wie dróg, za ist nia łych wy pad ków zwią za nych ze wzno -
sze niem obiek tów bu dow la nych oraz do brych prak tyk w za kre sie
za pew nie nia pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy. Uczest -
ni ków spo tka nia za po zna no z za gad nie nia mi do ty czą cy mi nad zo -
ru nad wa run ka mi pra cy oraz z prak tycz ny mi roz wią za nia mi od -
no śnie bez piecz nych me tod wy ko ny wa nia pra cy w bu dow nic twie.
Pre zen to wa li je in spek to rzy pra cy OIP w Kiel cach oraz za pro sze -
ni go ście re pre zen tu ją cy or ga ny do zo ru tech nicz ne go i nad zo ru
bu dow la ne go. W trak cie se mi na rium udo stęp nio no ze bra nym wy -
daw nic twa PIP z za kre su bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie,
oce ny ry zy ka za wo do we go oraz pra wa pra cy.
W kon fe ren cji uczest ni czy li: Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta -
men tu Pre wen cji i Pro mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, Ja nusz
Czyż, okrę go wy in spek tor pra cy w Kiel cach oraz za pro sze ni
przed sta wi cie le przed się biorstw bra nży bu dow la nej, spo łecz nej in -
spek cji pra cy, związ ków za wo do wych, Urzę du Do zo ru Tech nicz ne -
go, Wo je wódz kie go In spek to ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go.
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach zor ga ni zo wał sto isko in -
for ma cyj no-pro mo cyj ne, przy któ rym spe cja li ści OIP udzie la li
po rad z za kre su praw nej ochro ny pra cy oraz bhp. Za in te re so wa -
nym prze ka zy wa li wy daw nic twa PIP po ru sza ją ce kwe stie bez pie -
czeń stwa przy pro wa dze niu ro bót bu dow la nych.

M. Ko si ba, J. Ja nusz
OIP Kiel ce
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u pra co daw cy. Roz po rzą dze nie ide al nie
ko re spon do wa ło z prze pi sem art. 8 ust. 11

pkt 4 uchy lo nej usta wy z dnia 6 mar -
ca 1981 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy.
Roz po rzą dze nie do ty czy wy ko ny wa nia za -
dań lub prac przez więź niów na te re nie
za kła du pra cy lub miej scu wy zna czo nym
przez pra co daw cę. 

Zgod nie z art. 121 § 9 K.k.w. w od nie -
sie niu do więź niów za trud nio nych
w opar ciu o skie ro wa nie do pra cy w za -
kre sie pra wa pra cy po za prze pi sa mi do -
ty czą cy mi cza su pra cy sto su je się prze -
pi sy bhp. Kie ru jąc więź nia do pra cy,
uwzględ nia się je go kwa li fi ka cje, stan
zdro wia. Za trud nie nie przy pra cach szko -
dli wych dla zdro wia wy ma ga je go zgo dy.
Więź nia in stru uje się o spo so bie wy ko ny -

wa nia przy dzie lo nej pra cy, szko li w za -
kre sie prze pi sów bhp, prze pi sów prze -
ciw po ża ro wych oraz ob słu gi ma szyn
i urzą dzeń, za po zna je się z pod sta wo wy -
mi za sa da mi i nor ma mi pra cy (art. 122a
§ 1 K.k.w.). Wię zień ma obo wią zek pra -
co wać su mien nie i wy daj nie, prze strze -
gać dys cy pli ny i re gu la mi nu pra cy, prze -
pi sów po rząd ko wych, prze ciw po ża ro -
wych oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, a ta kże dbać o po rzą dek w miej scu
pra cy, jak rów nież o stan ob słu gi wa nych
ma szyn i urzą dzeń (art. 122a § 2 K.k.w.).
Prze wi dzia ne w Ko dek sie kar nym wy ko -
naw czym roz wią za nia praw ne wska zu ją,

że wa run ki za trud nie nia więź nia w za kre -
sie bhp, nie za le żnie od pod sta wy za trud -
nie nia, są zbli żo ne do stan dar dów za -
trud nie nia na wol no ści.

Na pod sta wie skie ro wa nia mo żna ska -
za ne mu na ka zać wy ko na nie od płat nych
prac po rząd ko wych oraz po moc ni czych
na rzecz jed no stek or ga ni za cyj nych Słu ż-
by Wię zien nej. Wy kaz sta no wisk ska za -
nych za trud nio nych od płat nie przy pra -
cach po rząd ko wych oraz po moc ni czych,
spo rzą dza ny przez jed nost ki or ga ni za cyj -
ne Słu żby Wię zien nej. W wy mia rze nie -
prze kra cza ją cym 90 go dzin mie sięcz nie
pra ce mo gą być wy ko ny wa ne nie od płat -
nie. W ra mach tych prac ska za ni mię dzy
in ny mi: sprzą ta ją, pio rą, go tu ją, roz no szą
po sił ki, wy ko nu ją pra ce w bi blio te ce, szy -

ją, wy ko nu ją pra ce re mon to we. Przy re ali -
za cji tych prac więź niom rów nież na le ży
za pew nić bez piecz ne i hi gie nicz ne wa -
run ki pra cy. W kon se kwen cji, je że li prze -
pi sy bhp przy da nej pra cy wy ma ga ją za -
pew nie nia środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej, po win no się więź nia w te środ ki wy -
po sa żyć np. w odzież ochron ną ty pu far -
tuch, rę ka wi ce. Do star czo ne środ ki
ochro ny in dy wi du al nej po win ny po sia dać
de kla ra cję zgod no ści z nor ma mi wpro wa -
dzo ny mi do obo wiąz ko we go sto so wa nia
oraz wy ma ga nia mi okre ślo ny mi sto sow ny -
mi prze pi sa mi. Wy mie nio ne obo wiąz ki
ob cią ża ją za kład kar ny. 

W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów
w ge stii Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest
kon tro la i nad zór za kła du kar ne go w za -
kre sie za pew nie nia bez piecz nych i hi gie -
nicz nych wa run ków pra cy za trud nio nym
więź niom, nie za le żnie od miej sca wy ko ny -
wa nia pra cy i pod sta wy praw nej jej świad -
cze nia. Jed nak przy za trud nie niu więź -
niów przy pra cach po rząd ko wych i po -
moc ni czych wy ko ny wa nych na te re nie za -
kła du kar ne go na pod sta wie skie ro wa nia,
w za kre sie nad zo ru Pań stwo wej In spek cji
Pra cy nad wa run ka mi pra cy, ist nie je pro -
blem do ty czą cy sto so wa nia środ ków praw -
nych. W przy pad ku prze pro wa dze nia kon -
tro li prze pi sy Ko dek su kar ne go wy ko naw -
cze go na ka zu ją ce w spo sób ogól ny sto so -
wa nie prze pi sów bhp w od nie sie niu
do wszyst kich więź niów, w tym rów nież
wy ko nu ją cych pra ce na pod sta wie skie ro -
wa nia na te re nie za kła du kar ne go, nie
mo gą sta no wić pod sta wy praw nej do wy -
da nia na ka zu przez in spek to ra pra cy.

Pro blem jest o ty le zło żo ny, że usta wo -
daw ca nie prze wi dział wy da nia ak tu wy ko -
naw cze go w tym za kre sie. W związ ku
z tym ko niecz ne jest pod ję cie prac le gi sla -
cyj nych w ce lu je go roz wią za nia.

Ar tur Brze ziń ski
OIP Lu blin

Przypisy

1 Dz. U z 2007 r. Nr 89, poz. 589
z poźn. zm.

2 Dz. U z 2005 r. Nr 54, poz. 276
z późn. zm.

3 Uza sad nie nie uchwa ły Se na tu Rze -
czy po spo li tej Pol skiej z dnia 29 mar -
ca 2007 r. cyt. Se nat uznał za wska za ne
po sze rze nie upraw nień Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy do ty czą cych spra wo wa nia
nad zo ru i kon tro li za pew nie nia bez piecz -
nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy. Po -
praw ka nr 3 umo żli wi In spek cji nad zór
i kon tro lę prze strze ga nia tych obo wiąz -
ków wo bec osób prze by wa ją cych w za kła -
dach kar nych i po praw czych, któ re wy ko -
nu ją pra cę na te re nie tych za kła dów.

4 Dz. U z 1997 r. Nr 90, poz. 557
z późn. zm.

5 6.2 roz po rzą dze nia Mi ni stra Spra wie -
dli wo ści z dnia 9 lu te go 2004 r. w spra wie
szcze gó ło wych za sad za trud nia nia ska za -
nych, Dz. U z 2004 r. Nr 27, poz. 242
z późn. zm.

6 Zbi gniew Hoł da, Ka zi mierz Po stul -
ski, Ko men tarz do art. 121 Ko dek su kar -
ne go wy ko naw cze go, Lex.



XVI edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa
Dro go we go AU TO STRA DA -POL SKA od by ła się od
8 do 11 ma ja br. w Kiel cach. Wy sta wie to wa rzy szy ły
Mię dzy na ro do we Tar gi In fra struk tu ry TRAF FIC -EXPO,
Mię dzy na ro do we Tar gi Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz -
dów Spe cja li stycz nych MASZ BUD oraz IV Mię dzy na -
ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go – Po jaz dy Użyt -
ko we RO TRA. W im pre zie uczest ni czy ło po nad 800 wy -
staw ców kra jo wych i za gra nicz nych, pre zen tu jąc swo -
je wy ro by na po wierzch ni 33 tys. m. kw. Eks po zy cje
tar go we od wie dzi ło po nad 20 tys. osób.

Inspekcja na Autostradzie
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W ar ty ku le zo sta ną omó wio ne za gad nie -
nia do ty czą ce dra bin przy staw nych i roz -
stawnych prze zna czo nych do prac krót ko -
trwa łych o nie wiel kim za kre sie, uży wa nych
na co dzień w za kła dach pra cy oraz na te re -
nie pla ców bu dów. Nie do ty czy na to miast
dra bin mo co wa nych na sta łe np. na bu dyn -
kach, urzą dze niach, kon struk cjach, obiek -
tach lub po jaz dach, a ta kże dra bin spe cjal -
nych o szcze gól nym prze zna cze niu za wo -
do wym, jak dra biny stra żac kie, dra biny da -
cho we bądź też prze jezd ne; ma ga zy no wych
i scho dów. 

Prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Go -
spo dar ki z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra -
wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn (Dz.
U. Nr 199, poz. 1228), wpro wa dza ją ce
do pra wa kra jo we go prze pi sy dy rek ty wy
ma szy no wej nr 2006/42/WE we szły w ży -
cie 29 grud nia 2009 r. Wy ni ka z nich jed no -
znacz nie, że dra bi na nie jest ma szy ną, więc
pro du cent nie mu si wy sta wiać de kla ra cji
zgod no ści oraz na no sić zna ku CE. Do dra -
bin nie ma ją też za sto sowa nia ja kie kol wiek
dy rek ty wy oraz prze pi sy szcze gó ło we. Dla -
te go dra bi na – ja ko wy rób – po win na od po -
wia dać je dy nie wy ma ga niom prze pi sów
usta wy z 12 grud nia 2003 r. o ogól nym bez -
pie czeń stwie pro duk tów. 

Wska za na usta wa okre śla ogól ne wy ma -
ga nia do ty czą ce bez pie czeń stwa pro duk tów,
a ta kże obo wiąz ki pro du cen tów i dys try bu -
to rów w za kre sie bez pie czeń stwa pro duk -
tów oraz za sa dy i tryb spra wo wa nia nad zo -
ru w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa pro -
duk tów wpro wadza nych na ry nek. Za pi sy
usta wy sto su je się m.in. do pro duk tów, dla
któ rych prze pi sy odręb ne nie okre śla ją
szcze gó ło wych wy ma gań do ty czą cych bez -
pie czeń stwa. Do tej ka te go rii na le ży za kwa -
li fi ko wać wła śnie dra bi ny. Zgod nie z usta wą
pro duk tem bez piecz nym jest ta ki, któ ry
w zwy kłych lub w in nych, da ją cych się w spo -
sób uza sad nio ny prze wi dzieć, wa run kach
je go uży wa nia, z uwzględ nie niem cza su ko -
rzy sta nia, a ta kże, w za le żno ści od ro dza ju,
sposo bu uru cho mie nia oraz wy mo gów in sta -
la cji i kon ser wa cji, nie stwa rza żad ne go za -
gro że nia dla kon su men tów lub stwa rza za -

gro że nie zni ko me, da ją ce się po go dzić z je -
go zwy kłym używa niem i uwzględ nia ją ce
wy so ki po ziom wy ma gań do ty czą cych ochro -
ny zdro wia i ży cia ludz kie go. Przy oce nie
bez pie czeń stwa na le ży uwzględ nić:

● ce chy pro duk tu, w tym je go skład, opa -
ko wa nie, in struk cję mon ta żu i uru cho mie -
nia, a ta kże – bio rąc pod uwa gę je go ro dzaj
– in struk cję in sta la cji i kon ser wa cji;

● od dzia ły wa nie na in ne pro duk ty, je że -
li mo żna w spo sób uza sad nio ny prze wi dzieć,
że bę dzie uży wa ny łącz nie z ni mi;

● wy gląd, je go ozna ko wa nie, ostrze że -
nia i in struk cje do ty czą ce je go użyt ko wa -
nia i po stępo wa nia z pro duk tem zu ży tym
oraz wszel kie in ne udo stęp nia ne kon su men -
to wi wska zów ki lub in for ma cje;

● ka te go rie kon su men tów na ra żo nych
na nie bez pie czeń stwo w związ ku z uży wa -
niem pro duk tu, w szcze gól no ści dzie ci i oso -
by star sze.

W przy pad ku, gdy bra ku je szcze gó ło wych
prze pi sów Wspól no ty Eu ro pej skiej do ty czą -
cych bez pie czeń stwa okre ślo ne go pro duk tu,
uzna je się go za bez piecz ny po wpro wa dze -
niu na ry nek pol ski, je że li speł nia szcze gó -
ło we wy ma ga nia do ty czą ce bez pie czeń stwa
okre ślo ne od ręb ny mi kra jo wy mi prze pi sa -
mi. Do mnie my wa się, że pro dukt zgod ny
z nor ma mi zhar moni zo wa ny mi w ro zu mie -
niu prze pi sów o sys te mie oce ny zgod no ści
jest pro duk tem bez piecznym w za kre sie wy -
ma gań ob ję tych ty mi nor ma mi. W przy pad -
ku bra ku prze pi sów lub norm zhar mo ni zo -
wa nych, al bo je że li pro dukt nie jest zgod ny
z nor ma mi zhar mo ni zo wa ny mi, bezpie czeń -
stwo pro duk tu oce nia się w szcze gól no ści
z uwzględ nie niem:

● speł nia nia przez nie go do bro wol nych
norm kra jo wych państw człon kow skich Unii
Eu ropej skiej prze no szą cych nor my eu ro -
pej skie, in nych niż nor my zhar mo ni zo wa ne
w ro zumie niu prze pi sów o sys te mie oce ny
zgod no ści;

● speł nia nia przez pro dukt Pol skich
Norm;

● za le ceń Ko mi sji Eu ro pej skiej okre śla -
ją cych wska zów ki co do oce ny bez pie czeń -
stwa produk tu;

● obo wią zu ją cych w da nym sek to rze za -
sad do brej prak ty ki od no szą cych się do bez -
pieczeń stwa pro duk tów;

● ak tu al ne go sta nu wie dzy i tech ni ki;
● uza sad nio nych ocze ki wań kon su men -

tów co do bez pie czeń stwa pro duk tu.
W przy pad ku dra bin na le ży po słu gi wać

się nie obli ga to ryj ny mi Pol ski mi Nor ma mi:
● PN -EN 131-1+A1: 2011 Dra bi ny --

Część 1: Ter mi no lo gia, ro dza je, wy mia ry
funk cjo nal ne (oryg.),

● PN -EN 131-2: 2010 Dra bi ny -- Część 2:
Wy ma ga nia, ba da nie, ozna ko wa nie (oryg.),

● PN -EN 131-3: 2007 Dra bi ny -- Część 3:
In for ma cje użyt ko we (oryg.),

● PN -EN 131-4: 2007 Dra bi ny -- Część 4:
Dra bi ny po je dyn czo lub wie lo krot nie łą czo -
ne na za wia sy (oryg.).

Ozna cze nie (oryg.) po ty tu le nor my
wpro wa dzo ne do zbio ru Pol skich Norm tak
zwa ną me to dą uzna nia (bez tłu ma cze nia
na ję zyk pol ski), do stęp ne w ję zy ku an giel -
skim, nie mieckim lub fran cu skim.

Wska za ne nor my do ty czą dra bin prze no -
śnych, z wy łą cze niem dra bin o spe cjal nym
przezna cze niu np. dla stra ży po żar nej i usta -
la ją wy mia ry funk cjo nal ne, tech nicz ne wy -
ma ga nia bez pie czeń stwa m.in. do ty czą ce
sto so wa nych ma te ria łów oraz wa run ków ich
prze twa rza nia w go to wy pro dukt, a ta kże ro -
dza je ba dań, ja kim dra bi na po win na być
pod da na (wy trzy małość, ugię cia, skrę ca nie
szcze bli, itp.). Z nor my wy ni ka, że dra bi na
po win na po sia dać trwa łe zna ko wa nie za wie -
ra ją ce:

● na zwę pro du cen ta/do staw cy;
● ozna ko wa nie zna kiem „EN 131”;
● ro dzaj dra bi ny;
● rok i mie siąc wy ko na nia i/lub nu mer

se rii;
● ozna cze nie na chy le nia dra bi ny, je że li

to nie wy ni ka z ro dza ju bu do wy;
● naj więk sze do pusz czal ne ob cią że nie.
Do dra bi ny po win na być za łą czo na kom -

plet na in struk cja użyt ko wa nia opi su ją ca na -
stę pu ją ce za gad nie nia:

● czyn no ści przed użyt ko wa niem;
● po zy cjo no wa nie i usta wia nie dra bi ny;
● użyt ko wa nie dra bi ny;
● na pra wa, kon ser wa cja i ma ga zy no wa -

nie.
Na le ży więc się za sta no wić, co zro bić

w przy pad ku dra bin wy ko na nych we wła snym
zakre sie np. na pla cach bu do wy. Zgod nie
z usta wą o ogól nym bez pie czeń stwie pro -
duk tów, pro du cen tem ta kiej dra bi ny stał się
pra co daw ca lub też oso ba, któ ra dra bi nę wy -
ko na ła. Wobec po wy ższe go na oso bach tych
spo czy wa obo wią zek za pew nie nia bez pie -
czeń stwa dra biny i wy ko na nia jej zgod nie
z Pol ski mi Nor ma mi, za sa da mi do brej prak -
ty ki oraz wie dzą technicz ną.

Na le ży wska zać, że z § 108 pkt. 1 roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej
z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych

prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
wy ni ka, że dra bi ny win ny po sia dać od po -
wied nią wy trzy ma łość na prze wi dy wa ne ob -
cią że nie. Stąd też wy trzy ma łość dra bi ny po -
win na być udo ku men to wa na przez pro du -
cen ta, a w przy pad ku dra bin wy ko na nych
na bu do wie wy móg ten nie jest mo żli wy
do udo wod nie nia.

War to za uwa żyć, że dla dra bin wy pro du -
ko wa nych przed 1 ma ja 2004 r. obo wiąz ko -
we było prze pro wa dze nie cer ty fi ka cji przez
Pol skie Cen trum Ba dań i Cer ty fi ka cji S. A.,
któ re po za koń cze niu pro ce su cer ty fi ka cji
koń czy ło się ozna ko wa niem dra bi ny zna -
kiem „B”. Od 1 ma ja 2004 r. usta wa z 3
kwiet nia 1993 r. o ba da niach i cer ty fi ka cji
(Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.) prze -
sta ła obo wią zy wać, a tym sa mym i obo wiąz -
ko wa cer ty fi ka cja na znak bez pie czeń stwa.

Wy ma ga nia bez pie czeń stwa przy eks plo -
ata cji dra bin zo sta ły okre ślo ne w na stę pu ją -
cych ak tach praw nych:

● roz po rzą dze niu 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. Po no we li za cji roz po -
rzą dze nia, któ ra mia ła miej sce w 2007 r.
(Dz. U. z 2007 nr 49 poz. 330) § 50 ust. 1

i 2 otrzy mał na stę pują ce brzmie nie: „Sto so -
wa ne w za kła dach pra cy dra bi ny prze no śne
po win ny speł niać wyma ga nia okre ślo ne
w Pol skich Nor mach. Dra bi ny prze no śne
po win ny być sto so wa ne zgod nie z ich prze -
zna cze niem, w spo sób nie stwa rza ją cy za -
gro żeń dla ich użyt kow ni ków i osób prze by -
wa ją cych w po bli żu. Wy ma ga nia bez pie czeń -
stwa przy sto so wa niu dra bin są okre ślo ne
w prze pi sach w spra wie mi ni mal nych wy ma -
gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez
pra cow ni ków pod czas pra cy”. Uchy lo ny zo -
stał po przed ni za pis o na stę pu ją cej tre ści:
„Sto so wa ne w za kła dach pra cy dra bi ny prze -
no śne po win ny speł niać wy ma ga nia Pol -
skich Norm. Przy uży wa niu dra bin prze no -
śnych nie do pusz czal ne jest w szcze gól no ści:

1) sto so wa nie dra bin uszko dzo nych;

2) sto so wa nie dra bi ny ja ko dro gi sta łe go
trans por tu, a ta kże do prze no sze nia cię ża -
rów o ma sie po wy żej 10 kg;

3) uży wa nie dra bi ny nie zgod nie z prze -
zna cze niem;

4) uży wa nie dra bi ny roz staw nej ja ko
przy staw nej;

5) usta wia nie dra bi ny na nie sta bil nym
pod ło żu;

6) opie ra nie dra bi ny przy staw nej o śli -
skie płasz czy zny, o obiek ty lek kie lub wy -
wrot ne al bo o sto sy ma te ria łów nie za pew -
nia ją ce sta bil no ści dra bi ny;

7) sta wia nie dra bi ny przed za mknię ty mi
drzwia mi, je że li nie są one za mknię te
na klucz od stro ny usta wia nej dra bi ny;

8) usta wia nie dra bin w bez po śred nim są -
siedz twie ma szyn i in nych urzą dzeń – w spo -
sób stwa rza ją cy za gro że nia dla pra cow ni -
ków uży wa ją cych dra bi ny;

9) wcho dze nie i scho dze nie z dra bi ny
ple ca mi do niej;

10) prze no sze nie dra bi ny o dłu go ści po -
wy żej 4 m przez jed ną oso bę.

Dra bi na przy staw na po win na wy sta wać
po nad po wierzch nię, na któ rą pro wa dzi, co
najmniej 0,75 m, a kąt jej na chy le nia po wi -
nien wy no sić od 65° do 75°. 

Wy da je się jed nak, że nie po win ni śmy za -
po mi nać o wy tycz nych do ty czą cych bez pie -
czeń stwa eks plo ata cji dra bin okre ślo nych
w uchy lo nym prze pi sie i w związ ku z tym
trak to wać je ja ko obo wią zu ją ce za sa dy bhp.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni -
mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia
ma szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy
trak tu je dra bi nę, któ ra wy pro du ko wa na zo -
sta ła przed 1 ma ja 2004 r. ja ko „ma szy nę”,
po dob nie jak po zo sta ły sprzęt do tym cza so -
wej pra cy na wyso ko ści. Jest to pew na kon -
se kwen cja w tłu ma cze niu tzw. dy rek ty wy
na rzę dzio wej nr 2009/104/WE z dnia 16
wrze śnia 2009 r. do ty czą cej mi ni mal nych
wy ma gań w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny użyt ko wa nia sprzę tu ro bo cze go pod -
czas pra cy. Dy rek ty wa ta bowiem nie ope ru -
je de fi ni cją „ma szy ny”, a po ję ciem „sprzę tu
ro bo cze go”. Uży cie w kra jo wym prze pi sie
zwro tu „ma szy na” ozna cza ją ce go wszel kie
ma szy ny i in ne urzą dze nia tech nicz ne, na -
rzę dzia oraz in sta la cje użyt ko wa ne pod czas
pra cy, a ta kże sprzęt do tym cza so wej pra cy
na wy so ko ści, w szcze gól no ści dra bi ny
i rusz to wa nia, ko re lu je bez po śred nio z za pi -
sem prze pi sów ogól nych, z któ rych wy ni ka,
że mon taż, de mon taż i eks plo ata cja ma -
szyn, w tym ich ob słu ga, po win ny od by wać
się przy za cho wa niu wy ma gań bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy oraz er go no mii,
uwzględ nia ją cych in struk cje za war te w do -
ku men ta cji tech nicz no -ru cho wej. 

Tym sa mym dra bi ny po win ny być eks -
plo ato wa ne zgod nie z wy tycz ny mi pro du -

cen ta. Zgod nie z dy rek ty wą i roz po rzą dze -
niem dra bi ny mu szą speł niać je dy nie mi ni -
mal ne wy ma ga nia bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy i nie ma obo wiąz ku ozna cza nia ich
zna kiem CE. Z tre ści roz po rzą dze nia wy ni -
ka, że do pra cy na wy so ko ści mo gą być wy -
ko rzy sty wa ne dra bi ny ja ko sta no wi ska ro bo -
cze, je dy nie w wa run kach, w któ rych wy ko -
rzy sta nie in ne go, bar dziej bezpiecz ne go
sprzę tu ro bo cze go nie jest uza sad nio ne
z po wo du ni skie go po zio mu ry zy ka i krótko -
tr wa łe go ich wy ko rzy sta nia al bo ist nie ją -
cych oko licz no ści, któ rych pra co daw ca nie
mo że zmie nić.

Re asu mu jąc przy to czo ne prze pi sy i ar gu -
men ty ła two dojść do wnio sków, że dra bi ny:

● mu szą być tak usta wio ne, aby za pew -
nić ich sta tecz ność w trak cie użyt ko wa nia;

● (prze no śne) mu szą opie rać się na sta -
bil nym, trwa łym, po sia da ją cym od po wied nie
wy mia ry, nie ru cho mym pod ło żu w ta ki spo -
sób, aby szcze ble po zo sta wa ły w pozy cji po -
zio mej oraz by ły za bez pie czo ne przed prze -
miesz cza niem, za nim bę dą użyt ko wa ne;

● (za wie sza ne) mu szą być za cze pio ne
w bez piecz ny spo sób, tak aby za po biec,
z wy jąt kiem dra bin li no wych, ich prze miesz -
cza niu lub bu ja niu;

● uży wa ne ja ko środ ki do stę pu mu szą
być do sta tecz nie dłu gie, tak aby wy star cza -
ją co wy sta wa ły po nad plat for mę do stę pu,
chy ba że zo sta ły za sto so wa ne in ne środ ki za -
pew nia ją ce pew ne uchwy ce nie po rę czy;

● wie lo czę ścio we łą czo ne lub wy su wa -
ne mu szą być uży wa ne w ta ki spo sób, aby
za po biec prze miesz cza niu się ich ró żnych
czę ści wzglę dem sie bie;

● (prze jezd ne) przed ich uży ciem mu -
szą być pew nie unie ru cho mio ne.

Po za tym na le ży pa mię tać:
● aby przez ca ły czas by ła za pew nio na

mo żli wość bez piecz ne go uchwy ce nia po rę -
czy i wspar cia pra cow ni ków w szcze gól no -
ści, je śli ła du nek ma zo stać ręcz nie prze nie -
sio ny na dra bi nie, nie mo że to prze szka -
dzać pra cow ni ko wi w bez piecz nym trzy ma -
niu się po rę czy;

● że prze no śne dra bi ny mu szą być za -
bez pie czo ne przed prze miesz cza niem się
w trak cie ich użyt ko wa nia za po mo cą urzą -
dzeń prze ciw po śli zgo wych przy gór nych
lub dol nych koń cach po dłu żnic al bo po -
przez in ne roz wią za nia o rów no wa żnej sku -
tecz no ści;

● o roz po rzą dze niu Mi ni stra In fra struk -
tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko -
ny wa nia ro bót bu dow la nych. W za kre sie eks -
plo ata cji dra bin prze pis ten do pusz cza wy -
ko ny wa nie ro bót ma lar skich przy uży ciu
dra bin roz staw nych tyl ko do wy so ko ści nie -
prze kra cza ją cej 4 m, a ro bót cie siel skich
do 3 m od po zio mu pod ło gi oraz wpro wa dza
za kaz wy ko ny wa nia ro bót mu rar skich i tyn -
kar skich z dra bin przy staw nych. Przy czym

Przy staw ne 
i roz staw ne
Ku pu jąc drew nia ną dra bi nę, war to pa mię tać, że nie po win na
być po ma lo wa na far bą kry ją cą. Mo że ona bo wiem sku tecz nie
ukryć śla dy pęk nięć, ubyt ków po sę kach, gni cia lub uszko dze -
nia przez kor ni ki. A prze cież mo gą one do pro wa dzić do groź -
nych w skut kach wy pad ków.

Wal de mar Kor czak
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na le ży pa mię tać, aby dra bi ny za bez pie czyć
przed po śli zgiem i roz su nię ciem się oraz za -
pew nić ich stabil ność.

Na za koń cze nie war to przy po mnieć od -
sta wo we za sa dy i re gu ły przy dat ne przy co -
dziennej eks plo ata cji dra bin:

● do brać od po wied nią dra bi nę do za pla -
no wa ne go za da nia oraz za po znać się z jej in -
strukcją i wy tycz ny mi do eks plo ata cji;

● dra bi na mo że być użyt ko wa na wte dy,
gdy jest w peł ni spraw na tech nicz nie, po sia -
da kom plet ne za bez pie cze nia i nie wy ka zu -
je ja kich kol wiek uszko dzeń;

● prze cho wy wać dra bi ny w spo sób nie -
na ra ża ją cy na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe -
rycznych;

● nie ob cią żać dra bi ny cię ża rem po zio -
mym więk szym niż 150 kg;

● dra bi ny mo gą być użyt ko wa ne po stro -
nie, po któ rej się wcho dzi, tyl ko przez jed -
ną oso bę;

● nie wy chy lać się zbyt nio w spo sób po -
wo du ją cy utra tę sta bil no ści dra bi ny – śro -
dek ciężko ści cia ła po wi nien znaj do wać się
mię dzy po dłu żni ca mi; 

● na le ży za pew nić ase ku ra cję przez dru -
gą oso bę ubez pie cza ją cą;

● na le ży za cho wać za sa dę trzech punk -
tów pod par cia; rę ce – sto py;

● ozna ko wać stre fę nie bez piecz ną
w przy pad ku za gro że nia spa da nia przed mio -
tów z wyso ko ści;

● ra czej nie no sić na rzę dzi i ma te ria łów
pod czas wcho dze nia po dra bi nie (sto so wać
pa sy na na rzę dzia), po pro sić o nie oso bę
ubez pie cza ją cą/ase ku ru ją cą;

● wpro wa dzać prze rwy w przy pad ku ko -
niecz no ści wy ko ny wa nia dłu ższej pra cy
na dra bi nie – pra ca nie po win na być wy ko -
ny wa na dłu żej niż przez mak sy mal nie
30 mi nut, je śli cia ło po zo sta je w jed nej, nie -
ru cho mej po zy cji,

● za bez pie czyć przed mo żli wo ścią upad -
ku z wy so ko ści wszel kie przed mio ty, któ re
pra cow nik mo że upu ścić pod czas pra cy;

● nie prze su wać i nie po pra wiać dra bi ny
w sy tu acji, gdy pra cow nik już się na niej
znaj du je;

● nie ko rzy stać z trzech ostat nich szcze -
bli w przy pad ku dra bin przy staw nych oraz
z dwóch ostat nich stop ni dra bi ny roz staw nej,
o ile nie ma od po wied nie go uchwy tu dla rąk;

● nie ko rzy stać z trzech ostat nich stop -
ni dra bi ny roz staw nej jed no stron nej lub
dwu stron nej, w któ rej sto pień sta no wi jed -
no cze śnie szczyt dra bi ny;

● re gu lar nie kon ser wo wać oraz pro wa -
dzić okre so we kon tro le i prze glą dy;

● do pra cy mo że być do pusz czo na oso ba
po sia da ją ca od po wied nie ba da nia le kar skie
za wie ra ją ce stwier dze nie o bra ku prze ciw -
wska zań do pra cy na wy so ko ści oraz prze -
szko lenie bhp.

Wal de mar Kor czak
OIP Ka to wi ce

Ta ka od wa żna te za po twier dzo na jest
do świad cze nia mi kon tro l ny mi. Od kil ku
lat na te re nie ślą ska wy ryw ko wo do ko nu -
je my kon tro li au ten tycz no ści oka zy wa -
nych do ku men tów i stwier dza my przy -
pad ki ich fał szo wa nia. Do ty czy to za rów -
no ca łych ksią że czek ope ra to rów, jak rów -
nież po szcze gól nych wpi sów. 

Za ska ku ją ce 
wy ni ki kon tro li 

Kon tro la ro bót dro go wych prze pro wa -
dzo na pod ko niec ubie głe go ro ku przy nio -
sła zdu mie wa ją ce wy ni ki. Na prze ło mie li -
sto pa da i grud nia 2011 ro ku, na ślą sku,
pro wa dzo no czyn no ści kon tro l ne na te re -
nie bu do wy dro gi eks pre so wej (kon tro la
do ty czy ła nie wiel kie go od cin ka tzw. wę -
zła). Ge ne ral nym wy ko naw cą ro bót by ła
du ża fir ma bu dow la na zna na nie tyl ko
na pol skim ryn ku. W trak cie pro wa dzo -
nych czyn no ści do ko na no we ry fi ka cji
przed kła da nych przez ope ra to rów upraw -
nień kwa li fi ka cyj nych do ob słu gi ma szyn
bu dow la nych. Część z oka za nych ksią że -
czek z upraw nie nia mi kwa li fi ka cyj ny mi
wzbu dzi ła po dej rze nia co do ich au ten -
tycz no ści tj.: in ny od cień ko lo ru okład ki

ksią żecz ki, więk sze mar gi ne sy wo kół bia -
łej, we wnętrz nej czę ści okład ki; w ksią -
żecz kach wy da nych na pod sta wie za rzą -
dze nia wid nia ły wpi sy świad czą ce o na by -
ciu upraw nień po 2001 ro ku, czy li w okre -
sie, kie dy pod sta wą praw ną do na by cia
upraw nień by ło obo wią zu ją ce obec nie roz -
po rzą dze nie (itp.). Po nie waż in spek tor
pra cy nie ma mo żli wo ści za trzy ma nia (za -
bez pie cze nia) po dej rza ne go do ku men tu
– pod czas pro wa dzo nych czyn no ści kon -
tro l nych na bu do wie wy ko na no zdję cia
ksią że czek, co uła twi ło ze bra nie wszyst -
kich da nych po trzeb nych do ich we ry fi ka -
cji. Jed no cze śnie za żą da no od kie row ni ka
bu do wy przed ło że nia (ja ko za łącz ni ka
do pro to ko łu) po twier dzo nych ko pii ksią -
że czek ope ra to rów, któ re by ły oka zy wa ne
pod czas kon tro li. Na stęp nie skie ro wa no
za py ta nie do In sty tu tu Me cha ni za cji Bu -
dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go w War -
sza wie z proś bą o zwe ry fi ko wa nie przed -
kła da nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych.
Z uzy ska nej od po wie dzi wy ni ka ło, iż sied -
miu ope ra to rów (w tym, je den pod wy ko -
naw ca) po sia da li upraw nie nia, któ re nie
by ły na by te zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi. Część pra cow ni ków po sia da -
ła sfał szo wa ne wpi sy do ory gi nal nych ksią -

że czek, a część ope ra to rów po słu gi wa ła
się ksią żecz ka mi sfał szo wa ny mi w ca ło ści.
Przy kła do wo je den z ope ra to rów przed ło -
żył ksią żecz kę, któ ra za wie ra ła wpi sy
upraw nia ją ce do ob słu gi pię ciu ró żnych
ma szyn bu dow la nych. Z prze słu cha nia
ope ra to ra wy ni kło, iż za ku pił ksią żecz kę
wraz z wpi sa mi po twier dza ją cy mi po sia da -
ne upraw nia nia kwa li fi ka cyj ne. Po otrzy -
ma niu in for ma cji z In sty tu tu Me cha ni za -
cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go
w War sza wie na le ża ło wró cić na bu do wę
i we zwać do biu ra kie row ni ka ope ra to -
rów bu do wy, któ rzy po słu gi wa li się sfał -
szo wa ny mi do ku men ta mi. Ope ra to rów
we zwa no w ce lu po now ne go oka za nia do -
ku men tów. Z we zwa nych ope ra to rów,
czte rech sta wi ło się z ksią żecz ka mi,
a trzech oświad czy ło, iż za gu bi li te do ku -
men ty. W trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści
we zwa no funk cjo na riu szy Po li cji, któ rzy
za bez pie czy li czte ry po dej rza ne do ku -
men ty, a na stęp nie po prze słu cha niu ope -
ra to rów i in spek to ra pra cy skie ro wa li za -
wia do mie nie do pro ku ra tu ry o po dej rze -
niu po peł nie nia prze stęp stwa. Wo bec po -
zo sta łych trzech ope ra to rów, któ rzy znisz -
czy li do wód prze stęp stwa, in spek tor pra -
cy, na pod sta wie przy go to wa nych wcze -
śniej po twier dzo nych ko pii ksią że czek
ope ra to rów, skie ro wał do pro ku ra tu ry za -
wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa zgod nie z wzo rem sta no -
wią cym za łącz nik nr 1 do za rzą dze nia
nr 1/12 Głów ne go In spek to ra Pra cy
z dnia 18 stycz nia 2012 r.

Jak spraw dzić 
au ten tycz ność 

upraw nień?

W ce lu zwe ry fi ko wa nia au ten tycz no ści
upraw nień kwa li fi ka cyj nych na le ży zwró -
cić się z za py ta niem do In sty tut Me cha ni -
za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne -
go; ul. Ra cjo na li za cji 6/8; 02-673; War -

sza wa; e -ma il: szko le nie@im bigs.pl (e -ma -
il na le ży wy słać dro gą słu żbo wą tj. przez
kan ce la rię OIP -u).

Za py ta nie win no za wie rać wszyst kie
da ne spi sa ne z ksią żecz ki lub mo żna do -
łą czyć ko pię ca łej ksią żecz ki, gdyż wa żne
są na stę pu ją ce da ne:

● imię i na zwi sko ope ra to ra, 
● nr per so nal ny z ksią żecz ki,
● imię oj ca, 
● da tę i miej sce uro dze nia, 
● po sia da upraw nie nia np.:
– ko par ki jed no na czy nio we do 0,8m3;

kla sa trze cia; nr 83448 z dnia ..........
Jak wy ni ka z do świad czeń kon tro l nych,

ba da nie au ten tycz no ści przed kła da nych

w trak cie kon tro li do ku men tów do ła -
twych nie na le ży. In spek tor pra cy zgod nie
z art. 304 § 2 K. p. k wi nien nie zwłocz nie
za wia do mić o po peł nie niu prze stęp stwa
pro ku ra to ra lub Po li cję oraz przed się -
wziąć nie zbęd ne czyn no ści do cza su przy -
by cia or ga nu po wo ła ne go do ści ga nia
prze stępstw lub do cza su wy da nia przez
ten or gan sto sow ne go za rzą dze nia, aby
nie do pu ścić do za tar cia śla dów i do wo -
dów prze stęp stwa. W prak ty ce wią że się
to z we zwa niem Po li cji, któ ra za bez pie cza
po dej rza ny do ku ment. We ry fi ka cja au ten -
tycz no ści upraw nień rów nież wy ma ga cza -
su i utrud nio na jest tym, iż spraw dze nia
nie mo żna do ko nać te le fo nicz nie (ochro -
na da nych oso bo wych). Nie mniej jed nak,
mi mo utrud nień war to za jąć się tym te -
ma tem, gdyż przy bie ra on znacz ne roz -
mia ry i nie wąt pli wie ma du ży wpływ
na bez pie czeń stwo pra cy. Ja ko do brą
prak ty kę na le ża ło by przy jąć, iż w sy tu -
acji, gdy pro wa dzi my kon tro le zwią za ne
z ba da niem oko licz no ści i przy czyn wy -
pad ków przy pra cy z udzia łem ma szy ny
bu dow la nej do ko nu je my we ry fi ka cji au -
ten tycz no ści po sia da nych upraw nień kwa -
li fi ka cy

Anet ta Ra nosz
OIP Ka to wi ce

Zgod nie z § 23 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 20 wrze śnia 2001 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn i in -
nych urzą dzeń tech nicz nych do ro bót ziem nych, bu dow la nych i dro go wych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263) ma szy ny ro bo cze, o któ rych mo wa w za łącz ni ku
nr 1 do ww. roz po rzą dze nia, mo gą być ob słu gi wa ne wy łącz nie przez oso -
by, któ re ukoń czy ły szko le nie i uzy ska ły po zy tyw ny wy nik spraw dzia nu prze -
pro wa dzo ne go przez ko mi sję po wo ła ną przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow -
nic twa i Gór nic twa Skal ne go w War sza wie.

Uwa ga 
na fał szy we upraw nie nia 

Anet ta Ra nosz

Kon tro le spo so bu pro wa dze nia prac bu dow la nych przy uży ciu
cię żkie go sprzę tu bu dow la ne go do ty czą w za sa dzie spraw -
dze nia or ga ni za cji sta no wisk pra cy, spo so bu wy ko ny wa nia
prac oraz po sia da nia sto sow nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych
przez ope ra to rów ma szyn bu dow la nych. In spek tor pra cy nie
wni ka, czy oka za ne do ku men ty są au ten tycz ne. Tym cza sem
ry nek w tym za kre sie nie sie wie le nie spo dzia nek, gdyż znacz -
nie ła twiej ku pić upraw nie nia niż przejść pro ce du rę ich uzy -
ska nia, z cze go ko rzy sta pew na gru pa pra cow ni ków. 

Przy kład za wia do mie nia:
Pro ku ra tu ra Re jo no wa 

w ………………………..

Z A W I A D O M I E N I E

Na pod sta wie art. 304 § 2 Ko dek su po stę po wa nia kar ne go za wia da miam o uza sad -
nio nym po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa z art. 270 § 1 Ko dek su kar ne go przez
(imię i na zwi sko ope ra to ra) ……………...........................................……………………...

U Z A S A D N I E N I E

(Opis sta nu fak tycz ne go) Np. Pod czas pro wa dzo nej kon tro li prze strze ga nia prze -
pi sów pra wa pra cy, w tym prze pi sów bhp przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych
na bu do wie …........….., stwier dzo no, iż ope ra tor cię żkich ma szyn bu dow la nych tj. (imię
i na zwi sko ope ra to ra), w ce lu uży cia za au ten tycz ny przed ło żył in spek to ro wi pra cy pod -
ro bio ną ksią żecz kę (lub pod ro bio ny wpis w ksią żecz ce) ope ra to ra cię żkich ma szyn bu -
dow la nych upraw nia ją cą do ob słu gi tych ma szyn.

W trak cie kon tro li stwier dzo no, że (opi sać stan fak tycz ny) ................................
..............................................................................................................................
Po wy ższe fak ty uza sad nia ją po dej rze nie po peł nie nia prze stęp stwa z art. 270 § 1 Ko -

dek su kar ne go …………………………………………........................................ (wska za nie
na ru szo ne go prze pi su Ko dek su kar ne go lub in nej usta wy prze wi du ją cej od po wie dzial -
ność kar ną)

W związ ku z po wy ższym za wia do mie nie jest uza sad nio ne.
Do dat ko wo in for mu ję, że zgod nie z prze pi sem art. 49 § 3a Ko dek su po stę po wa nia

kar ne go bę dę wy ko ny wał pra wa po krzyw dzo ne go w tej spra wie.
Po nad to na pod sta wie prze pi su art. 325e § 1a Ko dek su po stę po wa nia kar ne go

w przy pad ku od mo wy wsz czę cia po stę po wa nia lub umo rze nia po stę po wa nia, skła dam
wnio sek o do rę cze nie po sta no wie nia wraz z uza sad nie niem.

…………………................………..…
(pod pis i pie częć in spek to ra pra cy)
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Od ro ku w „Na łę czo wian ce” wdra ża ny
jest sys tem TPM, do ty czą cy kom plek so -
we go za rzą dza nia wy daj no ścią, w skład
któ re go wcho dzi rów nież bez pie czeń stwo.
Pro ces ten roz po czę ła, do brze za pa mię ta -
na przez za ło gę za kła du, wi zy ta kie row nic -
twa, któ ra w do słow nym zna cze niu mia ła
cha rak ter ro bo czy. Wią za ła się bo wiem
rów nież z za an ga żo wa niem VIP -ów z gru -
py Ne stle Wa ters do czysz cze nia i po pra -
wy dzia ła nia pi lo ta żo wej li nii pro duk cyj -
nej. Nie by ło to po ka zo we dzia ła nie, lecz
wią za ło się z ideą sys te mu TPM, któ ry
wy wo dzi się z ja poń skiej „To yo ty”. Za kła -
da on np., że za da ną li nię pro duk cyj ną
czy urzą dze nie od po wie dzial ny jest ope ra -
tor czy kie row nik li nii, ale rów nież sam
szef za kła du an ga żu je się w dzia ła nia bez -
po śred nie. Chcąc więc po ka zać pra cow ni -
kom, że za rzą dza ją cym ta kże za le ży, aby
li nia by ła w kon dy cji po zwa la ją cej bez -
piecz nie i wy daj nie oraz naj le piej od stro -
ny ja ko ścio wej pro du ko wać, wszy scy dy -
rek to rzy – w myśl za sad TPM – re al nie,
bo wła sno ręcz nie przy czy ni li się do te go

w ja kimś stop niu. Ich za da nie po le ga ło
na do pro wa dze niu urzą dze nia do sta nu,
w ja kim by ło ono w mo men cie pier wot ne -
go uru cha mia nia w na łę czow skim za kła -
dzie, gdy kil ka lat wcze śniej ku pio no li nię
pro duk cyj ną. Pod czas prze glą du z udzia -
łem dy rek cji, roz krę ca nia i czysz cze nia
li nii szu ka no de fek tów ma szy ny, któ re
mo gły mieć wpływ, tak na efek tyw ność,
jak i jej bez pie czeń stwo.

Sys tem ta go wa nia

Za rzą dza ją cy za kła dem w Na łę czo wie
są fa chow ca mi, zna ją się na ma szy nach
i urzą dze niach, rów nież na pra cy li nii pro -
duk cyj nej. Bez pro ble mu za uwa ży li ta kie
uster ki, jak np. nie pod cze pio ny prze wód
sy gna ło wy czy urwa ne mo co wa nie od fo to -
ko mór ki pod czas wspo mnia ne go czysz cze -
nia li nii, któ rym roz po czę li sys tem ta go wa -
nia, czy li ozna cza nia za wiesz ka mi ma szyn
w miej scach wy stę po wa nia ja kieś nie zgod -
no ści. Wią za ło się to rów nież z ich opi sa -
niem i za pla no wa niem usu nię cia uster ki.

Ma szy nę oce nia no w ta kich ka te go -
riach, jak: bez pie czeń stwo, wa run ki pod -
sta wo we 5S, ma łe uster ki, miej sca trud no
do stęp ne, źró dło za nie czysz czeń i ja kość.
Dwu ro dza jom ta gów od po wia da ły ko lo ry:
czer wo ny i nie bie ski. Pierw sze, prze zna -
czo ne wy łącz nie dla dzia łu tech nicz ne go,
dla me cha ni ków i elek try ków. Nie bie skie
zaś ad re so wa ne głów nie do ope ra to rów.
Pod czas 12 go dzin czysz cze nia li nii za -
wie szo no 350 ta gów, a więc ró żne go ro -
dza ju nie zgod no ści. Uster ki mo żli we
do usu nię cia od rę ki, ro bio no na bie żą co,
po zo sta wia jąc jed nak w tym miej scu in for -
ma cje w od po wied nim ko lo rze. Tak by ło
z np. z uzu peł nie niem bra ku ją cej na kręt -
ki przy koł ku, któ ry mo cu je ma szy nę
do pod ło ża. Dro biazg, któ re go nikt wcze -
śniej nie do strze gał, zo stał za uwa żo ny
pod czas spek ta ku lar ne go czysz cze nia li nii
nu mer sześć. 

Za wiesz ki z ozna cze nia mi ano ma lii są
te raz prze cho wy wa ne ja ko do ku men ta -
cja. Szef pro duk cji, Mi ro sław So ły ga po -
ka zu je jed ną z nich, do ty czą cą nie sta bil nej

kon struk cji drzwi z po wo du od sta ją cej
od me ta lo wych ele men tów plek sy. Ten
tag wy peł ni ła oso ba pra cu ją ca w la bo ra to -
rium, co ozna cza, że ka żdy w za kła dzie
mo że zgło sić nie zgod ność. Na za wiesz ce
zna la zła się su ge stia, co do dal sze go dzia -
ła nia i wska za nie oso by, któ ra wy ko na na -
pra wę. Po jej do ko na niu znaj dzie się
na niej rów nież ad no ta cja, co i kie dy oso -
ba ta zro bi ła.

Re ali za cja ta gów zwią za nych z ma ły mi
uster ka mi do pusz cza dłu ższy ter min. Na -
pra wa mu si się od być w cią gu mie sią ca.
W pierw szej ko lej no ści wy ko ny wa ne są ta -
gi, któ re do ty czą bez pie czeń stwa i ja ko ści.
One w żad nym ra zie nie mo gą cze kać i mu -
szą być roz wią za ne w cią gu trzech dni. 

Klu czy ki pod klu czem

Jest ta kie miej sce w za kła dzie pro du ku -
ją cym wo dę „Na łę czo wian ka”, w któ rym
ka żdy pra cow nik mo że wstrzy mać prze -
jazd wóz ków aku mu la to ro wych. To od ci -
nek pro duk cji, któ ry kie dyś był szcze gól -
nie nie bez piecz ny, gdyż ktoś, kto chciał
przez nie go przejść, nie wi dział nad je -
żdża ją ce go wóz ka. Pro blem ten roz wią za -
li sa mi pra cow ni cy. Wy my śli li, że by na po -
cząt ku i koń cu tra sy za mon to wać sy gna li -
za cję świetl ną, uru cha mia ną przy wej ściu
i wyj ściu z tej stre fy. Te raz, gdy po ja wia
się tam pie szy, za pa la czer wo ną sy gna li za -

cję świetl ną wi docz ną na obu koń cach
tra sy. To dla ob słu gu ją cych wóz ki ozna cza
„stop”. Pie szy, opusz cza jąc ten od ci nek,
wy łą cza sy gna li za cję, tym sa mym da je po -
zwo le nie do wjaz du wóz ków. Ten pro sty
za bieg wy eli mi no wał po wa żne za gro że nie
zwią za ne z mo żli wo ścią ko li zji czło wie ka
z wóz kiem prze wo żą cym ró żne cię ża ry.

Wóz ków rów nież do ty czy ło ko lej ne roz -
wią za nie, któ re wpro wa dzo no w związ ku
z trans por tem wy so kich ła dun ków. Usy tu -
owa ne z przo du, ogra ni cza ły wi docz ność
kie ru ją ce mu wóz kiem. Dla te go tam, gdzie
by ło to ko niecz ne, wy mie nio no wóz ki
na ła do wa ne z bo ku. Na stęp nym udo god -
nie niem słu żą cym bez pie czeń stwu ope -
ra to rów wóz ków, któ rzy prze miesz cza ją
się po te re nie roz le głych ma ga zy nów „Na -
łę czo wian ki”, by ło za in sta lo wa nie spe cjal -
nych, pod wie szo nych pod su fi tem, lu ster
w kształ cie du żych mis. Ni czym lu strza ne
ży ran do le mo żna je po dzi wiać, prze cho -
dząc an tre so lą przez ma ga zyn. Na niej
wła śnie znaj du ją się wszyst kie cią gi ko mu -
ni ka cyj ne dla pie szych. Pod wie szo ne me -
ta lo we przej ścia z wy so ki mi ba lu stra da mi
nie tyl ko do sko na le za bez pie cza ją cho -
dzą cych tę dy lu dzi, ale w ra zie po trze by
umo żli wia ją ob ser wa cję pra cy na tym od -
cin ku. Ma to szcze gól ne zna cze nie, gdy
do ma ga zy nu pod je żdża ją ol brzy mie sa -
mo cho dy z przy cze pa mi, któ re mu szą
szczel nie wpa so wać się w otwo ry, przez
któ re już na te re nie za kła du, jest za ła do -
wy wa ny to war. Przy ka żdym z ta kich sta -
no wisk znaj du ją się od dziel ne wej ścia dla
kie row ców, któ rzy na czas za ła dun ku mu -
szą za bez pie czyć blo ka da mi ko ła sa mo -
cho dów. Mu szą też po zo sta wić w spe cjal -
nej, za my ka nej skrzy necz ce klu czy ki
do au ta, by nikt w tym cza sie nie mógł go
uru cho mić.

To nie „wi dzimisię”

Zda niem sze fa pro duk cji „Na łę czo wian -
ki” w Pol sce wciąż jesz cze po dej ście
do za gad nień bez pie czeń stwa pra cy, tak
jak i ja ko ści pro duk cji, jest na bar dzo ni -
skim po zio mie. Gdy sześć lat te mu za -
kład wszedł do gru py Ne stle, to – by wdro -
żyć no we roz wią za nia – ka dra kie row ni -
cza, jak i ope ra to rzy z Pol ski od by li szko -
le nia w in nych za kła dach w Eu ro pie,
w któ rych funk cjo no wa ły ró żne sys te my
słu żą ce m.in. bez pie czeń stwu. Ich wpro -
wa dze nie w lu bel skiej fir mie oby wa ło się
cza sa mi z pew ny mi opo ra mi.

– Po cząt ko wo obu rza li śmy się, że bę -
dzie my mu sie li np. na ma lo wać li nie po zio -
me w ca łym za kła dzie, że by pra cow ni cy
wie dzie li, któ rę dy mo gą cho dzić. To bu -
dzi ło w nas zdzi wie nie, gdyż wszy scy do -
kład nie wie dzie li śmy, któ rę dy na le ży cho -
dzić – wspo mi na szef pro duk cji. Szyb ko
jed nak w za kła dzie prze ko na no się, że
na wet te naj prost sze roz wią za nia przy no -
szą efek ty. Zo ba czy ła to rów nież za ło ga,

któ rej nie trze ba by ło na kła niać do sto so -
wa nia roz ma itych, no wych pro ce dur. Pra -
cow ni cy zro zu mie li, że na ma lo wa ne tra sy
ko mu ni ka cyj ne słu żą ich bez pie czeń stwu,
a nie są „wi dzimisię” ko goś z ze wnątrz.
Po mo gła roz mo wa, a nie na ka zy czy za ka -
zy. Bar dzo wa żne przy tym jest, by sa mi
za rzą dza ją cy zda wa li so bie spra wę, że

przy ko niecz no ści nad go nie nia pla nów,
a więc po śpie chu, w spo sób na tu ral ny ro -
dzi się po trze ba „cho dze nia na skró ty”.
Ono rów nież mu si być bez piecz ne, a gwa -
ran to wać to ma ją ko lej ne, wdra ża ne
w „Na łę czo wian ce” sys te my bez pie czeń -
stwa.

Szef pro duk cji sam o so bie mó wi, że
jest jak nie wier ny To masz. Że by po le cić
pra cow ni kom za sto so wa nie kon kret nych
roz wią zań, mu si być do nich cał ko wi cie
prze ko na ny. Mu si wie dzieć, po co ma je
wdro żyć, jak i za ile. Mu si też zo ba czyć
i sam spraw dzić, jak one w prak ty ce funk -
cjo nu ją. Był na kil ku szko le niach or ga ni -
zo wa nych przez Ne stle, rów nież we wło -
skiej fir mie, któ ra wy prze dza na łę czow ski
za kład, je śli cho dzi o sys tem TPM. Tam
dzia ła on w ta kiej wer sji, ja ka po win na być
wpro wa dzo na do ce lo wo w „Na łę czo wian -
ce”. Wspo mi na, jak z trwa ją ce go ty dzień
szko le nia, pierw szy dzień był po świę co ny
wy łącz nie bez pie czeń stwu. Mógł wów czas
zo ba czyć m.in., jak: po za bez pie cza no ma -
szy ny, po wy zna cza no dro gi bez pie czeń -
stwa czy w ja ki spo sób prze szko lo no lu -
dzi, by nie trak to wa li te go obo wiąz ku
na „od czep ne go”. Te in for ma cje wy ko -
rzy stał w pol skiej fir mie, gdzie obec nie
np. szko le nia do ty czą ce uży wa nia sub -
stan cji che micz nych na le żą do wzor co -

Do za kła du pro du ku ją ce go na tu ral ną wo dę mi ne ral ną „Na łę czo wian ka”, na le żą ce go do gru py
Ne stle Wa ters Pol ska SA, przy je cha ła z ca łej Eu ro py ka dra za rzą dza ją ca naj wy ższe go szcze -
bla. Za mie ni ła ele ganc kie gar ni tu ry i bia łe ko szu le na ubra nie ro bo cze i przez ca ły dzień,
pod okiem spe cja li stów za kła du, czy ści ła pi lo ta żo wą li nię pro duk cyj ną. Śrub ka po śrub ce,
część po czę ści. To by ło rok te mu.

Gó ra na do le
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wych. Do ty czą one wszyst kich pra cow ni -
ków i od by wa ją się przy naj mniej raz w ro -
ku. Oso by, któ re ma ją więk szy kon takt
z che mią, są szko lo ne czę ściej. Zwy kle nie
rza dziej niż raz na sześć mie się cy. Nie
spro wa dza ją się tyl ko i wy łącz nie do teo -
rii. Od by wa ją się ta kże pre zen ta cje zdjęć
zwią za nych z wy pad ka mi, na któ rych wi -
dać np., jak wy glą da oko za la ne łu giem
czy ko la no po kon tak cie z kwa sem azo to -
wym. To ro bi na praw dę du że wra że nie
i z pew no ścią bar dziej prze ma wia do wy -
obraź ni. Dla te go pra cow ni cy w ró żnych
miej scach za kła du mo gą na co dzień na -
tknąć się na ob raz ki ta kich wy pad ków,
do któ rych mo że dojść na da nym od cin ku
pro duk cji. One są dość dra stycz ne, ale
przy no szą ocze ki wa ny efekt w po sta ci
bra ku wy pad ków i ura zów.

Przo dem do wy jaz du

Wej ścia i wyj ścia z za kła du, i to nie tyl -
ko tam, gdzie od by wa się pro duk cja, są za -
bez pie czo ne elek tro nicz nie. Wszyst kie
oso by z ze wnątrz już w por tier ni, w któ -
rej przez ca łą do bę pra cu je ochro na, mu -
szą przejść szko le nie. Mu szą też roz wią -
zać test spraw dza ją cy, by uzy skać zgo dę
na prze by wa nie na te re nie fir my, o na -
zwie ko ja rzą cej się z lu bel skim uzdro wi -
skiem. Zmo to ry zo wa ni pra cow ni cy do -
brze wie dzą, a go ście są na tym eta pie in -
stru owa ni, w ja ki spo sób, i w któ rym sek -
to rze mo gą za par ko wać sa mo chód. Wszy -
scy, obo wiąz ko wo przo dem do wy jaz du.
To nie jest, jak by się mo gło wy da wać, ża -
den biu ro kra tycz ny wy mysł. Tę do brą
prak ty kę pod po wie dzia ła ana li za za czerp -
nię ta z do brych prak tyk pro mo wa nych
w ra mach gru py, któ ra mię dzy in ny mi
ana li zu je ró żni cę w wi docz no ści, ja ką ma
kie row ca usta wia jąc sa mo chód przo dem
do przy szłe go kie run ku jaz dy. Nie tyl ko
spe cja li stom od bhp uświa do mi ło to, jak
bar dzo ta kie dzia ła nie mo że pod no sić bez -
pie czeń stwo na przy kład w ra zie za gro że -
nia czy wy pad ku i ko niecz no ści szyb kiej
ewa ku acji.

Nad ispek tor pra cy Adam De rza
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu -
bli nie bar dzo do brze zna za kład pro du -
ku ją cy wo dę mi ne ral ną o utrwa lo nej już
na ryn ku marce. Przez kil ka lat by wał
tam re gu lar nie i to nie tyl ko i wy łącz nie
w związ ku z kon tro la mi. To on za pro po no -
wał, by fir ma sie ci Ne stle przy stą pi ła
do fla go we go kon kur su PIP pn. „Pra co -
daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”.
Wy bór ten uza sad nia ją m.in. sto so wa ne

tam licz ne sys te my bez pie czeń stwa, któ -
re czę sto wy kra cza ją po za pol skie wy ma -
ga nia praw ne. Sze fo wie i ka dra od po wie -
dzial na za bhp po sta no wi li zmie rzyć się
z tym za da niem. Nie zra ził ich fakt, że
oce nia ją cy mi w kon kur sie bę dą przed sta -
wi cie le urzę du, któ ry na co dzień kon tro -
lu je pra co daw ców, wy mie rza jąc ta kże ka -
ry. Ta kon kur so wa we ry fi ka cja nie bę dzie
mia ła ta kie go cha rak te ru. Ona wią że się
do radz twem i in for ma cją. W „Na łę czo -
wian ce” chęt nie wsłu chu ją się we wszel -
kie su ge stie in spek to ra pra cy, któ ry ostat -
nio np. za uwa żył w jed nym urzą dze niu, że
na bieg ta śmy na bę ben w je go gór nej czę -
ści nie jest za bez pie czo ny osło ną. Po ten -
cjal nie mo że więc stwa rzać za gro że nie,
choć zgod nie z prze pi sa mi, za kaz zbli ża -
nia się do nie go, wy klu cza ta ką sy tu ację.
Dla Ne stle jest jed nak nie wy star cza ją cym
roz wią za niem. Dla te go na naj bli ższym
spo tka niu bę dzie ono ana li zo wa ne i ma -
szy na zo sta nie za bez pie czo na w ta ki spo -
sób, któ ry unie mo żli wi wło że nie pal ców
w rol ki z ta śmą.

Ze ro ak ces

„Ze ro ak ces” brzmi za gad ko wo, ale nie
dla sze fa pro duk cji w „Na łę czo wian ce”,
któ ry – py ta ny o ko lej ne ini cja ty wy słu żą -
ce bez pie czeń stwu w za kła dzie – wska zu -
je wła śnie na to za da nie. Cho dzi o „ze ro”
do stę pu pra cow ni ków do ru cho mych czę -
ści ma szyn i urzą dzeń. Choć nic złe go ni -
gdy przy fa brycz nych ma szy nach się nie
wy da rzy ło, to za da nie jest re ali zo wa ne
w ca łej sie ci Ne stle. Ma się za koń czyć

wraz z ro kiem 2013. Wszel kie ma szy ny
i urzą dze nia ma ją być tak za bez pie czo -
ne, że by z jed nej stro ny by ły pro ste w ob -
słu dze pod wzglę dem ope ra cyj nym, z dru -
giej zaś, by nie mo żna by ło so bie zro bić
przy nich krzyw dy. Mi ro sław So ły ga przy -
zna je, że nie jest to ła twe do po łą cze nia.
Przed się wzię cie roz po czę to od szko leń,
by obec nie dojść do eta pu tech nicz ne go.

Wszy scy do sko na le wie dzą, że żad na
ma szy na nie mo gła by się zna leźć w za kła -
dzie, gdy by nie po sia da ła zna ku CE. Dla
sze fów tej fir my, to zbyt ma ło, bo – jak
twier dzą – nie ma szy ny, a pra cow ni cy są
jej naj więk szą war to ścią. Oni ta kże naj le -
piej wie dzą, jak na swo im sta no wi sku pra -
cy za dbać o bez pie czeń stwo. Dla te go sa -
mi mo gą zgła szać ró żne po my sły i roz wią -
za nia do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy.
Pięć dzie siąt na pięć dzie siąt, tak wy glą da -
ją pro por cje ini cja tyw pra cow ni czych
w sto sun ku do tych, wdra ża nych przez
spe cja li stów kar dy za rzą dza ją cej naj wy -
ższe go i śred nie go szcze bla.

Nie któ re z po my słów mie li mo żli wość
za ob ser wo wać w in nych za kła dach Ne -
stle. Do ty czy to m.in. osłon ma szyn,
w któ re wy po sa żo no pa le ty za to ry. W myśl
pol skich i unij nych prze pi sów speł nia ją
one wszel kie wy ma ga nia. Są prze cież za -
bez pie czo ne ogro dze nia mi i sys te ma mi wy -
łącz ni ków krań co wych oraz fo to ko mó rek.
Po mi mo te go za in sta lo wa no na wszyst kich
fur tach wej ścio wych w ogro dze niach do -
dat ko we sys te my zam ków i klu czy zwa ne
in ter lo ka mi. Te raz, gdy pra cow nik mu si
wy ko nać in ter wen cję na jed nej z tych ma -
szyn i wejść do środ ka, po jej wy łą cze niu,

za nim otwo rzy drzwi ogro dze nia, mu si
prze krę cić do dat ko wy klucz i za brać go ze
so bą. Ta in we sty cja, w wa run kach od by -
wa ją cej się pro duk cji i pra cy in nych urzą -
dzeń, nie by ła pro sta i wy ma ga ła du że go
za an ga żo wa nia fi nan so we go.

W „Na łę czo wian ce” ostat ni raz do szło
do wy pad ku w 2009 ro ku, ale po za miej -
scem pro duk cji, na te re nie za kła do we go
przej ścia z par kin gu do czę ści so cjal nej.
Pra cow nik, chcąc skró cić so bie dro gę,
nie po szedł ist nie ją cy mi schod ka mi, lecz
ty mi, któ re by ły do pie ro bu do wa ne. W re -
zul ta cie skrę cił so bie no gę. Na pro duk cji
wy pa dek miał miej sce pięć lat te mu,
w 2007 ro ku. Wów czas pra cow nik pod -
wy ko naw cy ude rzył się w gło wę pod czas
prze cho dze nia pod prze no śni kiem, a więc
w miej scu za bro nio nym. Po tym zda rze -
niu w za kła dzie zre wi do wa no po now nie
wszyst kie ta kie miej sca i roz po czę to ak cje
mo ni to rin go we. Wcze śniej po wo ła no spe -
cjal ną gru pę, któ ra prze pro wa dzi ła prze -
gląd miejsc, w któ rych za gęsz czo no liczba
przejść nad prze no śni ka mi.

Spe cjal ne lu stra

W na łę czow skim za kła dzie wo dy mi ne -
ral nej ma ją trzy rów ne prio ry te ty: bez -
pie czeń stwo lu dzi, ja kość pro duk cji i wy -
daj ność. Je śli któ ryś z nich za czy na
szwan ko wać, są po dej mo wa ne okre ślo ne
de cy zje. Pra wo do nich, ale i obo wią zek
ma ją np. ope ra to rzy, któ rzy mo gą na wet
zde cy do wać o za trzy ma niu pro duk cji, gdy
uzna ją to za ko niecz ne. Tak sta ło się
ostat nio, gdy uszko dził się głów ny wy łącz -
nik elek trycz ny. Wów czas za bez pie czo no
sza fę elek trycz ną od sa tu ra to ra, a elek -
tryk wy mie nił wy łącz nik na no wy. In nym
ra zem za trzy ma no pra cę sta cji, po nie waż
po ja wił się ja kiś błąd. Do szło do do zie mie -

nia, któ re by ło spo wo do wa ne, jak się póź -
niej oka za ło, prze wo dem sy gna ło wym. By -
ły za kłó ce nia, więc po dej rze wa no, że ich
przy czy ną są źle pra cu ją ce za wo ry. Przez
trzy go dzi ny z li nii nie ze szła ani jed na bu -
tel ka wo dy mi ne ral nej, bo ty le trwa ło szu -
ka nie awa rii i jej usu nię cie. Po dob na sy tu -
acja mia ła miej sce, gdy po dej rze wa no, że
w no wej ma szy nie mo że dojść do roz łą -
cze nia osłon. Zau wa ży li to pra cow ni cy
i za pro po no wa li in ne miej sce za cze pie -
nia osłon. Rów nież pra cow ni cy wy my śli li,
w ja ki spo sób umo żli wić doj ście do jed nej
z ma szyn, by wy eli mi no wać prze ci ska nie
się obok te go urzą dze nia. Pro blem ten
ma roz wią zać prze rób ka ist nie ją cych
scho dów. Ich wy dłu że nie z zej ściem
na dru gą stro nę uła twi bez piecz ne prze -
cho dze nie i doj ście do ma szy ny. W po -
dob ny spo sób zmo der ni zo wa no scho dy
do przej ścia nad li nią pro duk cyj ną nu mer
sześć. Tam scho dy znaj do wa ły się zbyt
da le ko li nii i lu dzie mu sie li prze mie rzać
du że od le gło ści. Zda rza ło się, że cho dzi li
na skró ty, mi mo że by ły wy zna czo ne i za -
bez pie czo ne doj ścia do li nii pro duk cyj -
nej. Pra cow ni cy sa mi za pro po no wa li no -
we przej ście, któ re zbu do wa no nad prze -
no śni ka mi. 

Te go ty pu roz wią za nia wpro wa dzo no
rów nież w in nych miej scach za kła du,
gdzie za mon to wa no ta kże spe cjal ne lu -
stra. Dzię ki nim ope ra tor li nii nie mu si
już prze miesz czać się wie le ra zy w cią gu
zmia ny, by spraw dzić, co dzie je się na są -
sied nim od cin ku. Te raz dzię ki lu strom
wi dzi np., że wy wró ci ły się bu tel ki, pod -
czas gdy wcze śniej za ka żdym ra zem mu -
siał dojść i zo ba czyć, co spo wo do wa ło za -
trzy ma nie li nii.

Zwięk sze niu bez pie czeń stwa, ale
i kom for tu pra cow ni ków mia ło ta kże słu -
żyć prze in sta lo wa nie ba rie rek w jed nym

z cią gów pie szych. Wcze śniej pro wa dzi ły
one z ozna ko wa ne go przej ścia przez trakt
jezd ny wprost do za bu do wa nych drzwi,
przez któ re rów nież wcho dzo no na ha lę.
Pro blem ten roz wią zał po mysł prze su nię -
cia ba rie rek w spo sób, któ ry wy mu szał
po dej ście do drzwi z bo ku. Uła twi ło to
prze miesz cza nie się pie szych z ha li na ha -
lę, a by ło tym bar dziej istot ne, że w po bli -
żu te go przej ścia znaj du je się kil ku me -
tro wej wy so ko ści no wo cze sny pa le ty za -
tor. Je go za da niem jest pa ko wa nie znaj du -
ją cych się na pa le tach zgrze wek z wo dą
mi ne ral ną. Ro bot wy ko nu je kil ka set ob ro -
tów na mi nu tę, co wią że się z cha rak te ry -
stycz nym ha ła sem oraz ude rze niem fa li
po wie trza, któ ra wy wo łu je bar dzo nie przy -
jem ne od czu cia u osób prze cho dzą cych
w po bli żu urzą dze nia za bez pie czo ne go
osło ną z drob nej, me ta lo wej kra ty. Wy -

mia na jej na in ną, któ ra le piej od izo lu je lu -
dzi od nie przy ja zne go dźwię ku i ude rze -
nia fa li po wie trza jest ko lej nym za da niem,
z któ rym zmie rzą się pra cow ni cy i za rzą -
dza ją cy na łę czow skie go za kła du. To jed no
z wie lu wy zwań, ja kie so bie sta wia ją. Lu -
bią je po ko ny wać, bo to świet nie mo ty wu -
je do pra cy, któ ra wciąż ich in try gu je i in -
spi ru je, po dob nie, jak udział w kon kur so -
wej ry wa li za cji o ty tuł „Pra co daw cy – or -
ga ni za to ra pra cy bez piecz nej”.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska
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Błę dy czło wie ka na dal są przy czy ną wy pad ków, rów nież śmier -
tel nych. Tra ge die ma ją miej sce na wet w bar dzo do brze zor ga ni -
zo wa nych za kła dach rol nych. In for ma cje na ten te mat na bie żą -
co prze ka zu ją me dia i in ter net, co umo żli wia re tro spek tyw ny
prze gląd tych wy da rzeń i uła twia oce nę po ten cjal nych za gro żeń
wy pad ko wych. 

Wśród sprzę tu rol ni cze go wy ró żnić mo żna cią gni ki i sa mo bie -
żne ma szy ny rol ni cze. Bez piecz na pra ca z uży ciem ta kie go
sprzę tu jest za le żna m.in. od kwa li fi ka cji osób go ob słu gu ją -
cych. Wąt pli wo ści nie bu dzi ko niecz ność po sia da nia pra wa jaz -
dy przy po ru sza niu się cią gni kiem bądź sa mo bie żną ma szy ną rol -
ni czą po dro gach pu blicz nych, w stre fach za miesz ka nia oraz
w stre fach ru chu. Nie ma łe emo cje mo że jed nak wzbu dzać ruch
od by wa ją cy się po za wy mie nio ny mi miej sca mi. Wię cej wie dzy,
co do sto so wa nia prze pi sów Ko dek su dro go we go po za dro ga mi
pu blicz ny mi, mo żna uzy skać po przez lek tu rę sto sow ne go orzecz -
nic twa są do we go. 

Ko lej nym pro ble mem są tzw. kwa li fi ka cje spe cja li stycz ne.
Za łącz ni k nr 1 do roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 20
wrze śnia 2001 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod -
czas eks plo ata cji ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych do ro -
bót ziem nych, bu dow la nych i dro go wych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263), za wie ra  wy kaz ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych sto -
so wa nych przy ro bo tach ziem nych, bu dow la nych i dro go wych,

do ob słu gi któ rych wy ma ga ne jest od by cie szko le nia i uzy ska nie
po zy tyw ne go wy ni ku ze spraw dzia nu. Cza sami potocznie mó wi
się o nich, jak o upraw nie niach do ty czą cych sprzę tu bu dow la ne -
go. Ktoś mógł by tu taj za opo no wać. Ze sta wie nie ma szyn rol ni -
czych z bu dow la ny mi wy da je się nie upraw nio ne. Czy na pew no? 

Czy in spek tor pra cy pod czas czyn no ści kon tro l nych ma ab -
so lut ną pew ność, ja kie kwa li fi ka cje po wi nien po sia dać ope ra -
tor sa mo bie żnej ma szy ny, któ rej eks plo ata cję stwier dzi w ob -
rę bie go spo dar stwa rol ne go bądź na bu do wie? 

Po pa trz my na fo to gra fię nr 1. Czy wi dząc ta ką ma szy nę
na bu do wie, znaj dzie się ktoś, kto po wie, że to cią gnik rol ni czy?
Przy pusz czać na le ży, że większość zaneguje to i stwier dzi błęd -
nie, że jest to ma szy na bu dow la na. Pod czas czyn no ści kon tro l -
nych inspektor mo że spo tkać się z cią gni kiem rol ni czym wy po -
sa żo nym w osprzęt nie tyl ko do prac rol nych, le śnych lub ogrod -
ni czych, ale i do prac ziem nych bądź budowlanych. 

Ta ma szy na na pew no jest cią gni kiem rol ni czym. Wąt pli wo ści
zni ka ją po obej rze niu ta bli cy re je stra cyj nej cią gni ka, wi docz nej
na fo to gra fii nr 2. 

Po dob ne pro ble my na strę cza ją rów nież ma szy ny sa mo bie -
żne, któ rych wa run ki tech nicz ne umo żli wia ją wy ko na nie trans -
por tu po zio me go i pio no we go na bu do wie i w go spo dar stwie rol -
nym. Wąt pli wo ści mo gą ro snąć pro por cjo nal nie do zró żni co wa -
nia osprzę tu ro bo cze go da nej ma szy ny i mo żli wych funk cji użyt -

ko wych. Przy kła dem są ma szy ny o wa run kach tech nicz nych
spe cy ficz nych dla wie lo za da nio wych no śni ków osprzę tów. Przy -
to czo ne wcześniej roz po rzą dze nie okre śla wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas eks plo ata cji ma szyn i in nych
urzą dzeń tech nicz nych prze zna czo nych do ro bót ziem nych, bu -
dow la nych i dro go wych. 

Za sa da spój no ści pra wa skła nia do zwró ce nia uwa gi w szcze -
gól no ści na po sta no wie nia § 59 ust. 1 pkt 7 roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Go spo dar ki z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni -
czych wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zez zmia -
na mi z 2011 r. Dz. U. Nr 124, poz. 701). Prze pis ten sta no wi, że
in struk cja ma szy ny wpro wa dzo nej do ob ro tu po win na za wie rać
opis jej za sto so wa nia zgod nie  z prze zna cze niem. Wy da je się
oczy wi ste, iż z przed sta wio nej nor my praw nej jed no znacz nie bę -
dzie wy ni kał obo wią zek po sia da nia okre ślo nych kwa li fi ka cji.
Mo że my się spo tkać z ma szy na mi (fot. nr 3) ró żnie na zwa ny mi

przez pro du cen tów, np. ła do wa czem te le sko po wym, któ ry zgod -
nie z in struk cją pro du cen ta jest prze wi dzia ny do wy łącz nie
pra c rol ni czych lub po dob nych, związanych z przemieszczaniem
ładunków. 

Dy le ma ty kwa li fi ka cyj ne mo gą pojawić się przy kon fron ta cji
z ty po wymi bu dow la nymi wie lo za da nio wymi no śni kami osprzę -
tów (fot. nr 4), zwłasz cza pra cu ją cymi w tym sa mym miej scu, co
ma szy ny rol ni cze. War to za uwa żyć, że osprzęt okre ślo nej ma szy -
ny bu dow la nej mo że być znacz nie skrom niej szy, niż osprzęt
więk sze go cią gni ka rol ni cze go (fot. nr 5). Na le ży nad mie nić, że
czo ło we ła do wa cze cią gni ko we ma ją duże mo żli wo ści, np. wy so -
kość pod no sze nia mo że prze kra czać na wet 4 m.

Przed sta wio ne roz wa ża nia mo gą nie wy da wać się tak oczy wi -
ste w sy tu acji bra ku in struk cji obsługi pro du cen ta da nej ma szy -
ny. Dość czę sto ma to miej sce w przy pad ku ma szyn po ja wia ją -
cych się na wtór nym ryn ku unij nym. W prak ty ce, po na by ciu ma -
szy ny na kredyt, nie la da wy zwa niem mo że być do dat ko wa opła -
ta kil ku set zło tych za ory gi nal ną in struk cję. Należy zatem
zwracać szczególną uwa gę na ana li zo wa nie in struk cji ory gi nal -
nych dla po szcze gól nych ro dza jów ma szyn w celu roz strzy -
gnięcia za kre su wy ma ga nych kwa li fi ka cji. Nie speł nie nie obo -
wiąz ku po sia da nia kwa li fi ka cji przez operatora maszyny po cią -
ga za so bą okre ślo ne sank cje dla pra co daw cy, w tym wy ni ka ją -
ce ze skie ro wa nia ope ra to ra ma szy ny do in nych prac.

Du ża funk cjo nal ność cią gni ków rol ni czych i ma szyn trans por -
tu rol ni cze go po wo du je, że ma ją one za sto so wa nie w wie lu pod -
mio tach go spo dar czych kwa li fi ko wa nych do ró żnych ga łę zi go -
spo dar ki. 

Ste reo ty po we trak to wanie cią gni ka ja ko ty po wej ma szy ny
rol ni czej mo że nie być słusz ne, bo wiem czę sto znaj du je on za -
sto so wa nie przy in nych pra cach, w tym bu dow la nych, w za le żno -
ści od za sto so wa ne go osprzę tu. Ana li za za kre su pla no wa nych
prac i uży te go osprzę tu po zwo li na po praw ne usta le nie wy ma -
ga nych kwa li fi ka cji.

Jó zef Śló sar czyk
OIP Opo le
Fot. autor

Kwa li fi ka cje 
przy eks plo ata cji ma szyn rol ni czych

Jó zef Śló sar czyk

W cią gu ostat nich lat w rol nic twie na stą pił za uwa żal ny po stęp tech nicz ny. Nie tyl ko tar gi rol -
ni cze – za rów no mię dzy na ro do we, re gio nal ne, jak i lo kal ne są oka zją do prze glą du tech ni ki rol -
ni czej. Co dzien ność po ka zu je, że no wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne nie gwa ran tu ją
bez pie czeń stwa przy pra cy rol ni czej.

Fot. nr 1 Fot. nr 2

Fot. nr 3 Fot. nr 4

Fot. nr 5



ra tu na ozna ko wa nia na ety kie cie, stę że -
nia i po sta ci pre pa ra tu, sto so wa nia pre pa -
ra tu, wy ma gań do ty czą cych za pew nie nia
bez pie czeń stwa pra cy, po sia da nia kar ty
cha rak te ry sty ki, itd. 

In ną nie pra wi dło wo ścią stwier dza ną
przez in spek to rów pra cy w za kła dach,
któ re sto su ją pre pa ra ty bio bój cze, jest
brak wła ści wie prze pro wa dzo nej oce ny
ry zy ka za wo do we go, w tym ry zy ka zwią -
za ne go z wy stę po wa niem za gro żeń przy
kon tak cie z czyn ni kiem che micz nym
i szko dli wym czyn ni kiem bio lo gicz nym.
Świad czy to o nie wiel kim za in te re so wa niu
pra co daw ców po pra wą wa run ków bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła dzie, co
wy ni ka głów nie z wciąż przy świe ca ją cej
im idei mi ni ma li zo wa nia kosz tów. Na to -
miast nie pra wi dło wo ści w do ko ny wa nej
oce nie ry zy ka za wo do we go, w po sta ci źle
zi den ty fi ko wa nych za gro żeń, prze kła da ją
się na ni ską ja kość do ko na nej oce ny.
Upew nia ją pra co daw ców w prze ko na niu,
że kosz ty zwią za ne z re ali za cją prze pi -
sów pra wa, do ty czą cych oce ny ry zy ka za -
wo do we go są zbęd nym wy dat kiem fi nan -
so wym. W kon se kwen cji, nie do strze ga -
nie przez pra co daw ców rze czy wi stych
przy czyn nie pra wi dło wej oce ny ry zy ka za -
wo do we go, wpły wa na po mi ja nie w pro -
gra mie prze pro wa dza nych szko leń bhp
w za kła dzie za gad nień do ty czą cych wska -
za nych za gro żeń.

Ba ga te li zo wa ne 
i nie do strze ga ne

In spek to rzy pra cy kon tro lu ją cy za kła -
dy, w któ rych sto so wa ne są pre pa ra ty bio -
bój cze, roz ma wia li z pra cow ni ka mi ma ją -
cy mi kon takt ze środ ka mi de zyn fek cyj ny -
mi (naj czę ściej o dzia ła niu żrą cym). W ich
oce nie, pra ca któ rą wy ko nu ją w za kła -
dzie, wy ko rzy stu jąc pre pa ra ty bio bój cze
jest bez piecz na. Uwa ża ją, że nie mu szą
sto so wać środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej, po nie waż – jak twier dzą – „roz twór
ro bo czy” uży wa nych pre pa ra tów nie jest
szko dli wy dla czło wie ka. Ba ga te li zo wa nie
przez pra cow ni ków za gro żeń zwią za nych
kon tak tem z czyn ny mi sub stan cja mi pre -
pa ra tów bio bój czych jest ry zy kow ne.
Wska zu je na brak, rów nież ze stro ny pra -
cow ni ków, świa do mo ści i wie dzy o te go
ty pu za gro że niach.

Re la cje pra co daw ców po twier dza ją
przy pusz cze nia in spek to rów pra cy co
do te go, że pra co daw cy nie do strze ga ją
za gro żeń ze stro ny czyn ni ków bio lo gicz -
nych wy stę pu ją cych w kon tro lo wa nych za -

kła dach oraz za gro żeń bę dą cych efek tem
kon tak tu z pre pa ra ta mi do wal ki z ty mi
czyn ni ka mi. Pra co daw cy nie do ce nia ją
wa gi pro ble mów zwią za nych z do stę pem
pra cow ni ków i czę sto osób po stron nych
do stę żo ne go związ ku che micz ne go
o dzia ła niu bio bój czym. Naj lep szym przy -
kła dem jest brak opra co wy wa nych in -
struk cji po stę po wa nia z pro duk ta mi bio -
bój czy mi.

Kon tro le za kła dów sto su ją cych pro duk -
ty bio bój cze wy ka za ły, że wciąż ba ga te li -
zo wa ne są za gro że nia wy ni ka ją ce z kon -
tak tu pra cow ni ka ze stę żo ny mi związ ka mi
che micz ny mi. Są one prze cho wy wa ne
w nie wła ści wych miej scach, czę sto w nie -
ory gi nal nych opa ko wa niach bez in struk cji
po stę po wa nia z sub stan cja mi nie bez piecz -

ny mi, bez gra ficz ne go ozna ko wa nia. Nie
jest kon tro lo wa ny ob rót opa ko wań po pro -
duk tach bio bój czych, itd. 

W więk szo ści za kła dów pa nu je prze ko -
na nie, że – mi mo sto so wa nia środ ków
bio bój czych – za gro że nia z tym zwią za ne
prak tycz nie nie wy stę pu ją, gdyż nie do -
cho dzi do za truć, po pa rzeń, uczu leń
zwią za nych z wy ko rzy sty wa niem te go ty -
pu pre pa ra tów. Dla wie lu pra co daw ców
pro ble mu nie sta no wią też: brak lub nie -
wła ści wa in for ma cja na ety kie cie pro -
duk tu, brak ulot ki in for ma cyj nej, brak
in for ma cji o bez po śred nich i ubocz nych
skut kach je go sto so wa nia, brak kart cha -
rak te ry sty ki da ne go pre pa ra tu lub fakt
nie za po zna nia się z jej tre ścią. Nie świa -
do mość lub lek ce wa że nie tych nie pra -

wi dło wo ści mo że do pro wa dzić do wy stą -
pie nia za cho ro wań lub wy pad ków
przy pra cy. Dla te go pra co daw cy po win ni
dą żyć do po pra wy tych ele men tów wa -
run ków pra cy, któ re bę dą skut ko wa ły
zmi ni ma li zo wa niem za gro żeń i da dzą
więk szą gwa ran cję bez piecz nej pra cy
osób sto su ją cych pre pa ra ty bio bój cze.
W związ ku z tym na le ża ło by:

● ob jąć kon tro lą wszyst kie pod mio ty
wy ko nu ją ce za bie gi che micz ne, ukie run -
ko wu jąc ją na eli mi na cję naj czę ściej wy -
stę pu ją cych nie pra wi dło wo ści w za kła -
dach sto su ją cych pre pa ra ty bio bój cze;

● wy stę po wać z dzia ła nia mi pre wen -
cyj ny mi do wszyst kich pod mio tów sto su -
ją cych pre pa ra ty bio bój cze w ce lu za gwa -
ran to wa nia pra cow ni kom bez piecz nych

i hi gie nicz nych wa run ków pra cy, a co
za tym idzie, w ce lu zmi ni ma li zo wa nia ry -
zy ka za gro żeń wy pad ko wych przy kon tak -
cie z pro duk ta mi bio bój czy mi;

● za cie śnić współ pra cę z in spek cją sa -
ni tar ną w za kre sie dzia łań pre wen cyj nych
skie ro wa nych do pro du cen tów i dys try bu -
to rów pro duk tów bio bój czych w ce lu wy -
eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści znaj du ją -
cych się na ety kie tach opa ko wań, któ re
w wie lu przy pad kach sta no wią je dy ne źró -
dło in for ma cji o za gro że niach dla użyt -
kow ni ka (pra cow ni ka) w za kła dzie pra cy,
a nie wła ści wie wy ko na ne mo gą wpro wa -
dzać w błąd.

Ro mu ald Stemp ski
OIP Bia ły stok, Od dział w Su wał kach
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Wy da wać by się mo gło, że sto so wa nie
w nie któ rych za kła dach pro duk cyj nych
pro duk tów bio bój czych jest bez piecz ne
i nie ma wpły wu na pra cow ni ka. Czy rze -
czy wi ście tak jest?

Przez kil ka lat Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Bia łym sto ku pro wa dził kon tro le
w za kła dach sto su ją cych pre pa ra ty bio -
bój cze. Wy ni ka z nich, że naj więk sze pro -
ble my pra co daw ców, u któ rych wy ko rzy -
sty wa ne są te pre pa ra ty, do ty czą: 

● opra co wa nia i wpro wa dze nia w ży cie
in struk cji po stę po wa nia z pro duk ta mi bio -
bój czy mi;

● po sia da nia wła ści wej kar ty cha rak te -
ry sty ki; 

● udo stęp nie nia pra cow ni kom in for -
ma cji o sub stan cji lub pre pa ra tach, któ re
sto su ją lub na któ re mo gą być na ra że ni
w trak cie swo jej pra cy. 

Pra co daw cy z re gu ły nie przy wią zu ją
wa gi do tych in for ma cji lub wska zań wy -
ni ka ją cych z kar ty cha rak te ry sty ki, gdyż
– we dług nich – są po wtó rze niem in for -
ma cji z ety kie ty na opa ko wa niu pro duk tu.
Jak wy ka za ły kon tro le, in for ma cje za war -
te w kar cie cha rak te ry sty ki i na ety kie cie
opa ko wa nia czę sto by wa ją ró żne. Od no si
się to do ozna ko wań li te ro wych i pik to gra -
mów R – okre śla ją cych ro dzaj za gro że -
nia oraz S – do ty czą cych pra wi dło we go
po stę po wa nia z nie bez piecz nym pre pa ra -
tem. 

Brak pod staw praw nych unie mo żli wia
in spek to rom pra cy do ko na nie re gu la cji
nie pra wi dło wo ści do ty czą cych ozna ko wań
na opa ko wa niach pro duk tów bio bój czych
lub nie spój no ści in for ma cji wy ni ka ją cych
z kar ty cha rak te ry sty ki i znaj du ją cych się
na ety kiet ce pro duk tu. W ta kiej sy tu acji
in spek to rzy pra cy, w ra mach współ pra cy

z Pań stwo wą In spek cją Sa ni tar ną, in for -
mu ją o stwier dzo nych nie pra wi dło wo -
ściach lub kie ru ją do pro du cen ta (im por -
te ra, dys try bu to ra) pi smo z uwa ga mi
o nie pra wi dło wo ściach.

In spek to rzy pra cy stwier dzili po nad to,
że w za kła dach, w któ rych by ły kar ty cha -
rak te ry sty ki pro duk tów bio bój czych, nie
za wsze za pew nio no pra cow ni kom do stęp
do ich tre ści. Pra co daw cy naj czę ściej uzy -
ski wa li kar ty cha rak te ry sty ki po przez in -
ter net, a nie od da ne go pro du cen ta lub
dys try bu to ra pre pa ra tu. Zda rza ło się, że
mie li kar ty cha rak te ry sty ki środ ków che -
micz nych, któ rych od daw na nie sto so -
wa no w za kła dzie, nie po sia da li na to miast
kart do ak tu al nie uży wa nych pre pa ra tów
bio bój czych. W tych za kła dach, w któ rych
wcze śniej by ły prze pro wa dza ne kon tro le
in spek cji sa ni tar nej lub in spek cji pra cy,
do ko ny wa no opra co wa nia pro ce dur do ty -
czą cych po stę po wa nia ze związ ka mi che -
micz ny mi wy stę pu ją cy mi w sto so wa nych
pre pa ra tach.

Kon tro le in spek to rów pra cy wy ka zy -
wa ły rów nież nie pra wi dło wo ści, je śli cho -
dzi o wy po sa że nie pra cow ni ków sto su ją -

cych pre pa ra ty bio bój cze w środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej, odzież i obu wie ro bo cze
oraz speł nia nie przez nie wy mo gów do ty -
czą cych oce ny zgod no ści. Stwier dzili

brak lub nie wła ści wie do bra ne środ ki
ochro ny in dy wi du al nej do ro dza ju i po -
zio mu za gro że nia.

No we wy zwa nie

W oce nie in spek to rów pra cy, skut kiem
ba ga te li zo wa nia przez pra co daw ców za -
gro żeń zwią za nych z kon tak tem z pre pa -
ra ta mi bio bój czy mi jest ła twy do stęp
do pre pa ra tów, jak rów nież brak zna jo mo -
ści wszyst kich sub stan cji czyn nych i stę -
że nia pre pa ra tów sto so wa nych w pro ce sie
de zyn fek cyj nym. Pro blem kon tak tu czło -
wie ka ze stę żo ny mi związ ka mi che micz -
ny mi jest dla pra co daw ców no wy. Mu szą
się z nim za po znać i do sto so wać do nie go
przy po mo cy or ga nów kon tro l nych. 

We dług usta leń in spek to rów pra cy,
spo śród kon tro lo wa nych pod mio tów, któ -
rym za da no py ta nie na te mat za gro żeń
wy ni ka ją cych z kon tak tu z pre pa ra ta mi
bio bój czy mi, tyl ko nie licz ni zna li akt praw -
ny do ty czą cy pre pa ra tów bio bój czych
i zwią za ne z nim wy mo gi bez pie czeń stwa.
Po zo sta li nie zna li lub ba ga te li zo wa li te
prze pi sy. Na to miast w kon tro lo wa nych

za kła dach wy ka za no się wy star cza ją cą
zna jo mo ścią prze pi sów do ty czą cych wy -
mo gów sta wia nych pra co daw cy w za kre -
sie: zwra ca nia uwa gi przy za ku pie pre pa -
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Prze pi sy sa ni tar ne wy mu sza ją na pra co daw cach sto so wa nie pro duk tów bio bój czych w ce lu
utrzy ma nia od po wied nie go stan dar du sa ni tar ne go pro duk tów spo żyw czych (de zyn fek cja po -
wierzch ni ma ją cych kon takt z żyw no ścią, de zyn fek cja wo dy pit nej), przy kon ser wa cji ma te ria -
łów i wy ro bów (gar bo wa nie skó ry, im pre gna cja drew na), przy zwal cza niu szkod ni ków czy
utrzy ma nia hi gie ny czło wie ka (de zyn fek cja wo dy w ba se nie ką pie lo wym, w sys te mach kli ma -
ty za cyj nych, to a le tach, itp.). In spek cja pra cy kon tro lu je za kła dy, któ re sto su ją pro duk ty bio bój -
cze, pod wzglę dem za pew nie nia od po wied nich wa run ków i bez pie czeń stwa pra cy wszyst kim
ma ją cym kon takt z ty mi pro duk ta mi.

Bio bój cze pod kon tro lą?
– głos w spra wie

Pro duk tem bio bój czym jest sub stan cja czyn na lub pre pa rat za -
wie ra ją cy co naj mniej jed ną sub stan cję czyn ną, w po sta ciach,
w ja kich są do star czo ne użyt kow ni ko wi. Pre pa rat bio bój czy prze -
zna czo ny jest do nisz cze nia, od stra sza nia, uniesz ko dli wia nia,
za po bie ga nia dzia ła niu lub kon tro lo wa nia w ja ki kol wiek in ny spo -
sób or ga ni zmów szko dli wych przez dzia ła nie che micz ne lub bio -
lo gicz ne.

Ro mu ald Stemp ski



In spek to rzy pra cy z ca łe go
kra ju uczest ni czy li w szko le -
niu w za kre sie bhp przy po -
zy ski wa niu, ob rób ce
i prze twór stwie drew na.
Szko le nie od by ło się
w dniach 8-10 ma ja br. i by ło
ukie run ko wa ne na prak tycz -
ne aspek ty pra cy w le sie.
Zo sta ło zor ga ni zo wa ne
przez Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Olsz ty nie
przy współ pra cy z Re gio nal -
ną Dy rek cją La sów Pań stwo -
wych.

W pro gra mie szko le nia zna la zła się
m.in. wi zy ta w no wo cze snej szkół ce kon -
te ne ro wej, znaj du ją cej się na te re nie Nad -
le śnic twa Olsz ty nek, pod czas któ rej in -
spek to rzy mie li oka zję wy słu chać wy kła -
du nt. no wo cze snej tech no lo gii za go spo -
da ro wa nia la su, uczest ni czyć w warsz ta -
tach w za kre sie oce ny ry zy ka za wo do we -
go oraz za po znać się z tech no lo gią pro -
duk cji w szkół ce. Te go sa me go dnia in for -
ma cja mi nt. pro fi lak ty ki cho rób od klesz -
czo wych, co raz czę ściej wy stę pu ją cych
wśród pra cow ni ków le śnych, ale sta no -

wią cych za gro że nie ta kże dla in spek to -
rów kon tro lu ją cych pra ce pro wa dzo ne
w le sie, po dzie lił się wo je wódz ki in spek -
tor sa ni tar ny.

Wzor co wo 
i spraw no ścio wo

Ko lej ny dzień szko le nia to głów nie za -
ję cia prak tycz ne na te re nie po zy ska nia
drew na – po wierzch ni zrę bo wej, któ rych
ce lem by ło do sko na le nie iden ty fi ka cji za -
gro żeń wy stę pu ją cych przy pra cach w le -
sie. Naj pierw in spek to rzy by li ob ser wa to -
ra mi po ka zu wzor co wej ścin ki drzew,
a na stęp nie kon ku ren cji spraw no ścio -
wych drwa li – pi la rzy. Za da niem pra cow -
ni ków za kła du usług le śnych by ła m.in.
spraw na i bez u ra zo wa wy mia na łań cu cha
w pi lar ce oraz pre cy zyj ne i bez piecz ne
prze rzy na nie kłód przy uży ciu pi lar ki.
Bez pie czeń stwo pra cy przy oba la niu
drzew oraz pre cy zję pi la rzy oce niał i ko -

men to wał in struk tor ścin ki – nad le śni czy
Nad le śnic twa Sta re Ja błon ki, na któ re go
te re nie od by wał się po kaz.

W dal szej czę ści szko le nia in spek to rzy
po zna li oko licz no ści i przy czy ny wy pad -
ków przy po zy ski wa niu drew na z uży ciem
łań cu cho wej pi lar ki spa li no wej – swo imi
do świad cze nia mi w tym za kre sie po dzie -
lił się Adam Sie radz ki, star szy in spek tor
pra cy – spe cja li sta, któ ry ba da niem wy -
pad ków przy pra cach w le śnic twie zaj mu -
je się od kil ku na stu lat.

I teo re tycz nie też

Trze ci dzień szko le nia roz po czął się
od wy kła du przed sta wi cie la fir my pro du -
ku ją cej pro fe sjo nal ny sprzęt do ścin ki
drzew nt. za gro żeń zwią za nych z ob słu gą
pi la rek spa li no wych. Od był się rów nież
po kaz ob słu gi no wo cze snych pi la rek łań -
cu cho wych oraz ochron oso bi stych, któ re
po win ni sto so wać drwa le -pi la rze.

Na za koń cze nie szko le nia in spek to rzy
po zna li me to dy pro mo cji i po pu la ry za cji
bez piecz nych spo so bów pra cy przy po zy -
ska niu drew na, sto so wa ne przez OIP
w Olsz ty nie. Jed ną z ta kich form pro mo -
cji, ad re so wa ną do za kła dów usług le -
śnych, jest kon kurs „Bez piecz ny Las”. In -
spek to rzy mie li oka zję uczest ni czyć
w uro czy sto ści wrę cze nia na gród w dru -
giej edy cji te go kon kur su, któ ra od by ła się
na te re nie Nad le śnic twa Ku dy py k. Olsz -
ty na. Or ga ni za to ra mi kon kur su są: OIP
w Olsz ty nie, Re gio nal na Dy rek cja La sów
Pań stwo wych oraz olsz tyń skie od dzia ły
Sto wa rzy sze nia Przed się bior ców Le śnych
i Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków
Le śnic twa i Drze wiar stwa.

Ja cek Że rań ski 
OIP w Olsz ty nie
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Naj now sza ulot ka Pań stwo wej In spek cji Pra cy pt. „No wy pra cow nik.
Obo wiąz ki pra co daw cy” za my ka cykl czte rech za pla no wa nych na ten

rok pu bli ka cji w ra mach kam pa nii in for ma cyj nej
„Po znaj swo je pra wa w pra cy”. Jej au to rem jest
insp. Ja cek Okoń, kie row nik Sek cji Kon tro li We -
wnętrz nej Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Trzy po -
zo sta łe to: „Po śred nic two pra cy” au tor stwa
Agniesz ki Ja ro szek, głów ne go spe cja li sty w De -
par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP, „Pra -
ca tym cza so wa” Mi cha ła Ki bi la z De par ta men tu
Le gal no ści Za trud nie nia GIP oraz „For my za trud -
nie nia” au tor stwa Mi cha ła Ole sia ka, rzecz ni ka pra -
so we go Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka -
to wi cach. Wy dru ko wa ne w na kła dzie po 10 ty się -
cy eg zem pla rzy ka żda wspie ra ją pro wa dzo ną
przez in spek cję kam pa nię, któ rej ce lem jest
pro mo wa nie zna jo mo ści prze pi sów pra wa i kul -
tu ry pra wo rząd no ści w śro do wi sku pra cy. Przy -
po mnij my, te go rocz ny, już dru gi etap ogól no pol -

skiej kam pa nii „Po znaj swo je pra -
wa w pra cy” zo stał za in au gu ro wa -
ny w Kra ko wie, 19 kwiet nia br., ar ty stycz nym
wy da rze niem „Szczy pa wi ce – stop dys kry mi -
na cji”. 
W Sek cji 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
GIP trwa ją pra ce re dak cyj ne nad przy go to wa -
niem do dru ku ko lej nych pu bli ka cji. Są to: bro -
szu ra pt. „Środ ki ochro ny dróg od de cho -
wych”, „BHP w ma łej pie kar -
ni”, „Trans port na pla cu bu -
do wy”, „Mob bing. In for ma -
tor dla pra co daw cy”, „Dys -
kry mi na cja. Po rad nik dla
pra cow ni ka”, „Czyn ni ki psy -
cho spo łecz ne w pra cy kie -
row ców” oraz „Jak pro wa -
dzić bez piecz nie pra ce roz -
biór ko we i re mon to we”.

Część z nich już w lip cu do trze do okrę go wych
in spek to ra tów pra cy, po zo sta łe do koń ca
sierp nia br. 
W ostat nim ty go dniu czerw ca do dru kar ni
zo sta ła wy sła na bro szu ra, bo ga to ilu stro -
wa na zdję cia mi, pt. „BHP w biu rze”,
któ rej au to rem jest insp. Woj ciech Dy -
ląg z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Rze szo wie. Ta kże ta po zy cja, na po -
cząt ku lip ca br., do trze do okrę go -

wych in spek to ra tów pra cy. 
Da nu ta Rut kow ska

Szko le nie
po szło w las



Leśne szkolenie
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Olsz ty nie przy współ pra cy z Re gio nal ną Dy rek cją La sów Pań stwo wych zor -
ga ni zo wa ł i prze pro wa dzi ł szko le nie dla in spek to rów pra cy z ca łej Pol ski. Je go zna czą cym ele men tem by ły
za ję cia prak tycz ne, któ re od by ły się w olsz tyń skich la sach. Uza sad niał to w peł ni te mat szko le nia do ty czą -
cy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy po zy ski wa niu, ob rób ce i prze twór stwie drew na. Zagadnienia te są
rów nież przed mio tem in spek tor skich kon tro li.

Nadleśnictwo Olsztynek, maj 2012 r.

Fot. Ja cek Że rań ski 



– Pro szę chuch nąć i wrzu cić
do urny – za chę ca li in spek -
to rzy pra cy Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie
uczest ni ków „Hi sto rycz nej
ma jów ki w Za wie przy cach”,
któ rzy przy stą pi li do kon kur -
su i roz wią zy wa li te sty do ty -
czą ce pra wa pra cy.
Więk szość z nich twier dzi ła,
że zna swo je pra wa w pra cy
i dla te go chce po wal czyć
o na gro dy w kon kur sie zwią -
za nym z kam pa nią Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy wła śnie
pn. „Po znaj swo je pra wa
w pra cy”.

Sześć py tań z za kre su pra wa i bez pie -
czeń stwa pra cy. Dwie lub trzy od po wie -
dzi do wy bo ru. Ska la trud no ści te stu
przy go to wa ne go przez in spek tor Ma -
rzan nę Sko rek z lu bel skie go okrę gu
in spek cji pra cy nie mo gła znie chę cać
uczest ni ków kon kur su, ale też od po wie -
dzi nie mo gły być oczy wi ste. Na ten spo -
sób pro pa go wa nia wie dzy ad re so wa nej
do pra cow ni ków i pra co daw ców, dru gi
rok z rzę du, in spek to rzy pra cy z Lu bli na
wy bra li ple ne ro wą im pre zę re gio nal ną
pn. „Hi sto rycz na ma jów ka w Za wie przy -
cach”, któ ra od by ła się w pięk ną, sło -
necz ną nie dzie lę, 6 ma ja br.

Adam De rza, nad in spek tor pra cy
i szef sek cji pre wen cji w lu bel skim OIP
twier dzi, że dzia ła nia pre wen cyj ne in spek -
cji pra cy bar dzo do brze spraw dza ją się
na te go ty pu im pre zach. Ma ją one otwar -
ty cha rak ter, a uczest ni czą w nich oso by
z mniej szych aglo me ra cji niż np. Lu blin.
Tam in spek to rzy pra cy wie lo krot nie by li

obec ni m.in. w naj więk szych mar ke tach.
Jed nak po śpiech pra cow ni ków mar ke tów
czy klien tów ro bią cych za ku py nie sprzy -
ja do brym re la cjom, tak cha rak te ry stycz -
nym dla im prez ple ne ro wych. Ich re kre -
acyj ny cha rak ter prze kła da się rów nież
na za in te re so wa nie ofer tą PIP. 

Tak by ło w Za wie przy cach, gdzie tyl ko
do sa me go kon kur su przy stą pi ło po nad
dwie ście osób, któ re wy peł ni ły te sty.
Chęt nie ko rzy sta no rów nież z po rad praw -
nych udzie la nych na sto isku in spek cji pra -
cy oraz z wy daw nictw PIP. Cie szy się z te -
go Krzysz tof Su doł, za stęp ca okrę go -
we go in spek to ra pra cy w Lu bli nie. Obec -
ność in spek cji pra cy na du żych im pre -
zach or ga ni zo wa nych np. przez sa mo rząd
wo je wódz twa sta ła się już nie mal re gu łą.
W ten spo sób mo żna po łą czyć przy jem ne
z po ży tecz nym, czy li od po czy nek z mo żli -
wo ścią uzy ska nia in for ma cji, któ re są nie -
zbęd ne w pra cy. To do bra prak ty ka, któ -
ra w ka pi tal ny spo sób wpły wa na po zy tyw -
ny wi ze ru nek urzę du wy cho dzą ce go
do pra co daw cy czy pra cow ni ków.

Udział in spek cji pra cy w za wie przyc -
kiej ma jów ce ce ni so bie sta ro sta po wia tu
łę czyń sko -wło daw skie go Adam Ni wiń -

ski. Twier dzi, że ta kie nie re stryk cyj ne
dzia ła nia in spek cji wpi su ją się w obec ne
re alia zwią za ne z co raz więk szą spe cja li -
za cją, z mno go ścią i zmien no ścią prze pi -
sów oraz w ocze ki wa nia ich ad re sa tów,
wśród któ rych są i pra co daw cy, i pra cow -
ni cy. Nie bra ku je ich na fe sty nie, któ re go
at mos fe ra za chę ca do roz mów z przed sta -
wi cie la mi urzę du zwy kle ko ja rzo ne go
z kon tro lą i ka ra niem.

Sto isko Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Lu bli nie na fe sty nie ro dzin nym w Za -
wie przy cach od wie dza li głów nie mło dzi
lu dzie. Czę sto nie ma ją pod sta wo wej wie -
dzy o s woich upraw nie niach. I tak np.
mło do cia ni pra cow ni cy nie zda ją so bie

spra wy, że ich za trud nie nie po win no od -
by wać się na pod sta wie umo wy o pra cę,
że obo wią zu ją ich zu peł nie in ne kry te ria
cza su pra cy, że ma ją pra wo do ob ni żo -
nych norm cza su pra cy czy do urlo pu wy -
po czyn ko we go.

Zda rza się, że do sto iska PIP pod cho -
dzi li rów nież pra co daw cy. Je den z nich, ku
zdzi wie niu in spek tor Sko rek, py tał, ja kie
sank cje mo że na ło żyć na nie go in spek -
tor pra cy. Chciał po znać ka ta log wy kro -
czeń, jak rów nież roz strzy gnię cia za pa -
da ją ce w ró żnych spra wach pra cow ni -
czych. Do py ty wał o umo wy cy wil ne i kon -
se kwen cje bra ku umo wy o pra cę, gdy ta -
ka – w miej sce cy wil nej – po win na być za -
war ta. Oka za ło się, że te py ta nia wią za ły
się z pro wa dzo ną u pra co daw cy kon tro lą.
By wa jed nak, że pra co daw cy w ten spo -
sób chcą się do wie dzieć, jak omi nąć prze -
pi sy. Wów czas in spek to rzy pra cy z Lu bli -
na po słu gu ją się wła śnie pre wen cją i tłu -
ma czą, jak wa żny jest w dzi siej szych cza -
sach wi ze ru nek fir my, któ ry w głów nej
mie rze kształ tu ją pra cow ni cy. Po win ni
więc być wła ści wie wy na gra dza ni i uczci -
wie trak to wa ni, bo to bar dzo re al nie wpły -
wa na wy nik fi nan so wy fir my.

Wśród od wie dza ją cych sto isko PIP
w Za wie przy cach by li też ci pra cow ni cy,
któ rzy chcie li się po ska rżyć na pra co daw -
cę i pro si li o in ter wen cję w ich spra wie.
Na ta ką oko licz ność rów nież przy go to wa -
ła się in spek tor pra cy z Lu bli na. Za bra ła
pro to ko ły skar go we. Do jed ne go z nich
wpi sa ła, że pra cow nik za trud nio ny w du -
żym za kła dzie po wia tu łę czyń skie go przez
dwa mie sią ce pra co wał bez po twier dzo nej
na pi śmie umo wy o pra cę, choć pra co daw -
ca obie cy wał mu ta ką for mę za trud nie nia.
Do pusz czał go do pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych. Gdy upo mniał się o umo wę,
pra co daw ca po dzię ko wał mu za pra cę
i nie wy pła cił wy na gro dze nia za ca ły mie -
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Har naś z ser cem na dło ni
Z Se ba stia nem Glu zą, ubie gło rocz nym lau re atem
kon kur su „Naj ak tyw niej szy Pra cow nik Słu żby
bhp” or ga ni zo wa ne go przez Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Gdań sku roz ma wia Jo lan ta Ze dlew ska
rzecz nik pra so wy Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Gdań sku.

Jest pan naj młod szym lau re atem kon kur su. Co wpły nę ło
na pa na wy bór za wo do wy?

– Sam nie wiem. Wy bór nie wy ni kał z tra dy cji ro dzin nych, bo nikt
z mo jej ro dzi ny nie był i nie jest zwią za ny z bhp, bez po śred nio wy -
ko nu jąc ten za wód. Być mo że zro bi łem to, ob ser wu jąc be ha pow ca
w za kła dzie, w któ rym wcze śniej pra co wa łem. Po ja wiał się raz

na mie siąc. Prze cha dzał się w gar ni tu rze po ha -
li, kle pał z wła ści cie lem po ple cach i zni kał,

by wró cić za… mie siąc. Po my śla łem so -
bie wów czas, że ja też tak chcę pra co -
wać! Nie chcia łem do koń ca ży cia stać

przy ta śmie pro duk cyj nej. Ja kem po my -
śloł, ta kem zro bił. Po sze dłem do szko ły

po li ce al nej i zdo by łem ty tuł tech ni ka bhp.
Zo sta łem dru gim bhpow cem w mo im

za kła dzie. Wte dy je go wła ści ciel
cza sem rów nież i do mnie pod -

szedł pod czas pra cy
przy ma szy nie. Roz ma wiał
o wszyst kim, tyl ko nie
o bez pie czeń stwie...

Ale to co pan mó -
wi nie jest za chę -
ca ją ce, a na pew -
no nie do ta kiej
pra cy, za któ rą zo -
stał pan uho no ro -
wa ny.

–Dla te go po sze -
ściu la tach mo jej pra -

cy na sze dro gi ro ze szły
się. To by ło po cię żkim wy pad ku,
do któ re go do szło w za kła dzie,
pod nie obec ność pierw sze go
behpowca, któ ry był na urlo pie.
Mo ja wi zja pra cy le gła wów czas
w gru zach, ale o tym nie chcę opo -
wia dać. Ko lej ną po ra żką by ła sy tu -
acja, w któ rej pre zes pew nej fir my,
w mo jej obec no ści pod niósł rę kę

na mo ją pod wład ną. Ja go, co praw da, po wstrzy ma łem, ale dzię ki pie -
nią dzom i ukła dom, in cy dent uda ło się za tu szo wać. Po tym zda rze niu
wy sze dłem z za kła du i już wię cej do nie go nie wró ci łem. Wte dy jed -
nak zro zu mia łem, jak wa żny i po trzeb ny jest za wód be ha pow ca.

Wy je cha łem do Wro cła wia, gdzie po zna łem cu dow ną ko bie tę, któ -
ra zo sta ła mo ją żo ną. Tam w du żych fir mach bu dow la nych za czą łem
pra co wać wy łącz nie ja ko be ha po wiec. Za ko cha łem się w bu dow nic -
twie i swo jej pra cy, któ ra nie jest ła twym ka wał kiem chle ba. Naj wa -
żniej sze jest to, że by umieć uświa do mić kie row nic twu, że bhp jest
czymś istot nym i po moc nym, by roz ma wiać z ludź mi o ich pro ble -
mach i po trze bach, oba wach i szczę ściu. Do bry kon takt z pra cow -
ni ka mi umo żli wia ła twiej sze i szyb sze eg ze kwo wa nie po sta wio nych
wy ma gań.

We Wro cła wiu roz wi ną łem swo ją dzia łal ność. Kie row ni cy kon trak -
tów, na któ rych wcze śniej pra co wa łem, kon tak to wa li się ze mną, pro -
po nu jąc, abym u nich rów nież za opie ko wał się spra wa mi bhp. Wte -

dy rów nież roz po czą łem współ pra cę ze zdol ny mi stu den ta mi i do -
świad czo ny mi ko le ga mi po fa chu, któ rzy po ma ga li mi w pro wa dze -
niu kil ku bu dów w tym sa mym cza sie na te re nie ca łe go kra ju. Na -
le ża ły do nich min.: hu ta szkła, Czte ry Oce any, De ca th lon, au to stra -
da A -4, Dk -81, Dk -79, Dk -78, S -1, dwo rzec PKP, oczysz czal nia ście -
ków, aka de mia mu zycz na. Ta wy li czan ka, to tyl ko przy kła dy mo je -
go do rob ku za wo do we go.

Dotyczy on głów nie po łu dnia Pol ski. Co za tem ro bi pan
u nas, nad mo rzem?

– To w Gdań sku do ce nio no mo ją pra cę be ha pow ca. Tu taj rów nież
mam bar dzo do bry kon takt z Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy, dzie -
ki któ re mu m.in. otrzy mu ję na gro dy za do brze wy ko ny wa ną pra cę,
ale o tym już pa ni wie…

Tak, tak wiem. W 2010 r. bu do wa pro wa dzo na przez Spół -
kę CFE POL SKA, na któ rej był pan głów nym spe cja li stą ds.
bhp, zdo by ła pierw sze miej sce w kon kur sie „Bez piecz na Bu -
do wa”. W 2011 r. trze cie miej sce, już wy łącz nie pa na, w kon -
kur sie „Naj ak tyw niej sze go Pra cow ni ka Słu żby bhp”. W mię -
dzycza sie współ pra ca z OIP w pro gra mie „SZA NUJ ŻY CIE
– bez piecz na pra ca na wy so ko ści”, w ra mach któ rej go ści li śmy
u pa na na gdań skiej bu do wie „CZTE RY OCE ANY” z kon fe ren -
cją pra so wą i po ka zem za bez pie czeń przed upad kiem z wy so -
ko ści. Skąd czer pie pan chę ci do tak in ten syw nej pra cy?

– Uskrzy dla ją mnie sy tu acje, w któ rych – cza sa mi po kil ku la tach
– od bie ram te le fo ny od zna jo mych z proś bą o po moc. Nie jed no krot -
nie ci lu dzie są już dy rek to ra mi, kie row ni ka mi kon trak tów, kie row -
ni ka mi bu dów, wła ści cie la mi swo ich firm bu dow la nych, ale pa mię -
ta ją o mnie, o mo jej wie dzy i do świad cze niu. O tym, że po tra fię zna -
leźć nie kon wen cjo nal ne roz wią za nie pro ble mu i bro nić swo ich po -
my słów. Ka żdy ta ka za wi ła sy tu acja, to dla mnie wy zwa nie. Im trud -
niej sza, tym więk sza sa tys fak cja z jej roz wią za nia. To jest wspa nia -
łe uczu cie.

Ale sły sza łam, że jest ktoś jesz cze, kto szcze gól nie mo ty -
wu je pa na do dzia ła nia.

– Mo ja bab cia, któ rą ko cha łem po nad wszyst ko. Ca łe ży cie ha ro -
wa ła jak wół i mó wi ła tak: „Módl się i pra cuj, a doj dziesz do ce lu”.
W to wie rzę i tak w ży ciu po stę pu ję. Nie lu bię slo ga nów, pu ste go ga -
da nia, po to ku słów, z któ rych nic nie wy ni ka. To pra ca i dzia ła nie
okre śla ją czło wie ka. Tę praw dę prze ka żę mo jej có recz ce, któ ra
po bab ci no si imię Elżbie ta. 

Czy ma pan pla ny, nie tyl ko za wo do we, o któ rych jesz cze
nie mó wi pan gło śno?

– Mo ją przy szłość moc no wią żę z bu dow nic twem i to wła śnie
na pół no cy Pol ski. Nieła twy to był dla mnie wy bór, gdyż je stem ro -
do wi tym gó ra lem, ale tu wła śnie roz po czą łem stu dia na bu dow nic -
twie. Ra dzę so bie chy ba cał kiem nie źle, więc w Gdań sku po zo sta -
nę na dłu żej. Mo im za wo do wym ma rze niem jest wzię cie udzia łu
w bu do wie elek trow ni ato mo wej, a póź niej pra ca w niej.

Trud no w roz mo wie pro wa dzo nej na ła mach „IP” od dać to,
ja kie po zy tyw ne wra że nie ro bi pan w bez po śred nim
kontakcie. Co to jest pa nie Se ba stia nie, co ta kie go ma pan
w so bie, że lu bi się pa na od pierw sze go spo tka nia?

– Ko cham śpiew, ta niec, chleb ze smal cem, do brą oko wi tę. Te -
raz, nie ste ty, mam co raz mniej na to cza su. Kan dy du ję na my śli we -
go, chcę zo stać so kol ni kiem, ło wię ry by, ma ry nu ję grzy by... Je stem
pro stym, zwy kłym har na siem z ser cem na dło ni. Mo że to wła śnie
jest to?...

Dzię ku ję ser decz nie za roz mo wę, faj nie by ło spo tkać praw -
dzi we go gó ra la u nas nad mo rzem. Ży czę po wo dze nia w speł -
nia niu ma rzeń, bo tych pew nie pa nu nie bra ku je.

Jo lan ta Ze dlew ska
OIP Gdańsk
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In spek to rzy pra cy 
na za wie przyc kiej ma jów ce

Re laks 
hi sto ria 
edu ka cja
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siąc. Ten przy pa dek nie jest od osob nio ny.
Po twier dza to licz ba te go ty pu skarg wpły -
wa ją cych do lu bel skie go Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy.

O swo je upraw nie nia pra cow ni cze py -
tał czło wiek, któ ry wy ko nu je pra cę w ra -
mach umo wy o dzie ło. Mon tu je na da -
chach so la ry do ogrze wa nia sło necz ne -
go. To jest bar dzo nie bez piecz na pra ca,
a wy ko nu je ją bez ja kich kol wiek za bez pie -
czeń. Chciał do wie dzieć się, czy pra co -
daw ca po wi nien go ubez pie czyć w ZUS.
In spek tor Sko rek krót ko i rze czo wo wy ja -
śni ła te za gad nie nia. Do py tu jąc o szcze gó -
ły za trud nie nia, mó wi ła, że wszel kie ce -
chy wska zu ją na obo wią zek za war cia umo -
wy o pra cę, z któ rej wy ni ka np. zgło sze nie
do ubez pie cze nia spo łecz ne go. To jest
nie zwy kle wa żne, zwłasz cza w przy pad ku
prac szcze gól nie nie bez piecz nych, do któ -
rych na le żą wła śnie pra ce na wy so ko ści.
W sy tu acji umo wy o pra cę, to pra co daw -
ca po no si peł ną od po wie dzial ność za stan
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Mu si pra -
cow ni ka od po wied nio za bez pie czyć. In -
spek tor Sko rek przy ję ła ten sy gnał i za -
pro po no wa ła wi zy tę in spek to ra w miej -
scu wy ko ny wa nia pra cy.

Obec ność i ofer tę wy daw ni czą in spek -
cji pra cy chwa li ła ko bie ta, któ ra pra cu je
w hu cie szkła go spo dar cze go ja ko szli -
fierz. Nie ma po wo dów do na rze ka nia
na pra co daw cę. Uwa ża jed nak, że war to
do brze znać swo je pra wa. O nich jest mo -
wa w wie lu bro szur kach PIP. Ca ły ich pa -
kiet otrzy ma ła rok wcze śniej, rów nież
na za wie przyc kiej ma jów ce. Przy po mo cy
tych wy daw nictw ła two udo wod nić pra -
co daw cy, że nie ma ra cji. Tak kie dyś zro -
bi ła, ko rzy sta jąc z in for ma to ra „ABC BHP
dla pra co daw ców”.

Przy oka zji udzia łu w fe sty nach, jak
ten w Za wie przy cach, in spek to rzy z Lu bli -
na ob ser wu ją, że bar dzo zmie nia się po -
strze ga nie in spek cji pra cy. Gdy wy cho -
dzi ona z bu dyn ku urzę du, pę ka pew na ba -
rie ra, któ rą trud no prze kro czyć np. wte -
dy, kie dy pro wa dzo na jest kon tro la. Lu -
dzie są bar dziej otwar ci, przy cho dzą i roz -
ma wia ją o pro ble mach śro do wi ska swo je -
go za trud nie nia. Chęt nie przy stę pu ją też
do kon kur su. Ten na ostat niej ma jów ce
w Za wie przy cach był szczę śli wy dla stu -
den ta z Lu bli na, któ ry po pra wnie od po -
wie dział na wszyst kie py ta nia. To do nie -
go tra fi ła pierw sza na gro da ufun do wa na
przez lu bel ski okręg PIP, tj. urzą dze nie
wie lo funk cyj ne do kom pu te ra, czy li dru -
kar ka ze ska ne rem.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska
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Rodzinnie, historycznie 
z edukacją w tle

Na wzgó rzu zam ko wym w Za wie przy cach w woj. lu bel skim od by ła się
„Hi sto rycz na ma jów ka”, w trak cie któ rej mo żna by ło po dzi wiać m.in.
tur niej bo jo wy wo jów, po ka zy so kol ni cze, wy strza ły ar ty le ryj skie czy
scen ki ro dza jo we z ży cia Sło wian. By li tam rów nież in spek to rzy pra cy
z Lu bli na. Co ro bi li na im pre zie skie ro wa nej do mi ło śni ków hi sto rii i kul -
tu ry? Prze ko ny wa li uczest ni ków, że war to znać pra wa i obo wiąz ki
w pra cy. Do ra dza li, roz da wa li wy daw nic twa PIP. Za pro si li też do udzia -
łu w kon kur sie z na gro da mi.



po wie trza, wo dy i fry zje ra. W mar cu tra wę wy star czy strzyc raz
w ty go dniu, ale w okre sie mak sy mal nej we ge ta cji, czy li od kwiet -
nia do wrze śnia, co dzien nie. Przed ka żdym me czem dwa ra zy.
Ta kże w dniu roz gry wek. Bo trwa mu si być od po wied nio gę sta,
wy so ka i bez chwa stów. A i tak wy trzy ma naj wy żej trzy spo tka -
nia. Po tem trze ba ją wy mie nić.

Przed Eu ro 2012 pie czę nad wszyst ki mi czte re ma sta dio na -
mi mi strzostw UEFA prze ję ła już 11 ma ja. Nie mal na tych miast
jej pre zy dent Mi chel Pla ti ni wy dał po le ce nie wy mia ny na -
wierzch ni na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie, cho ciaż tra wa
zo sta ła uło żo na do pie ro dwa mie sią ce wcze śniej, a jej wy mia na
– jak po da wał w ma ju „Par kiet” – to koszt rzę du pół mi lio na zło -
tych. Po ja wi ła się więc pro po zy cja, aby zdję tą z Na ro do we go tra -
wą po kryć dwa po bli skie Or li ki.

In spek tor pra cy, ko or dy na tor ds. Eu ro z ra mie nia Głów ne go
In spek to ra tu Pra cy, na wła sne oczy prze ko nał się, cze mu nie by -
ło to jed nak mo żli we.

Od wspo mnia ne go 11 ma ja 2012 ro ku nikt po stron ny nie
miał wstę pu na obiek ty spor to we zwią za ne z Eu ro 2012. Je dy nie
oso by akre dy to wa ne przez UEFA, po sia da ją ce spe cjal ne prze -
pust ki (Se tup Pass) mo gły wejść na sta dion. Ko or dy na tor zo stał
wpusz czo ny bez więk szych pro ble mów al bo za spra wą le gi ty ma -
cji słu żbo wej, al bo pa mię ci do twa rzy ochro nia rza sto ją ce go
na bram ce. Dzię ki kon tro li PIP w fir mie ochro niar skiej, pra cow -
ni kom nie tyl ko za pew nio no wresz cie po miesz cze nia so cjal ne
o od po wied nim stan dar dzie, ale na wet za pro po no wa no pod wy -
żkę płac na okres Eu ro 2012. 

Mu ra wę ze sta dio nu zdej mo wa ła w peł ni sa mo dziel na au to ma -
tycz na żni wiar ka Au to Stack (pro du cent Tre bro, USA). Ma szy na
ta tnie mu ra wę, zwi ja w ma łe rol ki i au to ma tycz nie ukła da na
drew nia nych pa le tach. Ob słu gu je ją je den wy kwa li fi ko wa ny ope -
ra tor. Ale w prak ty ce oka za ło się, że z po wo du sła be go uko rze -
nie nia dar ni ny, wiel kie no wo cze sne urzą dze nie sta ło się bez u ży -
tecz ne. Rol ki mu ra wy roz sy py wa ły się w ma szy nie, blo ko wa ły ta -
śmę, po wo do wa ły za to ry. Sy tu ację pró bo wa ło ra to wać dwóch pra -
cow ni ków wspo ma ga ją cych ręcz nie pra cę ta śmy ro lu ją cej. Ich
wy sił ki oka za ły się nie sku tecz ne, na do da tek ta ka pra ca by ła wy -
jąt ko wo nie bez piecz na. Po pierw sze Do ku men ta cja Tech nicz no -
-Ru cho wa żni wiar ki nie prze wi dy wa ła ta kiej asy sty, po dru gie ro -
bot ni kom gro zi ło po chwy ce nie przez ru cho me me cha ni zmy ma -
szy ny. In spek tor pra cy zde cy do wał o wstrzy ma niu tak zor ga ni -
zo wa nych ro bót. Dal sze pra ce od by wa ły się już przy uży ciu ręcz -
nej żni wiar ki z na pę dem spa li no wym.

Na no wej mu ra wie pol ska re pre zen ta cja zre mi so wa ła z dru ży -
ną Gre cji, a póź niej Ro sji 1:1. Po po ra żce z Cze cha mi od pa dła. Na -
rze ka ją cy na mu ra wę w Gdań sku Hisz pa nie awan so wa li do dal -
szych roz gry wek z pierw sze go miej sca w gru pie, ostatecznie
wygrywając turniej.

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa

To by ło 3 lip ca 1974 ro ku. Ten dzień prze -
szedł do hi sto rii nie tyl ko fut bo lu. I wca le nie
dla te go, że pol scy pił ka rze prze gra li mecz
o fi nał z ów cze sną Re pu bli ką Fe de ral ną Nie -
miec 0:1 po strza le Ger da Mülle ra. Hi sto -
rycz ny był deszcz. Ule wa za mie ni ła mu ra wę
w grzę za wi sko, któ re prak tycz nie nie nada -
wa ło się do gra nia. Niem cy by li go spo da rza -
mi Mi strzostw Świa ta. Jesz cze w tym sa mym
ro ku opra co wa li nor mę dla mu ra wy, któ ra
obo wią zu je do dziś.

Jak bar dzo wa żna jest tra wa na sta dio nie pił kar skim po twier -
dził pod czas te go rocz nych Mi strzostw Eu ro py Eu ro 2012 mecz
Hisz pa nia – Wło chy ro ze gra ny w Gdań sku. Za wod ni cy bie ga li
szyb ciej od pił ki, któ ra prak tycz nie sta wa ła w miej scu. Ki bi ce

stra ci li do bre wi do wi sko. Hisz pa nie stan mu ra wy na Ba li tic Are -
nie okre śli li krót ko: ka ta stro fa. A prze cież wszyst ko zo sta ło wy -
ko na ne zgod nie z za le ce nia mi i pod okiem za ufa nych lu dzi
UEFA.

Od 1974 ro ku nikt już nie sie je tra wy na sta dio nach, na któ -
rych ma ją się to czyć świa to we roz gryw ki. Zresz tą, ja ką siać, sko -

ro na Zie mi jest bli sko 11 ty się cy ga tun ków traw, a je dy nie trzy
ści śle wy se lek cjo no wa ne na da ją się na mu ra wę sta dio nu. In na
spra wa, że i one ma ją jesz cze oko ło 60 od mian.

Ho du je się ją przez dwa la ta z da la od bo isk, na spe cjal nych
łą kach. Po tem spe cjal na ma szy na wy ci na sze ro ki pas dar ni, ro -
lu je, a ol brzy mie be le są prze wo żo ne na bo isko i roz kła da ne
mniej wię cej na dwa ty go dnie przed me czem. Cho dzi o to, że by
de li kat ne ro śli ny uko rze ni ły się w pod ło żu ze żwi ru i pia sku. Że
to lep sze od zwy kłej zie mi od kry li jesz cze przed woj ną An gli cy,
pie lę gnu jąc swo je po la gol fo we.

Tra wa po trze bu je słoń ca (stąd pro ble my z mu ra wą na bo isku
w Po zna niu, gdzie zbyt wy so kie try bu ny po pro stu rzu ca ją cień),
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Nasza trawa narodowa



W sie dzi bie Fun da cji Roz wo ju
Przed się bior czo ści (FRP) w Ło -
dzi mia ła miej sce, 24 ma ja br.,
se sja in for ma cyj na po świę co -
na pro ble ma ty ce za gro żeń psy -
cho spo łecz nych w miej scu
pra cy. Jej or ga ni za to rem, obok
fun da cji, był Cen tral ny In sty tut
Ochro ny Pra cy – Pań stwo wy In -
sty tut Ba daw czy. Ce lem se sji
by ło za po zna nie jej uczest ni -
ków, głów nie pra co daw ców
i przed sta wi cie li ad mi ni stra cji
pu blicz nej oraz in sty tu cji edu -
ka cyj nych z te ma ty ką za gro żeń
psy cho spo łecz nych w miej scu
pra cy. Wziął w niej udział
przed sta wi ciel Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy.

Na se sję zło ży ły się czte ry wy stą pie nia.
Pierw sze, ma ją ce cha rak ter wpro wa dze -
nia do te ma tu za gro żeń psy cho spo łecz -
nych, przed sta wi ła Ma ria Wi der szal -Ba -
zyl, prof. nadzw. Cen tral ne go In sty tu tu
Ochro ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu
Ba daw cze go, któ ra by ła mo de ra to rem se -
sji. Dru ga pre zen ta cja po świę co na by ła
zja wi sku mob bin gu w miej scu pra cy
i przed sta wi ła ją Mag da le na War szew -
ska -Ma kuch (CIOP -PIB). Ko lej ne wy stą -
pie nie na le ża ło do au to ra ni niej szej re la -
cji, któ ry zo stał na se sję za pro szo ny ja ko
przed sta wi ciel Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. Pre zen ta cja no si ła ty tuł „Stres w pra -
cy – dzia ła nia pre wen cyj ne Pań stwo wej
In spek cji Pra cy”. Ostat nią pre zen ta cję
na te mat kam pa nii Eu ro pej skiej Agen cji
Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy w Bil -
bao – „Part ner stwo dla pre wen cji
w aspek cie za gro żeń psy cho spo łecz nych
w miej scu pra cy” przed sta wi ła Ka ro li -
na Fa rin (CIOP -PIB). Se sji to wa rzy szy ła
wy sta wa prac na gro dzo nych w Eu ro pej -
skim Kon kur sie Fo to gra ficz nym 2011
„Zo om na za po bie ga nie za gro że niom”,
któ ry zor ga ni zo wa ła Agen cja w Bil bao.

Si ła do bre go przy kła du

Naj więk szym za in te re so wa niem cie -
szy ła się in for ma cja na te mat prak tycz -

nych dzia łań i spo so bów prze ciw dzia ła -
nia ne ga tyw nym skut kom stre su w pra cy,
ta kich z któ rych sko rzy sta no w kon kret -
nych przed się bior stwach i któ re przy nio -
sły tam wymierne ko rzy ści. Nic bo wiem
nie prze ma wia le piej, niż do bra prak ty ka
i przy kład. A ko rzy ści ze sku tecz ne go
prze ciw dzia ła nia skut kom stre su mo gą
być wie lo ra kie. Nie trze ba ni ko go prze ko -
ny wać, że ob ni że nie po zio mu stre su ma
wpływ na spa dek po zio mu ab sen cji cho ro -
bo wej, zmniej sze nie licz by błę dów i po my -
łek, a za tem i wy pad ków przy pra cy,
zmniej sze nie strat, wzrost efek tyw no ści
pra cy, po pra wę sta nu zdro wia pra cow ni -
ków, zmniej sze nie fluk tu acji kadr itd.
Wszyst kie wy mie nio ne ko rzy ści wspo ma -
ga ją wzrost kon ku ren cyj no ści przed się -
biorstw, co pro por cjo nal nie prze kła da się
na po pra wę ich kon dy cji fi nan so wej i le ży
w obo pól nym in te re sie pra co daw ców
i pra cow ni ków.

Do naj czę ściej po dej mo wa nych dzia -
łań „an ty stre so wych” w przed się bior -
stwach na le ża ły:

– uspraw nia nie or ga ni za cji pra cy, wła -
ści wy po dział obo wiąz ków wśród pra cow -
ni ków, do bór pra cow ni ków do re ali za cji
za dań zgod nych z ich kwa li fi ka cja mi

i zdol no ścia mi, szko le nia za wo do we,
zwięk sza nie za trud nie nia, o ile jest to
nie zbęd ne;

– in we sto wa nie w wie dzę ka dry kie -
row ni czej na te mat za rzą dza nia pra cow ni -
ka mi, pro wa dze nia ne go cja cji i me dia cji,
roz wią zy wa nia kon flik tów w ze spo łach
pra cow ni czych;

– szko le nie pra cow ni ków, jak mo gą ra -
dzić so bie ze stre sem, tre nin gi re lak sa cyj -

ne i pro mo wa nie zdro we go sty lu ży cia,
w tym ak tyw no ści fi zycz nej;

– dba łość o do bre fi zycz ne wa run ki
pra cy (np. po przez ogra ni cza nie po zio -
mu ha ła su, po pra wę oświe tle nia, za pew -
nie nia wła ści wej wen ty la cji, two rze nie er -
go no micz nych sta no wisk pra cy, ogra ni -
cza nie ko niecz no ści ręcz ne go prze no sze -
nia cię ża rów itd.);

– za pew nie nie po mo cy pra cow ni kom
do świad cza ją cym ne ga tyw nych skut ków
stre su.

Bu du ją ce prak ty ki

Pod czas se sji w Ło dzi przed sta wio no
sze reg przy kła dów firm, któ re przy stą pi -
ły do re ali zo wa nych przez PIP (już od ro -
ku 2006 r.) pro gra mów pre wen cyj nych,
ukie run ko wa nych na eli mi no wa nie lub
ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków stre -
su za wo do we go i sku tecz nie zmie rzy ły
się z tym wy zwa niem. Te naj bar dziej god -
ne uwa gi do ty czy ły m.in. Miej skie go
Przed się bior stwa Oczysz cza nia w To -
ru niu, któ re wdro ży ło dzia ła nia „an ty -
stre so we” po le ga ją ce np. na zmia nie or ga -
ni za cji zgła sza nia skarg i wnio sków (uru -
cho mio no od dziel ne Biu ro Ob słu gi Klien -

tów), wy co fa niu cię żkich po jem ni ków me -
ta lo wych i za stą pie niu ich znacz nie lżej -
szy mi, pla sti ko wy mi (z kół ka mi), wy po sa -
że niu pra cow ni ków w ubra nia ro bo cze
do sto so wa ne do zmien nych wa run ków at -
mos fe rycz nych (zmie nio no ta kże ich ko -
lor z czar ne go na zie lo ny, co ma szcze gól -
ne zna cze nie w okre sie let nim). 

W agen cji za trud nie nia Pro gres Per -
so nal Se rvi ce w Zie lo nej Gó rze udo ku -
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Pra cow ni ku wy lu zuj!
Sza cu je się, że 50-60% ab sen cji cho ro bo wej wią że się ze stre -
sem w pra cy. Stres i za gro że nia psy cho spo łecz ne mo gą po wo -
do wać ne ga tyw ne skut ki, np. cho ro by so ma tycz ne, za bu rze nia
zdro wia psy chicz ne go, a na wet mo gą być przy czy ną wy pad -
ków przy pra cy. Ma jąc to na wzglę dzie, Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Zie lo nej Gó rze we współ pra cy z Za kła dem Ubez pie -
czeń Spo łecz nych w Go rzo wie Wlkp., zor ga ni zo wał se mi na -
rium, pod czas któ re go pra cow ni cy i pra co daw cy zo sta li
prze szko le ni, jak ra dzić so bie ze stre sem w pra cy i na co dzień.

men to wa no struk tu rę or ga ni za cyj ną agen -
cji i za po zna no z nią wszyst kich pra cow ni -
ków, za trud nio no do dat ko wą oso bę do dzia -
łu per so nal ne go, wpro wa dzo no czy tel ny
sys tem oce ny okre so wej pra cow ni ków
i usta lo no stan dar dy współ pra cy mię dzy
po szcze gól ny mi dzia ła mi agen cji. 

W Miej skim Za kła dzie Ko mu ni ka -
cyj nym w Bia łej Pod la skiej wpro wa -
dzo no mie sięcz ne har mo no gra my pra cy,
zmie nio no za sa dy or ga ni za cji pra cy dzia -
łu prze wo zów pa sa żer skich i słu żby dys -
po zy tor skiej, prze pro wa dzo no szko le nia
an ty stre so we dla kie row ców, uwzględ nio -
no pro ble ma ty kę stre su za wo do we go
w pro gra mach szko leń okre so wych dla
pra cow ni ków. Prze pro wa dzo ny w tym za -
kła dzie au dyt po twier dził, że po re ali za cji
pro gra mu PIP na stą pił spa dek licz by ko -
li zji dro go wych z udzia łem au to bu sów
MZK, a ta kże spa dek licz by skarg pa sa że -
rów i zmniej sze nie ab sen cji cho ro bo wej.

Pra cow ni cy Ze spo łu Szkół Po nad gi -
man zjal nych nr 8 w Ło dzi uczest ni -
czy li w szko le niach nt. ra dze nia so bie ze
stre sem, roz wią zy wa nia kon flik tów, zdro -
we go try bu ży cia, a ta kże w tre nin gach re -
lak sa cyj nych z udzia łem psy cho lo gów z In -
sty tu tu Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi oraz
w warsz ta tach nt. spo so bów ra dze nia so -
bie z trud ny mi za cho wa nia mi ze stro ny
uczniów. Pra ca w ze spo le na uczy ciel skim
jest przy dzie la na sto sow nie do umie jęt no -
ści i mo żli wo ści pra cow ni ków, z uwzględ -
nie niem in for ma cji na te mat ich wy kształ -
ce nia, pro fi lu kla sy i liczby go dzin pra cy.
Na uczy cie lom za pew nio no mo żli wość
kon sul ta cji (po moc w in dy wi du al nych pro -
ble mach wy cho waw czych) ze spe cja li sta -
mi – psy cho lo giem i pe da go giem szkol -
nym. Do bi blio te ki szkol nej wpro wa dzo no
li te ra tu rę z za kre su za gad nień psy cho -
spo łecz nych i spo so bów ra dze nia so bie ze
stre sem oraz prze pro wa dzo no do dat ko -
we szko le nia na te mat: „Ra dze nie so bie
z pro ble ma mi nie let nich za gro żo nych
prze stęp czo ścią i de mo ra li za cją” i „Jak
roz wią zy wać klu czo we pro ble my szko ły”.

To tyl ko kil ka wy bra nych przy kła dów
po twier dza ją cych, że za po bie ga nie skut -
kom stre su za wo do we go jest mo żli we
i opła cal ne, przy czym wy ma ga współ dzia -
ła nia pra co daw ców i pra cow ni ków. Stres
oka zał się być za gro że niem, któ re go po -
ziom mo żna oce nić (ist nie ją na rzę dzia
do je go po mia ru). Mo żna też uzy skać co -
raz wię cej in for ma cji na te mat spo so bów
je go re duk cji.

Ma ciej So ko łow ski
De p. Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Se mi na rium od by ło się 15 czerw ca br.
w Go rzo wie Wlkp. Zor ga ni zo wa no je w ra -
mach kam pa nii „Stres i in ne czyn ni ki psy -
cho spo łecz ne zwią za ne z pra cą”, któ rej
ce lem jest zwró ce nie uwa gi na źró dła
stre su i in nych czyn ni ków psy cho spo łecz -
nych oraz na prak tycz ne spo so by za po bie -
ga nia ich ne ga tyw nym skut kom. Part ne ra -
mi pro jek tu by li: NSZZ So li dar ność,
OPZZ, Or ga ni za cja Pra co daw ców Zie mi
Lu bu skiej i Lu bu scy Pra co daw cy. Pod -
czas se mi na rium je go uczest ni cy wy słu -
cha li wy stą pień dr Do ro ty Me recz -Kot,
kie row ni ka Za kła du Psy cho lo gii Pra cy In -
sty tu tu Me dy cy ny Pra cy w Ło dzi i Sła wo -
mi ra No wa ka, mł. in spek to ra pra cy. 
Dr Me recz -Kot wy ja śni ła m.in., czym jest
stres, skąd się bie rze, ja kie są kon se kwen -
cje zdro wot ne na ra że nia na dłu go trwa ły
i trau ma tycz ny stres oraz za pre zen to wa -
ła nie któ re pro ste me to dy wal ki ze stre -
sem, za chę ca jąc jed no cze śnie słu cha czy
do prze ćwi cze nia ich w trak cie szko le nia.
Te ma tem wy kła du Sła wo mi ra No wa ka by -
ła oce na ry zy ka za wo do we go w aspek cie
za gro żeń psy cho spo łecz nych. W dys ku sji
uczest ni cy se mi na rium przy wo ły wa li przy -
kła dy kon kret nych sy tu acji i py ta li, czy
stres mógł być przy czy ną wy pad ku
przy pra cy. Chcie li się do wie dzieć, jak
mo bi li zo wać pra cow ni ków pra cu ją cych
pod pre sją cza su, nad mia ru obo wiąz ków,
by upo mi na li się o swo je pra wa w pra cy.

Spo tka nie by ło oka zją do prze pro wa -
dze nia krót kie go wy wia du z dr Do ro tą
Me recz -Kot.

Epi de mia
współ cze sno ści

Bar ba ra Ba bicz: Pod czas wy stą pień
pu blicz nych jest pa ni na ra żo na na stres.
Jak pa ni so bie z tym ra dzi?

Dr Do ro ta Me recz -Kot: Stres zwią za -
ny z wy stą pie nia mi pu blicz ny mi jest tym,
co po tocz nie na zy wa my tre mą. Jej in ten -
syw ność za le ży od te go, czy sku pia my się

na so bie i przy cho dzą do nas my śli ty pu
„jej ku, jak wy pad nę przed pu blicz no ścią,
a co je śli się mój wy kład nie spodo ba?”,
czy ra czej uwa gę kie ru je my na me ri tum,
czy li na to, co ma my po wie dzieć. Mój spo -
sób na te go ty pu stres to do bre przy go to -
wa nie i nieprzy wią zy wa nie się sztyw no
do te go co za pla no wa łam. Sta ram się też
nie sku piać na so bie i nie wy obra żać, jak
in ni mnie mo gą ode brać. Kon cen tru ję się
na pu blicz no ści i na prze ka zie. Je śli mam
do czy nie nia z tak zwa ny mi trud ny mi słu -
cha cza mi, wy bie ram so bie z pu blicz no ści
jed ną lub kil ka osób naj bar dziej za in te re -
so wa nych i pa trzę na nich. W ten spo sób
nie prze szka dza ją mi szep ty, czy ta nie
ga ze ty, roz mo wy przez te le fon i nie roz -
pra szam się. Zda ję so bie spra wę, że lu -
dzie przy cho dzą na wy kła dy, kur sy, pre -
lek cje z ró żnych po wo dów, nie ko niecz -
nie z wła snej, nie przy mu szo nej wo li
i cza sem w ich re ak cjach na mo je wstą -
pie nie uwi dacz nia się fru stra cja, że mu -
szą „tu być” za miast ro bić coś, co ich
bar dziej in te re su je.

BB: Ja kie in ne me to dy mi ni ma li zo wa -
nia od czu cia stre su mo gła by pa ni po le -
cić? W ja ki spo sób mo że my ra dzić so bie
ze stre sem na co dzień?

DMK: Trud no uogól niać. Wie le za le ży
od te go, co jest źró dłem stre su.
Na wszyst kie je go ro dza je zba wien ny
wpływ ma za pew nie nie so bie sto sow nej
do zy od po czyn ku, cza su na za ję cie się sa -
mym so bą czy spra wa mi, któ re po pro stu
lu bi my ro bić. Do bra jest rów nież ak tyw -
ność fi zycz na, któ ra wy zwa la w nas en dor -
fi ny czy li tzw. hor mon szczę ścia. Wa żna
jest ta kże umie jęt ność ana li zy sy tu acji,
któ ra wy wo łu je stres pod ką tem okre śle -
nia za kre su wpły wu, któ ry na nią ma my.
Je śli nasz wpływ na prze bieg zda rzeń jest
bar dzo ma ły lub ża den, to przede wszyst -
kim na le ży się kon cen tro wać na zła go -
dze niu swo ich przy krych od czuć np. po -
przez za fun do wa nie so bie drob nych przy -
jem no ści. Na to miast wte dy, gdy oce nia -

O stre sie
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W trak cie kil ku dnio wej prze rwy w na -
uce dwóch sie dem na sto let nich uczniów
jed nej ze ślą skich szkół za wo do wych pod -
ję ło pra cę na umo wę -zle ce nie, w go spo -
dar stwie rol nym, w któ rym w cią gu trzech
dni mie li po sprzą tać kur nik.

Roz bie żne są ze zna nia dwóch osób
prze słu chi wa nych w związ ku z wy pad -
kiem, do któ re go do szło w si lo sie zbo żo -
wym. Jed ną z nich jest dru gi z uczniów.
Py ta ny przez in spek to ra pra cy o prze -
bieg zda rze nia wy ja śnił, że po przy jeź -
dzie wła ści ciel go spo dar stwa po le cił im
wejść do si lo su zbo żo we go przez gór ny
właz, aby zli kwi do wać po wsta ły na wis
ku ku ry dzy. Po wo dował on za tor przy za -
ła dun ku sa mo cho du prze no śni kiem ku -
beł ko wym zbie ra ją cym ziar na ku ku ry -
dzy spod le ja zsy powe go si lo su. Z ze -
znań chłop ca wy ni ka, iż na zbior nik we -
szli po dra bi nie za mo co wa nej na ścia nie
si lo su. Do wnę trza do sta li się przez właz,
po czym ze szli po dra bin ce ok. 3-4 m
i sta nę li na na wi sie ku ku ry dzy. Zbior nik
nie po sia dał oświe tle nia, świa tło dzien ne
do sta wa ło się do środ ka je dy nie przez
właz. Po szko do wa ny prze miesz czał się
po na wi sie, gdy na gle je go część osu nę -

ła się, przy sy pu jąc chłop ca. Ko le ga pró -
bo wał uwol nić go, ale gdy nie przy nio sło
to efek tów, za czął wzy wać po mo cy. Usły -
szał to wła ści ciel go spo dar stwa, któ ry
wraz z sy nem ta kże pró bo wa li wy do stać
za sy pa ne go chłop ca. Do pie ro dzia ła nia
we zwa nych stra ża ków, któ rzy roz cię li
w kil ku miej scach dol ną część ścia ny
– dzię ki cze mu wy sy pa ło się zbo że, umo -
żli wi ły wy do sta nie po szko do wa ne go
na ze wnątrz. Chło piec był nie przy tom ny.
Po re ani ma cji na miej scu zo stał prze -
wie zio ny do szpi ta la. Tam, po kil ku go -
dzi nach zmarł.

Dru gi z uczniów, a świa dek zda rze nia
ze znał in spek to ro wi pra cy rów nież, że
przed pra cą nikt nie udzie lił im wska zó -
wek do ty czą cych bez piecz ne go wy ko na nia
pra cy w zbior ni ku. Nie po infor mo wał o za -
gro że niach, nie wy po sa żył w sprzęt ochro -
ny in dy wi du al nej, np. szel ki bez pie czeń -
stwa. Ta ką wer sję zda rze nia przed sta wił
ta kże po li cji przy by łej na miej sce bez po -
śred nio po wypad ku.

Wła ści ciel go spo dar stwa rol ne go
w dniu wy pad ku nie po tra fił w spo sób
jed no znacz ny przed sta wić in spek to ro wi
pra cy prze bie gu zda rze nia. Bę dąc w szo -
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my, że od na sze go za cho wa nia wie le za le -
ży, sku pia my się na opra co wa niu i wdro -
że niu pla nu dzia ła nia. W żad nym ra zie,
nie war to roz pa mię ty wać, sta le wspo mi -
nać do zna ne krzyw dy i pro wa dzić bez pro -
duk tyw nych roz wa żań z sty lu „co by by ło
gdy by...”. Prze szło ści nie da się zmie nić,
mo żna na to miast wy cią gnąć z niej kon -
struk tyw ne wnio ski na przy szłość. War to
do dać, że nie ma w stu pro cen tach sku -
tecz nej me to dy ra dze nia so bie ze stre -
sem, któ ra dzia ła w ka żdej sy tu acji i u ka -
żde go.

BB: Nad któ ry mi ce cha mi cha rak te ru
po win ni śmy pra co wać, by zmniej szyć od -
czu cie stre su?

DMK: Mo że nie ce cha mi, ale umie jęt -
no ścia mi. Ce chy oso bo wo ści są ma ło mo -
dy fi ko wal ne. Do brze jest ćwi czyć w so bie
umie jęt ność dy stan so wa nia się od pro -
ble mu, sta rać się nie brać wszyst kie go
do sie bie, bo prze cież nie je ste śmy pęp -
kiem świa ta. War to ta kże na uczyć się eg -
ze kwo wa nia wła snych praw w spo sób sta -
now czy, ale nie agre syw ny.

BB: ONZ stres za wo do wy okre śli ła
mia nem „świa to wej epi de mii XX wie ku.
Ma jąc na uwa dze za gro że nia i ne ga tyw ne
skut ki ob cią że nia stre sem w pra cy, z pew -
no ścią wa żna jest pro fi lak ty ka, prze ciw -
dzia ła nie…

DMK: Stres za wo do wy jest epi de mią
współ cze sno ści. Na uczy li śmy się już
chro nić pra cow ni ków przed za gro że nia -
mi bio lo gicz ny mi, fi zy ko -che micz ny mi,
go rzej nam wy cho dzi ochro na przed nad -
mier nym stre sem za wo do wym, któ ry
jest przy czy ną mię dzy in ny mi za bu rzeń
w sta nie zdro wia. Cho ciaż w Pol sce dys -
po nu je my pro ce du ra mi, do bry mi prak ty -
ka mi po zwa la ją cy mi na sku tecz ne dzia ła -
nia pre wen cyj ne, to wciąż za in te re so wa -
nie pra co daw ców ty mi za gad nie nia mi
jest nie wy star cza ją ce. In sty tut Me dy cy -
ny Pra cy w Ło dzi od wie lu lat ma w swo -
jej ofer cie kie ro wa nej do pra co daw ców,
związ ków za wo do wych i słu żb bhp pro po -
zy cje dzia łań eks perc kich, któ re spro wa -
dza ją się do rze tel nej dia gno zy za gro żeń
psy cho spo łecz nych w da nej fir mie
i wspar cia w re ali za cji pro gra mów, któ -
rych ce lem jest po pra wa psy cho spo łecz -
nych wa run ków pra cy i ogra ni cze nie
stre su za wo do we go. Pro wa dzi my też in -
ten syw ną dzia łal ność szko le nio wą w tym
za kre sie. W 2013 ro ku dzię ki fun du szom
unij nym udo stęp ni my – we współ pra cy
z NSZZ So li dar ność – sze ro kiej rze szy
od bior ców, na rzę dzia do dia gno zy psy -
cho spo łecz nych za gro żeń w pra cy i ich
kon se kwen cji.

BB: Dzię ku ję.

Bar ba ra Ba bicz 
OIP Zie lo na Gó ra

Śmierć 
w si lo sie zbo żo wym

Da riusz Mo rel

W jed nym ze ślą skich go spo darstw rol nych do szło do tra gicz -
ne go wy pad ku, w wy ni ku któ re go zgi nął uczeń pierw szej kla -
sy szko ły za wo do wej. Z nie wy ja śnio nych po wo dów wszedł
do jed ne go z si lo sów zbo żo wych o wy so ko ści 8 m i śred ni -
cy 3 m, w któ rym na sku tek obe rwa nia się na wi su ku ku ry dzy,
zo stał za sy pa ny.

ku, nie umiał wy tłu ma czyć, jak mo gło
dojść do wy pad ku.

Po kil ku dniach in spek tor pra cy po -
now nie prze słu chał obu świad ków zda -
rze nia. Chło piec oświad czył wów czas, że
nikt nie wy dał im po le ce nia wej ścia
do zbior ni ka. Sam był obok si lo su,
a wszedł do nie go do pie ro wte dy, gdy
usły szał wo ła nie o po moc.

Wła ści ciel go spo dar stwa ze znał, że ni -
ko mu nie ka zał wcho dzić do si lo su, a po -
szko do wa ny zro bił to sa mo wol nie, by zo -
ba czyć, co by ło po wo dem za trzy ma nia
prze no śni ka ku beł ko we go.

W związ ku z ró żni ca mi w ze zna niach,
in spek tor pra cy nie zdo łał jed no znacz nie
od two rzyć prze bie gu zda rze nia. Wszyst ko
wska zy wa ło jed nak na to, że wer sja wy da -
rzeń przed sta wio na w dniu zda rze nia
przez dru gie go z chłop ców, by ła naj bar -
dziej praw do po dob na. Mo żna więc przy -
jąć na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku: po zo -
sta wie nie obu chłop ców bez opie ki i nad -
zo ru na te re nie gospodar stwa rol ne go,
bez in struk ta żu w za kre sie bez pie czeń -
stwa pra cy i in for ma cji o za gro że niach;
wy da nie po le ce nia wej ścia do si lo su i na -
ra że nie w ten spo sób ży cia uczniów; brak
zna jo mo ści za gro żeń wy ni ka ją cych z użyt -
ko wa nia urzą dzeń do ma ga zy no wa nia
zbóż; nie wy po sa że nie chłop ców w sprzęt
ochro ny in dy wi du al nej; wy ko ny wa nie
czyn no ści w si lo sie z na ru sze niem wszel -
kich za sad bez pie czeń stwa.

Ja ko głów ną przy czy nę zaj ścia w kar cie
wy pad ku po da no sa mo wol ne za cho wa nie
po szkodo wa ne go – wej ście do si lo su bez
po zwo le nia czy po le ce nia. Nie wska za no:
na ru sze nia obo wiąz ku za pew nie nia szcze -
gól ne go nad zo ru nad po by tem obu ma ło -
let nich na te re nie go spo dar stwa, jak rów -
nież bra ku do peł nie nia obo wiąz ku od po -
wied nie go za po zna nia ma ło let nich z te re -
nem go spo dar stwa oraz z za gro że nia mi,
któ re mo gą wy stą pić pod czas pra cy. Nie
wy mie nio no też, że uczniów pod da no od -
po wied nim in struk ta żom z za kre su bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz, że za -
pew nio no im od po wied ni nad zór w cza sie
ich po by tu na ob cym te re nie.

W efek cie usta leń, wła ści cie lo wi go -
spo dar stwa rol ne go przed sta wio no za rzu -
ty na ru sze nia art. 207, art. 2071, art. 212,
art. 2379 w związ ku z art. 304 i art. 3041

K. p. (tekst jed no li ty: Dz. U. 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zm.) oraz skie ro wa no wnio sek
o uka ra nie do są du grodz kie go. Śledz two
w spra wie pro wa dzi rów nież pro ku ra tu ra.

Da riusz Mo rel
OIP Ka to wi ce



cow ni ka pod czas na praw wy ko ny wa nych
w za kła dach na praw po jaz dów;

– nie usu nię cie zbęd nej sub stan cji
(resz tek ole ju na pę do we go) ze zbior ni ka
pa li wa przed przy stą pie niem do spa wa -
nia; 

– nie pra wi dło we za cho wa nie kie row cy
cią gni ka spo wo do wa ne nie zna jo mo ścią
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy;

– nie pra wi dło wo ści w or ga ni za cji sta -
no wi ska pra cy (nie za pew nio no sta bil no -
ści spa wa ne go zbior ni ka pa li wa).

W za kła dzie okre ślo no wnio ski i środ -
ki pro fi lak tycz ne, ja kie po win ny być przy -
ję te do re ali za cji w wy ni ku wy pad ku
przy pra cy: oko licz no ści i przy czy ny wy -
pad ku na le ży omó wić z za trud nio ny mi
kie row ca mi, wpro wa dzić ja ko za sa dę za -
kaz wy ko ny wa nia czyn no ści oraz prze by -
wa nia na sta no wi sku pra cy me cha ni ka
przy ko rzy sta niu z usług za kła dów na praw
po jaz dów.

Nie ste ty, nie sfor mu ło wa no wnio sków
za le ca ją cych: 

– wy ko na nie oce ny ry zy ka za wo do we -
go zwią za ne go z pra cą na sta no wi sku kie -
row cy, w tym przy na pra wach po jaz dów
w za kła dach serwisowych po jaz dów;

– wy da nie in struk cji bhp na sta no wi sko
pra cy kie row cy cią gni ka sio dło we go, okre -
śla ją cych po stę po wa nie pra cow ni ka pod -
czas na praw wy ko ny wa nych w za kła dach
na praw po jaz dów z uwzględ nie niem za -
gro żeń wy stę pu ją cych pod czas na praw
po jaz dów na te re nie za kła dów na praw po -
jaz dów;

– prze pro wa dze nie szko le nia wstęp ne -
go sta no wi sko we go w dzie dzi nie bhp
przed do pusz cze niem pra cow ni ka do pra -
cy oraz szko leń okre so wych w trak cie za -
trud nie nia. 

Ba da nie oko licz no ści wy pad ku ujaw ni -
ło na ru sze nie przez pra co daw cę kie row cy
cią gni ka sio dło we go prze pi sów pra wa pra -
cy, w tym prze pi sów i za sad bhp oraz in -
nych prze pi sów do ty czą cych ochro ny ży -
cia i zdro wia. A mia no wi cie:

– art. 2374 § 2 Ko dek su pra cy sta no -
wią ce go, że pra co daw ca jest obo wią za ny
wy da wać szcze gó ło we in struk cje i wska -

zów ki do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy na sta no wi skach pra cy; 

– art. 2373 § 2 Ko dek su pra cy sta no -
wią ce go, że pra co daw ca jest obo wią za ny
za pew nić prze szko le nie pra cow ni ka w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przed do pusz cze niem go do pra cy oraz
pro wa dze nie okre so wych szko leń w tym
za kre sie;

– art. 226 pkt 1 Ko dek su pra cy sta no -
wią ce go, że pra co daw ca oce nia i do ku men -
tu je ry zy ko za wo do we zwią za ne z wy ko ny -
wa ną pra cą oraz sto su je nie zbęd ne środ ki
pro fi lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko;

– § 39 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 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 2008 r. Nr 108, poz. 690) sta no -
wią ce go, że pra co daw ca re ali zu je obo wią -
zek za pew nie nia pra cow ni kom bez pie -
czeń stwa pra cy, w szcze gól no ści przez
m.in. szko le nie pra cow ni ków; 

– § 39a ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 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 2008 r. Nr 108, poz. 690) sta no -
wi, że pra co daw ca oce nia ry zy ko za wo do -
we wy stę pu ją ce przy wy ko ny wa nych pra -
cach z uwzględ nie niem wszyst kich czyn -
ni ków śro do wi ska pra cy oraz spo so bów
wy ko ny wa nia prac.

Grzegorz Łanik 
OIP Łódź

456-7/2012 IP44 IP 6-7/2012

Wszyst ko za czę ło się od pęk nię te go
zbior ni ka na pa li wo w cią gni ku sio dło -
wym DAF XZ430. Szef fir my wy ra ził zgo -
dę na od sta wie nie po jaz du do za kła du
spa wal ni cze go. Kie row ca spu ścił więc
nad miar pa li wa, zo sta wia jąc je dy nie ilość
po trzeb ną na prze jazd w obie stro ny. To
wa żny szcze gół, któ ry miał wpływ na póź -
niej szy roz wój wy pad ków.

W warsz ta cie zor ga ni zo wa no pro wi zo -
rycz ne sta no wi sko pra cy tuż obok cią gni -
ka. Pęk nię ty zbior nik wpraw dzie zo stał
wy mon to wa ny, ale nikt nie za dbał o usu -
nię cie z nie go resz tek pa li wa, do kład ne
umy cie czy wresz cie na peł nie nie ma te -
ria łem nie pal nym. Na do da tek brak sta bil -
ne go pod ło ża spo wo do wał, że kie row ca
mu siał trzy mać zbior nik, że by się nie
prze wró cił pod czas na pra wy.

Do wy bu chu, jak ze zna li świad ko wie,
do szło oko ło go dzi ny 11.10. Na gro ma dzo -
ne w zbior ni ku opa ry wy mie sza ne z po -
wie trzem pod grza ne przez łuk elek trycz -
ny ro ze rwa ły bak. Na miej scu zgi nął i kie -
row ca i spa wacz.

Spa wacz pro wa dził jed no oso bo wą dzia -
łal ność go spo dar czą. Są dząc po tra ge dii,
do któ rej do pro wa dził, nie znał na wet pod -
sta wo wych za sad bhp. Kie row ca cią gni ka
sio dło we go nie prze szedł szko le nia bhp
w swo jej fir mie. Mo żna rów nież przy pusz -
czać, że nie był świa do my za gro żeń zwią -
za nych ze spa wa niem zbior ni ków pa li wa
i nie znał obo wią zu ją cych w tym za kre sie
prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa pra cy.
Je go pra co daw ca nie wy dał in struk cji bhp
na wet na sta no wi sko pra cy kie row cy cią -
gni ka sio dło we go, uwzględ nia ją cej po stę -
po wa nie pra cow ni ka pod czas na praw wy -
ko ny wa nych w za kła dach na praw po jaz -
dów. Nie po in stru ował, o za ka zie uczest -
nic twa w pra cach na praw czych i re mon to -
wych wy ko ny wa nych w warsz ta tach.

In spek tor pra cy OIP w Ło dzi ba da ją cy
oko licz no ści wy pad ku stwier dził po nadto,
że pra co daw ca nie do ko nał udo ku men to -
wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za -

ne go z pra cą na sta no wi sku kie row cy,
w tym z pra cą wy ko ny wa ną przy na pra -
wach po jaz dów. Usta lił rów nież nie pra -
wi dło wo ści w za kre sie sa me go ba da nia
wy pad ku przy pra cy, któ re mu uległ kie -
row ca cią gni ka sio dło we go. Otóż w skład
ze spo łu wszedł pra co daw ca nie po sia da ją -
cy szko le nia w dzie dzi nie bhp dla pra co -
daw ców, za miast pra cow ni ka z ak tu al nym
za świad cze niem o ukoń cze niu szko le nia
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy (zgod nie z prze pi sa mi do ty czą cy mi
szko leń w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy). W pro to ko le usta le nia oko -
licz no ści i przy czyn wy pad ku przy pra cy
ze spół po wy pad ko wy usta lił przy czy ny wy -
pad ku in ne niż te, wy ni ka ją ce z usta leń in -
spek to ra pra cy. 

Ze spół po wy pad ko wy wskazał na stę pu -
ją ce przy czy ny wy pad ku: 

– wy buch opa rów pa li wa zbior ni ka pa -
li wo we go cią gni ka sio dło we go mar ki DAF
XZ 430 pod czas pro ce su spa wa nia łu ko -
we go (spa wa nie sto pu alu mi nio we go);

– pro wa dze nie pro ce su spa wal ni cze go
przez wy ko nu ją ce go na pra wę z na ru sze -
niem pod sta wo wych za sad bez pie czeń -

stwa przy spa wa niu zbiorników po ma te -
ria łach ła two pal nych.

Zgod nie z za łącz ni kiem nr 2 do roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej z 7 stycz nia 2009 r. w spra wie
sta ty stycz nej kar ty wy pad ku przy pra cy
(Dz. U. Nr 14, poz. 80 ze zmia na mi oraz
z 2010 r. Dz. U. Nr 240, poz. 1612 – ob ja -
śnie nia, kla sy fi ka cje i ozna cze nia ko do -
we do wy peł nie nia sta ty stycz nej kar ty wy -
pad ku) „wy buch opa rów pa li wa zbior ni ka
pa li wo we go cią gni ka sio dło we go mar ki
DAF XZ 430 pod czas pro ce su spa wa nia
łu ko we go (spa wa nie sto pu alu mi nio we -
go)” nie jest przy czy ną wy pad ku – jest wy -
da rze niem bę dą cym od chy le niem od sta -
nu nor mal ne go.

Ze spół po wy pad ko wy nie wska zał sze -
re gu istot nych przy czyn, ta kich jak:

– brak „in struk cji po słu gi wa nia się
czyn ni kiem ma te rial nym” uwzględ nia ją -
cej po stę po wa nie pra cow ni ka pod czas na -
praw wy ko ny wa nych w za kła dach na praw
po jaz dów;

– brak prze szko le nia sta no wi sko we go
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy uwzględ nia ją ce go po stę po wa nie pra -

Grzegorz Łanik

Tra ge dia pod czas spa wa nia

Tra gicz nie za koń czy ło się spa wa nie zbior ni ka pa li wa w jed nej z miej sco wo ści nie da le ko Ło -
dzi. Zno wu przy czy ną by ło nie prze strze ga nie pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa pra -
cy. Zno wu zgi nę li ludzie.
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Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 26 mar ca 2012 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
wy o po wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze czy -
po spo li tej Pol skiej // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 461.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 26 mar ca 2012 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
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Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 24 kwiet nia 2012 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
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– 2012, poz. 591.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 24 kwiet nia 2012 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu usta -
wy o za kła do wym fun du szu świad czeń so cjal -
nych // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 592.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 27 kwiet nia 2012 r. zmie nia -
ją ce roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wych
za sad oraz try bu uzna wa nia zda rze nia za wy pa -
dek w dro dze do pra cy lub z pra cy, spo so bu je -
go do ku men to wa nia, wzo ru kar ty wy pad ku
w dro dze do pra cy lub z pra cy oraz ter mi nu jej
spo rzą dza nia // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 482.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 29 ma ja 2012 r. zmie nia ją ce
roz po rzą dze nie w spra wie za kła do we go fun -
du szu re ha bi li ta cji osób nie peł no spraw nych
// Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 648.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 25
kwiet nia 2012 r. w spra wie spra woz da nia do ty -
czą ce go kon tro li dro go we go prze wo zu to wa -
rów nie bez piecz nych // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 483.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 2 ma -
ja 2012 r. w spra wie in te ro pe ra cyj no ści sys te -
mu ko lei // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 492.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 25
kwiet nia 2012 r. w spra wie wa run ków tech nicz -
nych dla to rów do awa ryj ne go od sta wia nia
uszko dzo nych wa go nów ko le jo wych prze wo -

żą cych to wa ry nie bez piecz ne // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 508.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 28
mar ca 2012 r. w spra wie in spek cji pań stwa
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– 2012, poz. 601.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 24
ma ja 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie spo so bu do ku men to wa nia cho rób
za wo do wych i skut ków tych cho rób // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 663.

Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 4 czerw ca 2012 r. w spra wie wa run ków
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz za kre su
sto so wa nia prze pi sów dzia łu dzie sią te go Ko -
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rup cyj nym // Dzien nik Ustaw. – 2012,
poz. 666.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 27
grud nia 2011 r. w spra wie oce ny okre so wej
bez pie czeń stwa ją dro we go obiek tu ją dro we go
// Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 556.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 8
ma ja 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie cho rób za wo do wych // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 662.

Usta wa z dnia 13 kwiet nia 2012 r. o zmia nie
usta wy – Pra wo ochro ny śro do wi ska oraz nie -
któ rych in nych ustaw // Dzien nik Ustaw.
– 2012, poz. 460.

Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2012 r. o zmia nie
usta wy o cu dzo ziem cach oraz usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy //
Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 589.

Usta wa z dnia 10 ma ja 2012 r. o zmia nie
usta wy – Ko deks kar ny oraz usta wy o sys te -
mie ubez pie czeń spo łecz nych // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 611.

Usta wa z dnia 11 ma ja 2012 r. o zmia nie
usta wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu

Ubez pie czeń Spo łecz nych oraz nie któ rych in -
nych ustaw // Dzien nik Ustaw. – 2012, poz. 637.

Usta wa z dnia 11 ma ja 2012 r. o zmia nie
usta wy o trans por cie dro go wym // Dzien nik
Ustaw. – 2012, poz. 661.

Za rzą dze nie Nr 9 Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 8 ma ja 2012 r. w spra wie za -
kre sów czyn no ści człon ków kie row nic twa Mi -
ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej // Dzien -
nik Urzę do wy MPiPS. – 2012, poz. 9.

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Ochro na zbio ro wa czy za bez pie cze nia in dy -
wi du al ne? Cz. 1. / To masz Mu cha // Pro mo tor.
– 2012, nr 4, s. 50-53.

Ar ty kuł do ty czy za bez pie czeń pra cow ni ków
wy ko nu ją cych pra ce na wy so ko ści.

Na ra że nie na dzia ła nie re spi ra bil nych włó -
kien azbe stu pod czas ró żnych eta pów prac
zwią za nych z usu wa niem ma te ria łów azbe sto -
wych / Stel la Bu jak -Pie trek, Ire na Szad kow ska -
-Stań czyk // Me dy cy na Pra cy. – 2012, nr 2,
s. 191-198.

Przed sta wio no wy ni ki ana li zy i oce ny stę żeń
włó kien azbe stu w po wie trzu ró żne go ty pu po -
miesz czeń za wie ra ją cych ele men ty azbe sto we
oraz w ró żne go ro dza ju bu dyn kach pod czas
pro wa dze nia prac de mon ta żo wych, re mon to -
wych bądź kon ser wa cyj nych, któ re zwią za ne są
z usu wa niem ma te ria łów za wie ra ją cych azbest.
Spraw dzo no, czy po zio my stę żeń nie prze kra -
cza ją war to ści do pusz czal nych  (w bu dyn kach
miesz kal nych, bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz -
nej i za kła dach pro duk cyj nych pod czas prac
zwią za nych z usu wa niem i za bez pie cza niem
ma te ria łów za wie ra ją cych azbest.)

Przed sta wio no wy ni ki (oce ny) stę że nia re -
spi ra bil nych włó kien azbe stu: w bu dyn kach
(miesz kal nych, uży tecz no ści pu blicz nej, za kła -
dów prze my sło wych) z in sta la cja mi azbe sto wy -
mi pod czas ich zwy kłe go użyt ko wa nia, pod -
czas usu wa nia ele men tów azbe sto wych we -
wnątrz i na ze wnątrz bu dyn ków, w miej scu
skła do wa nia od pa dów azbe sto wych

Szko dli we czyn ni ki bio lo gicz ne na sta no wi -
skach pra cy w mu ze ach / Ju sty na Skó ra [i in.]
// Me dy cy na Pra cy. – 2012, nr 2, s. 153-165.

Za pre zen to wa no wstęp ne da ne do ty czą ce
po zio mu i ro dza ju za nie czysz cze nia mi kro bio -
lo gicz ne go po wie trza oraz po wierzch ni w po -
miesz cze niach mu ze al nych o ró żnej spe cy fi ce
gro ma dzo nych zbio rów. Przed sta wio no kry te -
ria wy bo ru oraz ska lę oce ny wskaź ni ków za nie -
czysz cze nia szko dli wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz -
ny mi na sta no wi skach pra cy w mu ze ach.

Opra co wa nie: Da nu ta Szot
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Ce lem kon kur su jest pro mo wa nie po zy tyw nych za cho wań zwią -
za nych z pra cą i za ba wą na te re nach wiej skich, kształ to wa nie wie -
dzy o ochro nie pra cy w rol nic twie oraz roz wi ja nie zdol no ści twór -
czych uczniów szkół pod sta wo wych.

W tym ro ku te ma tem prze wod nim kon kur su by ło za po bie ga nie
upad kom, któ re sta no wią naj licz niej szą gru pę wy pad ków przy pra -
cy rol ni czej. Łącz nie, w obu eta pach kon kur su: wo je wódz kim i cen -
tral nym wzię ło udział bli sko 37 tys. dzie ci z po nad 2 300 szkół pod -
sta wo wych, czy li o nie mal 12 tys. wię cej niż rok te mu. 

Tech ni ki two rze nia prac by ły uroz ma ico ne – od ry so wa nia kred -
ka mi, przez szki co wa nie wę glem, aż po okle ja nie pra cy np. kło sa mi
zbóż, li ść mi, sło mą. Dzie ci wy ka za ły się po my sło wo ścią, fan ta zją, ale
przede wszyst kim wie dzą o za gro że niach wy stę pu ją cych na wsi.
Do eta pu ogól no kra jo we go tra fi ło ok. 100 prac. Ko mi sja kon kur so -
wa, oce nia ją ca pra ce pla stycz ne dzie ci, zwra ca ła uwa gę na spo sób
przed sta wie nia te ma ty ki kon kur su oraz wa lo ry es te tycz ne. 

Fun da to ra mi na gród dla mło dych zwy cięz ców by li: Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy, Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, dwu -
ty go dnik Agro Ser wis oraz fir ma BIN. 

Pań stwo wa In spek cja Pra cy ufun do wa ła dla lau re atów trzech
pierw szych miejsc w dwóch ka te go riach wie ko wych (kla sy 0-III i IV -
-VI) ple ca ki na kół kach oraz od twa rza cze MP4.

Pod czas uro czy ste go pod su mo wa nia kon kur su w Sej mie RP,
w imie niu Pań stwo wej In spek cji Pra cy na gro dy lau re atom wrę cza -

ła Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy, któ ra po dzię ko wa ła dzie ciom za za an ga żo wa nie i udział w kon -
kur sie, a ro dzi com i na uczy cie lom za ak tyw ną po sta wę i przy go to -
wa nie dzie ci. 

– To jest pro mo cja bez piecz nych za cho wań i in we sty cja w przy -
szłość. Mam na dzie ję, że mło de po ko le nie bę dzie rów nież wspa nia -
łym po ko le niem rol ni ków, dla któ re go stan dar dy bez pie czeń stwa
pra cy w go spo dar stwie bę dą wy so kie – po wie dzia ła Mał go rza ta
Kwiat kow ska.

Czy upadek to przypadek?
W Sa li Ko lum no wej Sej mu RP od by ło się 22 czerw ca br. uro czy ste pod su mo wa nie Ogól no pol -
skie go Kon kur su Pla stycz ne go „Bez piecz nie na wsi – czy upa dek to przy pa dek?”, prze pro wa -
dzo ne go pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. W tym ro ku od by ła
się II edy cja kon kur su, któ re go głów nym or ga ni za to rem jest Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go przy zna czą cym współ udzia le Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

W gru pie wie ko wej (kla sy 0-III) I miej sce za jął Ma te usz Wa siak,
kl. II, SP im. prof. Wa cła wa Fel cza ka w Chor kach, gm. Gra bów, woj.
Łódz kie.

Ka ta rzy na Mie tel ska
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP 

W gru pie wie ko wej (kla sy IV-VI) I miej sce za ję ła Na ta lia Gręb -
ska, kl. IV, Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych w Słu pi, woj. Łódz kie.



Ko tły pa ro we (de struk to ry) słu żą ce do de struk cji ma sy or ga nicz -
nej po ubo ju dro biu (pió ra, je li ta, gło wy itd.) znaj do wa ły się na te -
re nie ha li pro duk cyj nej. Urzą dze nia te są za my ka ne hy drau licz nie
przy po mo cy pom py z pul pi tu ste row ni cze go.

Bez mi ni mal nych wy ma gań

Kon tro la eks plo ato wa nych sta łych zbior ni ków ci śnie nio wych, ja -
ko urzą dzeń tech nicz nych wy ka za ła, że urzą dze nia te nie speł nia -
ły mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych ma szyn, któ re wy ni ka ją
z prze pi sów roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź dzier ni -
ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra -
cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmia na mi
z 2003 r. Nr 178, poz. 1745). Urzą dze nia te:

� nie po sia da ły za bez pie czeń przed wy rzu ce niem sub stan cji wy -
twa rza nej i zma ga zy no wa nej we wnątrz pod ci śnie niem i wy so ką tem -
pe ra tu rą;

� nie zo sta ły wy po sa żo ne w ukła dy ste row ni cze za pew nia ją ce
bez pie czeń stwo pra cow ni kom z uwzględ nie niem mo żli wych uszko -

dzeń, de fek tów oraz ogra ni czeń, ja kie mo żna prze wi dzieć w pla no -
wa nych wa run kach użyt ko wa nia urzą dze nia;

� nie zo sta ły wy po sa żo ne w układ ste ro wa nia unie mo żli wia ją -
cy uru cho mie nie hy drau licz ne go otwie ra nia po kryw de struk to ra,
w któ rym pa nu je wysoka tem pe ra tu ra i ci śnie nie mo gą ce wy rzu -
cić na ze wnątrz su ro wiec pro duk cyj ny;

� by ły otwie ra ne ręcz nie, gdyż nie zo sta ły wy po sa żo ne w układ
bez pie czeń stwa au to ma tycz nie wy sy ła ją cy aku stycz ny lub optycz -

ny sy gnał ostrze gaw czy w przy pad ku pró by otwar cia przez pra cow -
ni ka po kry wy de struk to ra znaj du ją ce go się w cy klu pro duk cyj nym
pod ci śnie niem. Do ty czy ło to:

— po kryw tych de struk to rów, któ re znaj do wa ły się w in nej czę -
ści za kła du (przyj mo wa nie su row ca – tzw. część brud na), a któ rych
nie wi dział ope ra tor urzą dze nia znaj du ją cy się przy pul pi cie ste row -
ni czym w in nej czę ści za kła du,

— po kryw spu sto wych de struk to rów znaj du ją cych się na ha li pro -
duk cyj nej, otwie ra nych i za my ka nych ręcz nie przed omył ko wą pró -
bą ich otwar cia przez pra cow ni ka;

� nie mia ły ozna ko wa nych za wo rów we wszyst kich sze ściu de -
struk to rach zwol nie nia ci śnie nia. Za wo ry ta kie znaj do wa ły się w ha -
li pro duk cyj nej (przed de struk to ra mi, na wy so ko ści oko ło 4,0 m
nad po zio mem po sadz ki). Słu ży ły one do uwol nie nia ci śnie nia we -
wnątrz de struk to ra (au to kla wu), tak po za koń czo nym pro ce sie su -
sze nia ma sy or ga nicz nej, jak rów nież w przy pad ku zwol nie nia ci -
śnie nia w kon kret nym de struk to rze w trak cie pro ce su pro duk cyj -
ne go, gdy na stę pu je do sy pa nie ma te ria łu (do peł nie nie de struk to -
ra) po pro ce sie ste ry li za cji.

Po nad to kon tro la wy ka za ła, że ste ro wa nie hy drau licz nym otwie -
ra niem po kryw trzech de struk to rów od by wa ło
się w ró żnych miej scach ha li pro duk cyj nej. Pul -
pit do ste ro wa nia jed ne go de struk to ra znaj do wał
się na ścia nie z le wej przed niej stro ny ha li pro -
duk cyj nej, pul pit do ste ro wa nia dwóch na stęp -
nych de struk to rów na środ ku ha li. Po zo sta łe trzy
ko tły by ły za my ka ne i otwie ra ne ręcz nie.

Do wy pad ku do szło w go dzi nach ran nych noc -
nej zmia ny, kie dy to bry ga dzi sta bę dą cy
pod wpły wem al ko ho lu wy dał pra cow ni ko wi po -
le ce nie, by mło tem ude rzał w ry gle blo ku ją ce
otwar cie po kry wy spu sto wej ko tła, któ ry – we -

dług nie go – znaj do wał
się bez ci śnie nia.
Przed wy da niem te go
po le ce nia bry ga dzi sta
po my lił ko tły, któ re mo -
żna otwo rzyć i wy pu -
ścić su ro wiec. Za miast
otwie rać ko cioł nr 5 bez
ci śnie nia, pró bo wał
za po mo cą si łow ni ków
hy drau licz nych otwo -
rzyć ko cioł nr 4, któ ry

znaj do wał się pod ci śnie niem. We dług usta leń, pa ra me try ko tła wy -
no si ły: ci śnie nie 2,37 atm., tem pe ra tu ra 134 0C.

In spek tor pra cy za sto so wał na stę pu ją ce środ ki praw ne:
� dwa na ka zy za wie ra ją ce łącz nie 31 de cy zji pi sem nych oraz

25 de cy zji ust nych,
� wy stą pie nie za wie ra ją ce 15 wnio sków,
� trzy man da ty kar ne po dwa ty sią ce zło tych na pra cow ni ków

nad zo ru.
Po nad to in spek tor wy stą pił do pro ku ra tu ry o wsz czę cie po stę po -

wa nia kar ne go w związ ku z po dej rze niem po peł nie nia prze stęp stwa
w sto sun ku do bry ga dzi sty, któ ry bę dąc pod wpły wem al ko ho lu przy -
czy nił się do spo wo do wa nia zbio ro we go wy pad ku przy pra cy.

Ro mu ald Stemp ski
OIP Bia ły stok Od dział Su wał ki

Ko cioł i młot
W su wal skim za kła dzie prze ra bia ją cym od pa dy or ga nicz ne po ubo ju dro biu do szło do zbio ro we go wy pad ku
przy pra cy, któ re mu ule gło trzech pra cow ni ków noc nej zmia ny. Zo sta li po pa rze ni w wy ni ku otwie ra nia mło tem ko -
tła pod ci śnie niem. Je den z pra cow ni ków do znał po pa rze nia po nad 30% po wierzch ni cia ła, dru gi po nad 80%,
trze ci po udzie le niu po mo cy am bu la to ryj nej zo stał wy pi sa ny ze szpi ta la. Wszy scy prze ży li je dy nie dzię ki szyb kiej
ak cji ra tow ni czej i spe cja li stycz nej po mo cy słu żb me dycz nych.

Ha la za nie czysz czo na od pa da mi 
po roz sz czel nie niu ko tła.

Hy drau licz ny spo sób za my ka nia i otwie ra nia de struk to -
ra, przy któ rym wy da rzył się zbio ro wy wy pa dek
przy pra cy. W kró ciec spu sto wy, do któ re go umo co wa -
ny jest si łow nik hy drau licz ny ude rza no mło tem w ce lu
otwar cia po kry wy. Na zdję ciu z pra wej stro ny wi docz ne
ry gle, któ re są hy drau licz nie blo ko wa ne ob ra ca ją cą się
po kry wą po jej wpro wa dze niu na miej sce przez si łow -
ni ki. W wy ni ku nie zgod ne go z in struk cją eks plo ata cji
otwar cia pod ci śnie niem króć ca spu sto we go na stą pił
nie kon tro lo wa ny wy ciek su row ca, uszka dza jący me -
cha ni zmy pro wad nic i za my ka nia au to kla wu. Wszyst kie
ko tły w chwi li wy pad ku po sia da ły po zy tyw ne de cy zje
UDT zezwalające na ich eks plo ata cję.


