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No we cza sy dla wy mia ny 
in for ma cji
Od ma ja 2011 r. Pań stwo wa In spek -
cja Pra cy prze ka zu je in nym pań -
stwom człon kow skim da ne
do ty czą ce de le go wa nia pra cow ni -
ków za po śred nic twem spe cjal ne go
elek tro nicz ne go sys te mu wy mia ny
in for ma cji. Wszyst ko wska zu je na to,
że za stą pi on do tych cza so we spo so -
by udo stęp nia nia da nych w ra mach
in sty tu cji łącz ni ko wej. Ar ty kuł sta no -
wi kom pen dium wie dzy na te mat no -
we go sys te mu.

Nie zau wa żo na tra ge dia na to rach

24 Roz kład cza su pra cy a har mo no gram
W trak cie kon tro li in spek to rzy pra cy czę sto sta ją
przed pro ble mem oce ny pra wi dło wo ści za rzą dza nia
w za kła dzie cza sem pra cy. Wy da je się jed nak, że za -
nie dby wa ny jest pro ces, pod czas któ re go pra co daw -
ca pla nu je pra cę .
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Plan pra cy in spek cji
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W nad cho dzą cym ro ku in spek cja pra cy roz pocz nie
re ali za cję pierw sze go eta pu dłu go fa lo wych dzia łań pre -
wen cyj no -kon tro l nych, za pla no wa nych na la ta 2013
– 2015. Szcze gól na uwa ga zo sta nie w nim zwró co na
na kwe stię prze strze ga nia prze pi sów przy za trud nia niu,
a zwłasz cza na za wie ra nie umów cy wil no praw nych w wa -
run kach uza sad nia ją cych za war cie umo wy o pra cę i na nad -
uży wa nie umów ter mi no wych. Ma to zwią zek z na pły -
wa ją cy mi co raz czę ściej sy gna ła mi od związ ków za wo -
do wych, Ra dy Ochro ny Pra cy, ko mi sji sej mo wych i pra -
co bior ców o nie pra wi dło wo ściach w tym za kre sie. Dzia -
ła nia kon tro l ne PIP wspar te zo sta ną kam pa nią in for ma -
cyj no -pro mo cyj ną: „Za nim po dej miesz pra cę”, skie ro wa -
ną do pra cow ni ków i osób roz po czy na ją cych ak tyw ność
za wo do wą.

W sfe rze bez pie czeń stwa pra cy głów ny mi ce la mi pro -
gra mu bę dzie ogra ni cze nie ska li wy -
pad ko wo ści w miej scu pra cy i roz sze -
rza nie dzia łal no ści pre wen cyj nej. Słu -
żyć ma ją te mu wzmo żo ny nad zór
nad gru pą za kła dów o wy so kiej ska li
za gro żeń za wo do wych, a ta kże dłu go -
fa lo we dzia ła nia kon tro l ne w śred nich
i du żych za kła dach, w któ rych wy stą pi -
ły wy pad ki przy pra cy, zwłasz cza o ce -
chach po wta rzal nych.

Pra co daw cy i przed się bior cy za in te -
re so wa ni ogra ni cze niem za gro żeń wy -
pad ko wych bę dą mo gli li czyć na me ry -
to rycz ną po moc w ra mach pro gra mu
pre wen cyj ne go: „Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy
w śred nich i du żych za kła dach, w któ rych wy stą pi ły wy -
pad ki przy pra cy”. Szcze gól ny ak cent po ło żo ny zo sta nie
na pro mo wa nie kul tu ry pre wen cji w śro do wi sku pra cy.
Do zmia ny po staw do ty czą cych bez pie czeń stwa pra cy
po win na za chę cić m.in. 3-let nia kam pa nia in for ma cyj no -
-pro mo cyj na pod ha słem: „Bez pie czeń stwo pra cy za le ży
od Cie bie”.

Wśród rocz nych za dań urzę du bar dzo wa żną czę ścią
je go dzia łań po zo sta nie pro ble ma ty ka wy pła ty na le żno ści
pra cow ni czych. Zin ten sy fi ko wa ne ma ją być kon tro le za -

trud nia nia pra cow ni ków tym cza so wych, kon ty nu owa ne
bę dą kon tro le cza su pra cy kie row ców i pla có wek lecz ni -
czych. Du ża uwa ga in spek to rów pra cy skie ro wa na zo sta -
nie na pra ce bu dow la ne i roz biór ko we, pod ziem ne za kła -
dy gór ni cze, za kła dy prze my słu spo żyw cze go i szko ły.

W za kre sie ak tyw no ści na fo rum mię dzy na ro do wym
pla no wa ne jest na wią za nie bli ższej współ pra cy z in spek -
cją ukra iń ską, w szcze gól no ści w ob sza rze le gal no ści za -
trud nie nia. Spo dzie wa na jest też wi zy ta mię dzy na ro do -
we go ze spo łu eks per tów, któ ry oce ni funk cjo no wa nie
Pań stwo wej In spek cji Pra cy – w ra mach prze pro wa dza -
nej przez Ko mi tet Wy ższych In spek to rów Pra cy oce ny
sys te mów in spek cyj nych państw człon kow skich.

W dys ku sji człon ko wie Ra dy Ochro ny Pra cy po zy tyw -
nie oce nia li przed sta wio ny do ku ment, zwra ca jąc uwa gę
na je go rze tel ność, prze my śla ną for mę, traf ny do bór naj -

wa żniej szych za dań. Dzie li li się ta kże uwa ga mi i su ge -
stia mi, zgła sza jąc kon kret ne pro po zy cje po sze rze nia za -
pi sów pro gra mu. Koń co wa opi nia Ra dy wy ra żo na bę dzie
w sta no wi sku, któ re ma być przy ję te na ko lej nym jej po -
sie dze niu.

W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła po seł Iza be la

Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, wzię li udział za stęp cy głów ne -
go in spek to ra pra cy: Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le szek

Za jąc oraz dy rek tor De par ta men tu Pla no wa nia, Ana liz
i Sta ty sty ki Głów ne go In spek to ra tu Pra cy Li dia Szmit.

Donat Duczyński
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Prze pro wa dze nie 88 tys. kon tro li i ob ję cie ró żno rod ny mi dzia ła nia mi pre wen cyj ny mi
przy naj mniej 200 tys. przed się bior ców, pra cow ni ków, rol ni ków in dy wi du al nych, uczniów
i stu den tów za kła da pro gram dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy na 2013 rok. Przed -
sta wi ła go Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy, Ra dzie Ochro ny Pra cy na po sie -
dze niu 20 li sto pa da br. w sie dzi bie Sej mu.

Peł nych spo ko ju i ra do ści Świąt Bo że go Na ro dze nia,
ser decz nych spo tkań w gro nie ro dzi ny i przy ja ciół
oraz opty mi zmu i ener gii na No wy 2013 Rok 

ży czy Iwo na Hic kie wicz
Głów ny In spek tor Pra cy
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Wiadomości
nie tylko z kraju

W ko mi sji sejmowej
Na po sie dze niu 22 li sto pa da br. w sie dzi bie Sej mu Ko mi sja do Spraw
Kon tro li Pań stwo wej przy ję ła od po wie dzi mi ni stra pra cy i po li ty ki
spo łecz nej na de zy de rat i opi nię wy ni ka ją ce z wnio sków Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy, któ re do ty czy ły po żą da nych zmian le gi sla cyj -
nych w pra wie pra cy. Miały by one na ce lu wy eli mi no wa nie roz bie -
żno ści w in ter pre ta cji prze pi sów pra wa pra cy okre śla ją cych za sa dy
wy pła ty wy na gro dze nia i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy. Ko mi -
sja przy ję ła rów nież in for ma cję PIP o wy ni kach wie lo let nie go pro gra -
mu za po bie ga nia ne ga tyw nym skut kom stre su i in nych czyn ni ków
psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy. Przed sta wił ją dy rek tor De par -
ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP Da riusz Kor czak. W po sie dze niu,
któ re mu prze wod ni czył po seł Ma riusz Błasz czak, uczest ni czy li: za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Le szek Za jąc, 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 Le gal -
no ści za trud nie nia GIP Ja ro sław Le śniew ski.

Od zna ki 
Ho no ro we PIP
Pod czas ga li z oka zji Świę -
ta Ko le ja rza, zor ga ni zo wa -
nej 19 li sto pa da br. w sto -
łecz nym Te atrze Ate neum
przez Fe de ra cję Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków
Pol skich Ko lei Pań stwo wych,
Le szek Za jąc, za stęp ca
głów ne go in spek to ra pra -

cy wrę czył Od zna ki Ho no ro wej za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy. Otrzy -
ma li je: Jo lan ta Nie wia dom ska i An drzej Bro ni szew ski z Ma ło -
pol skie go Za kła du Prze wo zów Re gio nal nych w Kra ko wie.

(Bez)sil ny w pra cy
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Rze szo wie przy współ pra cy
z Uni wer sy te tem Rze szow skim zor ga ni zo wał 21 li sto pa da br.
Ogól no pol ską In ter dy scy pli nar ną Kon fe ren cję pt. „(BEZ) SIL -
NY W PRA CY. Mob bing, dys kry mi na cja, nie rów ne trak to wa nie
w uję ciu praw nym, psy cho lo gicz nym i so cjo lo gicz nym”. Jej

ce lem by ło, oprócz
teo re tycz ne go i prak -
tycz ne go przed sta wie -
nia tych pro ble mów,
zwró ce nie uwa gi, że
sto so wa nie prze pi sów
pra wa pra cy opła ci się
i sta no wi pod sta wę
funk cjo no wa nia zdro -
we go ryn ku i uczci wej
kon ku ren cji. W wy da -
rze niu uczest ni czy ło

po nad 200 osób, ta kże ze śro do wi ska pra co daw ców, przed -
się bior ców, związ ków za wo do wych, jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go, or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, wy mia ru spra -
wie dli wo ści, pra cow ni ków, stu den tów.

O pol sko -fiń skiej wspól pra cy
W Głów nym In spek to ra cie Pra cy od by ło się 15 li sto pa da br.
spo tka nie de le ga cji Mi ni ster stwa Spraw So cjal nych i Zdro -
wia Fin lan dii z przed sta wi cie la mi Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. Stro nę fiń ską re pre zen to wa li m.in. To ivo Ni ska nen i An -

ne Vänskä, głów ni spe cja li ści w Mi ni ster stwie Spraw So cjal -
nych i Zdro wia. Wio dą ce te ma ty wi zy ty, w któ rej ze stro ny
Pol ski uczest ni czy li: dy rek tor Ga bi ne tu Głów ne go In spek to -
ra Pra cy Ewa Do śla, dy rek to rzy de par ta men tów me ry to rycz -
nych GIP oraz in spek to rzy OIP w War sza wie, do ty czy ły za -
gad nień za gro żeń zwią za nych z wy ko rzy sta niem na no tech -
no lo gii. Omó wio no do tych cza so we wnio ski, jak rów nież do -
świad cze nia in spek cyj ne wy ni ka ją ce z nad zo ru za kła dów,
w któ rych w pro ce sach pra cy wy stę pu ją na no ma te ria ły.
W trak cie spo tka nia od nie sio no się ta kże do współ pra cy pol -
skiej i fiń skiej in sty tu cji łącz ni ko wej.

Ka len darz 
mło dych twór ców
Ka len darz ścien ny na rok 2013 z wła -
sny mi pra ca mi otrzy ma li lau re aci
Mię dzysz kol ne go Kon kur su Pla -
stycz ne go „Kul tu ra bez pie czeń stwa”,
któ ry dla uczniów szkół po nad gim -
na zjal nych o pro fi lu za wo do wym
zor ga ni zo wał Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Ło dzi. Te ma ty prac wy -
ko ny wa nych ró żno rod ną tech ni ką
(ołó wek, kred ka, far by, col la ge itp.)
do ty czy ły pra wa pra cy, tech nicz -

ne go bez pie czeń stwa pra cy, er go no mii, ochro ny ppoż. lub
za sad udzie la nia pierw szej po mo cy. Pod su mo wa nie kon kur -
su od by ło się 16 li sto pa da br.

Nad bał tyc ki okrą gły stół
Ham burg był miej scem ob rad co rocz nej kon fe ren cji Nad bał -
tyc kie go Fo rum do Spraw Pra cy, któ ra od by ła się 15 li sto pa -
da br. Fo rum sta no wi sieć współ pra cy dla wy mia ny do świad -
czeń i ko mu ni ka cji po mię dzy klu czo wy mi stro na mi: or ga ni -
za cja mi pra co daw ców, związ ka mi za wo do wy mi, in sty tu cja -
mi rzą do wy mi i par la men tar ny mi. Te go rocz ne spo tka nie
w for mie „okrą głe go sto łu” kon cen tro wa ło się wo kół te ma -
tów: mo bil ność pra cow ni ków oraz za trud nia nie mło dzie ży,
któ re ma ją za sad ni cze zna cze nie dla roz wo ju eko no micz ne -
go i zrów no wa żo ne go wzro stu eko no micz ne go w re gio nie
Mo rza Bał tyc kie go. W kon fe ren cji wzię ło udział 47 uczest ni -
ków z 9 kra jów nad bał tyc kich, wśród nich Ja ro sław Ci choń

z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia Głów ne go In spek -
to ra tu Pra cy.

De le ga cja PIP na Li twie
Na za pro sze nie Vi liu sa Ma ciu la iti sa, głów ne go in spek to ra
pra cy Re pu bli ki Li tew skiej, 12 li sto pa da br. prze by wa li w Wil -
nie przed sta wi cie le Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Iwo nie Hic -

kie wicz, głów ne mu in spek to ro wi pra cy, to wa rzy szy li: Mał -

go rza ta Kwiat kow ska – za stęp ca głów ne go in spek to ra pra -
cy, Ja ro sław Le śniew ski – dy rek tor De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia w GIP oraz Sła wo mir Szem pliń ski z Sek cji
Współ pra cy z Za gra ni cą w GIP. Ce lem wi zy ty by ło pod pi sa nie
anek su do pro to ko łu o współ pra cy po mię dzy pol ską i li tew -
ską in spek cją pra cy z 25 ma -
ja 2005 r., któ ry roz sze rza do -
tych cza so wą współ pra cę o za -
gad nie nia zwią za ne z le gal no -
ścią za trud nie nia. Uro czy stość
je go pod pi sa nia by ła oka zją
do roz mów o prak ty ce i re -
aliach dzia łal no ści obu urzę -
dów oraz o sto ją cych przed ni -
mi wy zwa niach.

Las wy ci na ny
zgod nie z bhp
Wy ni ki ubie gło rocz nych kon tro li
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy po zy ski wa niu i zryw ce drew -
na by ły te ma tem na ra dy zor ga -
ni zo wa nej 9 li sto pa da br. w sie -
dzi bie Nad le śnic twa w Zło cze -
wie, w któ rej uczest ni czy li nad -
in spek to rzy Da riusz Bo ro wiec -

ki i Piotr Mi cha lik z OIP w Ło -
dzi oraz nad le śni czy Edward Po -

lak. W trak cie spo tka nia z pra -
cow ni ka mi nad le śnic twa oraz
współ pra cu ją cy mi z nim wła ści -
cie la mi za kła dów usług le śnych
omó wio no kwe stie kosz tów wy -
pad ków przy pra cy oraz pre wen cji za gro żeń a ta kże wy ma -
ga nia bhp przy wy ko ny wa niu prac go spo dar ki le śnej.

Pol sko -Nie miec ki Dia log 
W Dreź nie od by ła się 14-15 li sto pa da br. kon fe ren cja Pol sko -
-Nie miec ki Dia log „Ochro na Pra cy”. By ła ona kon ty nu acją
dia lo gu roz po czę te go w ub.r. w Düssel dor fie. Te ma tem te -
go rocz ne go spo tka nia był pro blem ob cią żeń zdro wia pra -
cow ni ków w pro ce sie pra cy: ob cią że nia psy chicz ne i ob cią -
że nia ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Roz ma wia no rów -
nież nt. współ pra cy i dzia łań in spek cji pra cy w Pol sce i Bran -
den bur gii. Omó wio no do tych cza so we do ko na nia w okre -
sie 20 lat współ dzia ła nia pol skiej i nie miec kiej in spek cji pra -
cy. PIP re pre zen to wa li: Fran ci szek Grześ ko wiak, okrę go wy
in spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze, je go za stęp ca An drzej

Mach now ski oraz Krzysz tof Du da, zastępca okrę go we go
in spek to ra pra cy w Po zna niu. 

Nowy skład Rady
W sie dzi bie GIP ze bra ła się 27 li sto pa da br. w no wym skła dzie Ra da
Głów ne go In spek to ra Pra cy do Spraw Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu -
dow nic twie. Ak ty po wo ła nia jej człon kom wrę czy ła Iwo na Hic kie -

wicz, głów ny in spek tor pra cy. Jej prze wod ni czą cym po zo stał Zbi -

gniew Ja now ski, któ ry pia stu je funk cję prze wod ni czą ce go Związ ku
Za wo do we go „Bu dow la ni”, zaś wi ce prze wod ni czą cym Le szek Za jąc,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy. Hi sto ria te go gre mium się -
ga 2003 r. Ra da jest nie tyl ko cia łem opi nio daw czo -do rad czym, ale
też wa żnym fi la rem dia lo gu spo łecz ne go, gdzie przed sta wi cie le pra -
co daw ców i związ ków współ dzia ła ją na rzecz bez pie czeń stwa pra cy.

Na zjeź dzie „So li dar no ści”
W Kiel cach 22 i 23 li sto pa da br. ob ra do wał XXVI Kra jo wy Zjazd
De le ga tów NSZZ „So li dar ność”. Wzię ło w nim udział 325 de le -
ga tów oraz bli sko 300 go ści, w tym głów ny in spek tor pra cy
Iwo na Hic kie wicz. Te ma ta mi ob rad by ły m.in. sy tu acja lu dzi
pra cu ją cych w Pol sce i nad uży wa nie umów cy wil no praw nych
przez pra co daw ców. Zwra ca jąc się do uczest ni ków zjaz du,
Iwo na Hic kie wicz pod kre śli ła, że „So li dar ność” jest dla Pań -

stwo wej In spek cji Pra cy jed nym z naj wa żniej szych part ne rów
spo łecz nych w dzia ła niach na rzecz two rze nia bez piecz nych
wa run ków pra cy i ochro ny praw pra cow ni czych. 



W tym ro ku Na gro dę im. Ha li ny Kra hel skiej ode bra li z rąk
Iwo ny Hic kie wicz i Iza be li Ka ta rzy ny Mrzy głoc kiej: Krzysz tof

Bie lec ki, Elżbie ta Bo że je wicz, Ha li na Ćwir ko, Je rzy Dem -

ski, Zdzi sław Gna ciń ski, Ewa Gór ska, Ka zi mierz Graj ca -

rek, Woj ciech Ma gie ra i An drzej Mo choń.
Głów na in spek tor pra cy i prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny

Pra cy wrę czy ły ta kże na gro dy: sta tu et ki „Me cum Tu tis si mus
Ibis” i wy ró żnie nia w kon kur sie „Pra co daw ca – or ga ni za tor
pra cy bez piecz nej”. W trak cie zam ko wej ga li oprócz na gród

głów ne go in spek to ra pra cy pra co daw cy ode bra li ta kże spe -
cjal ne wy ró żnie nia przy zna ne przez part ne rów spo łecz nych
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Wrę czy li je: pre zes Związ ku Rze -
mio sła Pol skie go Je rzy Bart nik, wi ce pre zes Bu si ness Cen tre
Club Zbi gniew Żu rek oraz wi ce prze wod ni czą cy Ogól no pol -
skie go Po ro zu mie nia Związ ków Za wo do wych Wie sła wa Ta -

ra now ska i Fran ci szek Bo brow ski.
Ga lę uświet nił kon cert w wy ko na niu kwar te tu smycz ko -

we go „OB LI GA TO”.                                                                       (D.D.)
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Na Zam ku Kró lew skim w War sza wie
22 li sto pa da br. od by ła się uro czy stość
wrę cze nia co rocz nej Na gro dy im. Ha li ny
Kra hel skiej oraz na gród i wy ró żnień
w XIX edy cji kon kur su „Pra co daw ca – or ga -
ni za tor pra cy bez piecz nej”. Wzię li w niej
udział przed sta wi cie le pre zy den ta, par la -
men tu, rzą du, or ga nów nad zo ru i kon tro li
wa run ków pra cy, śro do wisk na uko wych,
sto wa rzy szeń dzia ła ją cych w ochro nie pra -
cy, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji
pra co daw ców.

Gra tu lu jąc lau re atom Na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej,
głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz pod kre śli ła bu -
dzą ce naj wy ższy sza cu nek ich kom pe ten cje, ak tyw ność za -
wo do wą, związ ko wą i spo łecz ną w za kre sie pre wen cji za -
gro żeń za wo do wych i po pu la ry za cji ochro ny zdro wia, bez -
pie czeń stwa i pra wa pra cy. Zwró ci ła uwa gę, że z ko lei dzia -
łal ność te go rocz nych zwy cięz ców kon kur su „Pra co daw ca
– or ga ni za tor pra cy bez piecz nej” na bie ra szcze gól ne go zna -
cze nia w nie ła twym dziś cza sie dla go spo dar ki i ryn ku pra cy.
Zwią za ne z tym pro ble my skła nia ją bo wiem nie któ re fir my
do mniej pryn cy pial ne go po dej ścia do obo wiąz ków wo bec
pra cow ni ków w za kre sie bhp i spy cha nia tych spraw na plan
dal szy. Tym więk sze uzna nie na le ży się na gro dzo nym w kon -
kur sie pra co daw com.

Sze fo wa Pań stwo wej In spek cji Pra cy wy ra zi ła na dzie ję,
że ich przy kład bę dzie mo bi li zo wać in nych pra co daw ców
do po dej mo wa nia rów nie efek tyw nych dzia łań na rzecz po -
pra wy wa run ków pra cy.

Gra tu la cje wy ró żnio nym zło ży ła prze wod ni czą ca Ra dy
Ochro ny Pra cy po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Po -
wie dzia ła, że prze sła nie, ja kie nie sie Na gro da im. Ha li ny Kra -
hel skiej, wska zu je na war to ści nie prze mi ja ją ce, ta kie jak
upodmio to wie nie ludz kiej pra cy, czy nie nie jej bez piecz ną
i god ną. Od no si się ono rów nie wy ra zi ście do kon kur su dla
pra co daw ców two rzą cych bez piecz ne miej sca pra cy.

– Ko lej ne edy cje te go przed się wzię cia świad czą, że przy -
by wa firm bu du ją cych eko no micz ny suk ces na or ga ni za cji
pra cy uwzględ nia ją cej po trze by za trud nio nych osób, na sto -
so wa niu tech no lo gii i urzą dzeń zwięk sza ją cych bez pie czeń -
stwo pra cy. Jest to za ra zem po twier dze nie du żej sku tecz no -
ści dzia łań pre wen cyj nych in spek cji pra cy, któ ra po przez na -
gra dza nie przed sta wi cie li biz ne su, na uki, twór ców pra wa,

kre ato rów no wo cze snej my śli in ży nie ryj no -tech nicz nej i upo -
wszech nia nie ich do rob ku przy czy nia się do wzro stu świa -
do mo ści spo łecz nej w dzie dzi nie ochro ny pra cy i sty mu lu je
roz wój kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy – stwier dzi ła prze wod -
ni czą ca ROP.

Po zdro wie nia dla uczest ni ków uro czy sto ści i gra tu la cje
lau re atom prze ka zał w li ście od czy ta nym przez pro fe so ra
To ma sza Bo rec kie go do rad cę pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej Bro ni sław Ko mo row ski. Pre zy dent wy ra ził w nim
uzna nie dla or ga ni za to ra ga li – Pań stwo wej In spek cji Pra cy
za pod ję cie i roz wi ja nie od wie lu lat cen nych ini cja tyw: Na -
gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej i kon kur su dla pra co daw ców
– or ga ni za to rów bez piecz nej pra cy. „Po przez swój przy kład
bez wąt pie nia przy czy nia ją się one do po pra wy wa run ków
pra cy i po żą da nych zmian w spo so bie po strze ga nia pra wo -
rząd no ści w sto sun kach pra cy w na szym kra ju. Sta no wią
wa żny skład nik spo łecz nej edu ka cji i są po twier dze niem co -
raz istot niej sze go zna cze nia pre wen cyj ne go od dzia ły wa nia
in spek cji pra cy” – na pi sał pre zy dent.

Za po śred nic twem li stu skie ro wa ne go do Iwo ny Hic kie -
wicz, głów ne go in spek to ra pra cy, gra tu la cje lau re atom prze -
ka za ła rów nież mar sza łek Sej mu Ewa Ko pacz. List od czy tał
za stęp ca sze fa Kan ce la rii Sej mu Jan Wę grzyn. Mar sza łek,
na wią zu jąc do po sta ci Ha li ny Kra hel skiej, stwier dzi ła, że śla -
dem jej prze sła nia idzie dziś co raz wię cej przed się bior ców,
dla któ rych ce lem nad rzęd nym jest za pew nie nie bez pie -
czeń stwa pra cow ni kom. Pod kre śli ła wkład in spek cji pra cy,
ja ko kon ty nu ato ra do rob ku Ha li ny Kra hel skiej w roz po -
wszech nia nie wie dzy o za po bie ga niu za gro że niom wśród
pra co daw ców.
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Na gro dy 
dla pra co daw ców i eks per tów ochro ny pra cy

Lau re aci Na gro dy im. Ha li ny Kra hel skiej



Zakład uru cho mił pro duk cję elek tro nicz nych
urzą dzeń ste ru ją cych do pra lek i pro gra ma to -
rów do zmy wa rek i su sza rek.

DIEHL Con trols Pol ska 
Eks plo ato wa ne w za kła dzie ma szy ny no we i star sze, do -

sto so wa ne są do wy ma gań mi ni mal nych i po sia da ją sys te -
my ochron eli mi nu ją cych ry zy ko ura zu ta kie jak: osło ny, czuj -

ni ki ru chu, wy łącz ni ki krań co we. Wy eli mi no wa no na ra że nie
na py ły przez za sto so wa nie wy cią gów i fil trów wę glo wych.
W 2012 r. po pra wio no or ga ni za cję dróg ko mu ni ka cyj nych
w ob sza rze pro duk cyj nym przez: wpro wa dze nie ru chu jed no -
kie run ko we go dla wóz ków wi dło wych i wy dzie le nie drog dla
ru chu pie sze go, wy raź ne ozna ko wa nie, wpro wa dze nie lu ster.
Zna czą co ogra ni czono trans por t ręcz ny i zadbano o er go no -
miczne warunki pra cy dzię ki za sto so wa niu suw ni cy i wóz ków
wi dło wych a ta kże elek tro nicz nie ste ro wa nych re ga łów pio -
no we go skła do wa nia, ręcz nych wóz ków ni skie go pod no sze -
nia przy sta no wi skach pra cy oraz wóz ków do trans por tu mię -
dzy sta no wi ska mi. Przy pro duk cji nie stwier dza się prze kro -
cze nia NDN i NDS ja kich kol wiek czyn ni ków szko dli wych.

Przed uru cho mie niem no we go pro ce su usta lany jest sto -
pień szko dli wo ści dla zdro wia ewen tu al nych czyn ni ków szko -
dli wych po wsta ją cych w je go wy ni ku. W fir mie dzia ła „Sys -
tem su ge stii” – po zwa la ją cy na wdra ża nie po my słów pra -
cow ni ków w za kre sie do sko na le nia pro ce sów i bhp. Obo -
wią zu je rów nież pro ce du ra do ty czą ca zgła sza nia wy pad ków
i zda rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych. Wpro wa dzo ny zo stał
sys tem ra por tów bhp, re ago wa nia na za no to wa ne sy tu acje
nie bez piecz ne i bie żą ce go in for mo wa nia pra cow ni ków o sta -
nie bhp za po mo cą me diów za kła do wych. 

Od 2003 r. funk cjo nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza -
nia obej mu ją cy za rzą dza nie Ja ko ścią, Śro do wi skiem oraz
Bez pie czeń stwem Pra cy.

Fir ma spe cja li zu je się w pro duk cji me bli miesz -
ka nio wych. Pod sta wo wym su row cem wy ko rzy -
sty wa nym w pro duk cji są pły ty wió ro we.

SZYNAKA MEBLE
Roz wo jo wi fir my to wa rzy szył sze reg mo der ni za cji i in we -

sty cji w bez pie czeń stwo pra cy. W cią gu ostat nich 15 lat po -
wsta ły czte ry du że ha le pro duk cyj ne oraz roz bu do wa ny zo -
stał sys tem od py la nia, po łą czo ny z sys te mem prze twa rza ją -
cym pył i od pa dy pro duk cyj ne na bio ma sę wy ko rzy sty wa ną
w no wo cze snej i bez ob słu go wej ko tłow ni ogrze wa ją cej za -
kład. Dzię ki za ku po wi no wo cze snych li nii tech no lo gicz nych,
za sto so wa niu osłon aku stycz nych i no wych na rzę dzi skra wa -
ją cych na wie lu sta no wi skach uda ło się zna czą co ogra ni czyć
po ziom ha ła su - nie wy stę pu ją prze kro cze nia NDN. Stre fy cię -
cia w więk szo ści ma szyn chro nio ne są przed do stę pem pra -
cow ni ków, wy mia na pił od by wa się au to ma tycz nie, a ich ze -
sta wy znaj du ją się w za bu do wa nych ka bi nach, do któ rych do -
stęp mo żli wy jest po za trzy ma niu ma szy ny. Za sto so wa no do -
dat ko we osło ny, lin ki bez pie czeń stwa, wy łącz ni ki krań co we,
za bez pie cze nia fo to elek trycz ne i ma ty bez pie czeń stwa. Wpro -
wa dzo no roz wią za nia ogra ni cza ją ce lub eli mi nu ją ce trans port
ręcz ny: więk szość ope ra cji wy ko nu je się na sto łach i bla tach,
do kąd ele men ty przy wo żo ne są wóz ka mi z re gu lo wa ną wy -
so ko ścią. Na wie lu sta no wi skach trans port od by wa się za po -
mo cą rol ko wych trans por te rów, za ku pio no rów nież li nię pa -
ko wa nia i trans por tu rol ko we go do prze miesz cza nia wy ro -
bów go to wych. Mło do cia ni za trud nie ni w za kła dzie uczest ni -
czą w kon kur sach zna jo mo ści pra wa pra cy. W 2008 r. fir ma
uzy ska ła cer ty fi kat Sys te mu Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem

i Hi gie ną Pra cy OHSAS 18001: 2007. Jest dwu krot nym lau re -
atem kon kur su „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”
na szcze blu ogól no pol skim.
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Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska:

– Po nad 6,5 tys. za trud nio nych pra cow ni ków, z któ rych

ża den nie uległ w ostat nich la tach cię żkie mu wy pad ko wi

w ko pal ni wę gla bru nat ne go, to brzmi im po nu ją co. Jak się

do to osią ga?

Ka zi mierz Ko zioł dy rek tor Od dzia łu Ko pal ni Wę gla Bru -

nat ne go Beł cha tów: – In we stu jąc set ki mln zł w au to ma ty za cję
pro ce sów pro duk cyj nych, ta kże w bez pie czeń stwo i po pra wę
wa run ków so cjal nych pra cow ni ków. Tyl ko w la tach 2009-2011
wy da li śmy na to po nad 12 mln zł, ale wa żne jest ta kże per ma -
nent ne szko le nie za ło gi i za dba nie o wła ści wą or ga ni za cję pra -
cy. Trud no nie do ce nić tu wy sił ków związ ków za wo do wych
– spo łecz nej in spek cji pra cy oraz in spek to rów Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ło dzi, któ rzy na co dzień kon tro lo wa li, mo -
bi li zo wa li i za chę ca li do po pra wy bez pie czeń stwa pra cy.

B. P -Ś.: Po dob no nie ma ta kiej pra cy, któ rej nie mo żna by

by ło wy ko nać bez piecz nie. Czy i na ile mo żna to od nieść

do tak spe cjal ne go za kła du, ja kim jest ko pal nia?

K. K.: W gór nic twie, któ re sa mo w so bie stwa rza bar dzo trud -
ne wa run ki pra cy, nie ma in nej opcji niż bez pie czeń stwo pra cy.
Zmien ne wa run ki po go do we, ko niecz ność ko rzy sta nia z ol brzy -
mich kon struk cji i ma szyn, któ re stwa rza ją za gro że nia o wie le
więk sze niż gdzie kol wiek in dziej, de ter mi nu ją wy łącz nie bez -
piecz ny spo sób pra cy. Pra cow ni cy, któ rzy ma ja po czu cie bez -
pie czeń stwa i wła ści wy kom fort pra cy, chęt nie do niej przy cho -
dzą i wy daj nie pra cu ją. Do ce nia ją to, że mo gą pod no sić swo je
kwa li fi ka cje. Z upły wem lat zdo by wa ją do świad cze nie, któ re
w tej bra nży jest nie zwy kle istot ne.

B. P -Ś.: Jak mo żna prze ko nać in nych pra co daw ców, że

nie war to oszczę dzać na bez pie czeń stwie pra cy? Czę sto pra -

co daw cy tłu ma czą się, że nie stać ich na ta kie wy dat ki.

K. K.: Po win ni po li czyć so bie stra co ne dniów ki, gdy do cho -
dzi do wy pad ku, ta kże utra co ne go dzi ny pra cy, kie dy pra cow nik
jest nie za do wo lo ny z pra cy, bo nie ma wła ści wej or ga ni za cji, za -
bez pie czeń itd. To są na praw dę po tę żne pie nią dze.

Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go

Beł cha tów dzia ła od 1975 r. Rocz -

nie wy do by wa ok. 40 mln ton

wę gla bru nat ne go, co sta no wi

po nad 50% ogó łu wy do by cia

w Pol sce i czy ni za kład jed nym

z naj więk szych eu ro pej skich do -

staw ców te go su row ca ener ge -

tycz ne go. 

Co rocz nie opra co wy wa ny jest

plan po pra wy wa run ków bhp

oraz so cjal nych. By ogra ni czyć

za gro że nia, do ko nu je się m.in.

re mon tów i mo der ni za cji ma szyn,

wy mia ny ta bo ru samo cho do we -

go oraz dźwi gów, rów nia rek, ła -

do wa rek, spy cha rek, ob ra bia rek.

W za kła dzie wy ko na no m.in. obu -

do wę osło ną prze ciw py ło wą prze -

no śni ka trans por tu ją ce go wę giel

z Po Ia Szczer ców do elek trow ni

i na plac uśred nia nia. 

Wska zy wa ne są miej sca za -

gro żeń czyn ni ka mi szkodliwymi

i po dej mo wa ne są dzia ła nia zmie -

rza ją ce do ogra ni cze nia szko dli -

wych czyn ni ków do war to ści NDS

i NDN – je śli to nie mo żli we, wy -

po sa ża się pra cow ni ków w środ -

ki ochro ny in dy wi du al nej. W cią -

gu ostat nich lat ogra ni czo no licz -

bę sta no wisk pra cy na ra żo nych

na czyn ni ki szko dli we. W za kła -

dzie funk cjo nu je sys tem szko Ień

za wo do wych za ło gi – zgod nie

z rocz nym „Pla nem po trzeb szko -

Ie nio wych”. 

Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów

Organizator Pracy Bezpiecznej

Organizator Pracy BezpiecznejZakłady duże



Wy piek chle ba pro wa dzo ny jest w spo sób tra -
dy cyj ny z wy ko rzy sta niem na tu ral nej fer men -
ta cji oraz za po mo cą no wo cze snej li nii pro du-
k cyj nej. 

PIEKARNIA-CUKIERNIA 
Jacek Różycki

Bu dyn ki za kła du, li czą ce prze szło 40 lat, zo sta ły po prze ję -
ciu ich przez no we go wła ści cie la grun tow nie wy re mon to wa -
ne i zmo der ni zo wa ne. Więk szość ma szyn zo sta ła za stą pio na
no wo cze sny mi li nia mi pro duk cyj ny mi, ogra ni cza ją cy mi trans -

port i pra ce wy ko ny wa ne ręcz nie: kom bajn do bu łek i wy ro -
bów słod kich, au to ma tycz na li nia do chle ba, mie siar ka spi ral -
na ste ro wa na kom pu te ro wo, sys tem do zo wa nia dro żdży, zmy -
war ka prze my sło wa, au to ma tycz na kra jal ni ca wraz z tu ne lem
zgrze wa ją cym, zmy war ka prze my sło wa z wy pa rza czem. Wszyst -
kie eks plo ato wa ne ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne pod le -
ga ją sta łym i sys te ma tycz nym prze glą dom. Obiekt zo stał wy -
po sa żo ny w no wo cze sny si lo so wy sys tem ma ga zy no wa nia
mą ki – cał ko wi cie skom pu te ry zo wa ny, co wy eli mi no wa ło eks -
po zy cję na py ły mą ki. Ba da nia za py le nia i ha ła su nie wy ka zu ją
prze kro cze nia NDS i NDN. Pie ce pie kar skie wy po sa żo no w apa -
ra ty wrzu to wo -za ła dow cze, co zmniej szy ło ry zy ko po pa rze -
nia pra cow ni ków. Ogra ni czo no ry zy ko po śli zgnię cia, mon tu -
jąc pa sy an ty po śli zgo we na po sadz kach. Zadbano o utrzy ma -
nie czy sto ści i po rząd ku na sta no wi skach pra cy oraz w cią -
gach ko mu ni ka cyj nych. Du żą wa gę pra co daw ca przy wią zu je
do szko le nia per so ne lu, przy go to wu jąc uczniów do za wo du
pie karza i cu kier nika. W 2007 r. wdro żo no sys tem HACCP. W la -
tach 2003-2011 nie od no to wa no wy pad ków przy pra cy. Za -
kład wie lo krot nie brał udział w kon kur sie „Pra co daw ca – or ga -
ni za tor pra cy bez piecz nej”, zdo by wa jąc dru gie miej sce
w VIII i X edy cji kon kur su na szcze blu re gio nal nym. 

Fir ma pro jek tu je i pro du ku je uni wer sal ne oraz
spe cjal ne na rzę dzia ścier ne wy ko na ne z ma te -
ria łów ścier nych twar dych ze spo iwa mi ży wicz -
nym i ce ra micz nym.

Zakład Wytwarzania Artykułów
Ściernych – Robert Andre

Za kład wy po sa żo ny jest w ma szy ny no we lub grun tow -
nie zmo der ni zo wa ne. Wy eli mi no wa no za gro że nia zwią za ne
z ru cho my mi ele men ta mi ma szyn, au to ma ty zu jąc pro ces
ob rób ki i for mo wa nia. Sto so wa ne osło ny unie mo żli wia ją do -
stęp do stref nie bez piecz nych. Su ro wiec po da wa ny jest ru -
ro cią giem na sta no wi sko pra cy, co ogra ni cza ry zy ko zwią za -
ne z je go trans por tem. Mi mo iż wy ni ki po mia rów nie wy ka -
zu ją prze kro czeń NDS czyn ni ków che micz nych, pod ję to pra -
ce ba daw cze ma ją ce na ce lu do bór su row ców pod ką tem
ogra ni cza nia ich szko dli wo ści dla pra cow ni ków. Ogra ni czo -
no po ziom ha ła su (prze kra cza ją ce go przed pod ję ciem dzia -
łań pro fi lak tycz nych NDN) po przez mon taż ekra nów aku -
stycz nych, pa ne li dźwię ko chłon nych, sto so wa nie wi bro izo -
la to rów przy prze sie wa czach i to kar kach.

Ręcz ne pra ce trans por to we zo sta ły ogra ni czo ne dzię ki
za pew nie niu urzą dzeń po moc ni czych – żu ra wi słu po wych
na sta no wi skach pra cy. Aby po pra wić bez pie czeń stwo trans -
por tu we wnątrz za kła do we go, wy dzie lo no dro gi po ru sza nia
się pie szych, wy raź nie ozna ko wa no cią gi ko mu ni ka cyj ne,
wy rów na no i utwar dzo no na wierzch nie, opra co wa no za sa -
dy ko mu ni ka cji we wnątrz za kła du. Pra co daw ca pro wa dzi

sta łe dzia ła nia na rzecz po pu la ry za cji za gad nień bhp wśród
pra cow ni ków. 

W 2006 r. za kład wdro żył zin te gro wa ny sys tem za rzą dza -
nia ja ko ścią, bhp i śro do wi skiem zgod ny z nor mą
ISO 14001: 2004 i PN -N 18001: 2004. 

Organizator Pracy Bezpiecznej
Saint-Gobain Glass Polska

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska:

– Pra co daw ca - or ga ni za tor pra cy bez piecz nej, to ja ki pra -

co daw ca?

Da niel Con dot ta, dy rek tor ge ne ral ny Sa int Go ba in Glass

Pol ska: – Ta ki, któ ry po tra fi stwo rzyć at mos fe rę dia lo gu. Cho dzi
o to, by pra cow ni cy nie oba wia li się mó wić, gdy w za kła dzie coś
jest nie w po rząd ku i trze ba to zmie nić. To są wprost bez cen ne
in for ma cje, bo prze cież pra cow ni cy naj le piej wie dzą, co się dzie -
je się na ich sta no wi skach pra cy. Ta kie sy gna ły są dla pra co daw -
cy im pul sem do zmian, a wcze śniej, do ana li zy np. oce ny ry zy ka.

B. P.-Ś.: Za kład w Ja ro szow cu ist nie je prze szło pół wie ku

i wciąż nie usta je w dzia ła niach, któ re słu żą bez pie czeń -

stwu. Co ostat nio za in spi ro wa ło pań stwa do zmian?

D. C.: In spi ra cją do zmian są ce le, któ re so bie sta wia my
i wnio ski pły ną ce z cią głej ana li zy sta nu na sze go sys te mu BHP

w za kła dzie. Na przy kład, dzię ki in for ma cjom prze ka za nym nam
przez pra cow ni ków w po sta ci zgło szeń sy tu acji nie bez piecz -
nych oraz au dy tów w ob sza rze za ła dun ków pod ję li śmy de cy zję
o za bez pie cze niu ba rie ra mi ram py ko le jo wej. W pew nych miej -
scach ma ona na wet metr wy so ko ści, a to stwa rza pew ne za gro -
że nie upad kiem. To jest mo że szcze gół w ta kim przed się wzię -
ciu, ja kim jest hu ta szkła, uwa ża my jed nak, że je śli w ca łym sys -
te mie bu do wa nia bez piecz nych i przy ja znych wa run ków pra cy
dba się o te szcze gó ły, to za sad ni cze spra wy mu szą być w po -
rząd ku. W Gru pie Sa int Go ba in, w bu do wa nie kul tu ry i świa do -
mo ści bez pie czeń stwa pra cy, za an ga żo wa ni są wszy scy, od dy -
rek cji Gru py po ka żde go li nio we go pra cow ni ka w po szcze gól -
nych za kła dach. To jest dłu gi pro ces, ale je śli jest do bry kon takt
po mię dzy dy rek to rem ge ne ral nym, kie row ni ka mi oraz pra cow -
ni ka mi i wszy scy dą żą do te go sa me go ce lu, to da się to zro bić.

Przed się bior stwo Sa int -Go ba -

in Glass, za ło żo ne w 1665 r., jest

jed ną ze stu naj więk szych firm prze -

my sło wych na świe cie. Ma swo je

za kła dy w 64 kra jach i za trud nia

pra wie 195 tys. pra cow ni ków. Za -

kład Sa int -Go ba in Glass Pol ska Od -

dział Ja ro szo wiec za trud nia 142

oso by. Pro du ku je szkło or na men -

to we bez barw ne lub bar wio ne.

Oce na ry zy ka za wo do we go wy -

ko ny wa na jest nie tyl ko dla po -

szcze gól nych sta no wisk pra cy, ale

rów nież dla czyn no ści stan dar do -

wych, nie stan dar do wych, awa ryj -

nych, okre so wych. Na tej pod sta -

wie pra co daw ca m.in. wy po sa żył

użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia

w do dat ko we osło ny za bez pie cza -

ją ce oraz wpro wa dził pro ce du ry

za bez pie cza ją ce je przed przy pad -

ko wym uru cho mie niem. Po pra wił

bez pie czeń stwo trans por tu we -

wnątrz za kła do we go, wpro wa dza -

jąc za kła do we stan dar dy użyt ko -

wa nia i spraw no ści wóz ków jez -

dnio wych. Wy zna czo no ta kże dro -

gi dla pie szych. Ogra ni czo no na -

ra że nie na ha łas po przez mon taż

mat wy głu sza ją cych. W za kła dzie

od by wa ją się co ty go dnio we szko -

le nia pra cow ni ków do ty czą ce bie -

żą cych za gad nień zwią za nych z bez -

pie czeń stwem pra cy – „15 mi nut

dla bhp”. Pra cow ni cy są an ga żo -

wa ni w po pra wę sta nu bhp po -

przez re gu lar ne spo tka nia, kon -

kur sy, sys te my mo ty wo wa nia i zgła -

sza nia su ge stii w za kre sie po pra -

wy wa run ków bhp. 

Organizator Pracy Bezpiecznej

Zakłady średnie
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P.P.H.U. DARTEX Dariusz Kozłowski

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska:

– Czy czu je się pan pra co daw cą – or ga ni za to rem pra cy

bez piecz nej?

Da riusz Ko złow ski, właściciel firmy: – Nie wiem, oce na na -
le ży do pra cow ni ków. Ja na to miast do kła dam wszel kich sta rań,
że by lu dzie w mo im za kła dzie czu li się bez piecz nie. Or ga ni za tor
pra cy bez piecz nej nie mo że my śleć tyl ko o so bie i zy skach fir -
my, bo to jest bar dzo krót ko wzrocz ne. Dla pra co daw cy wa żne
po win no być to, co lu dzie czu ją i my ślą, tyl ko wte dy mo że od -
nieść suk ces, nie tyl ko eko no micz ny, ale ta kże pre sti żo wy, jak
ten zwią za ny z na gro dą głów ne go in spek to ra pra cy dla mo je go
za kła du. 

B. P -Ś.: Ma pan du że do świad cze nie zwią za ne z pro wa -

dze niem fir my, któ ra funk cjo nu je od prze szło 20 lat, a za -

trud nia w więk szo ści ko bie ty. Czy ma to ja kieś zna cze nie,

je śli cho dzi o wła ści we re la cje, wa run ki so cjal ne i bez pie -

czeń stwo pra cy?

D. K.: Ma to du że zna cze nie, bo o ko bie ty na le ży szcze gól nie
dbać. Cho dzi tu nie tyl ko o za pew nie nie wła ści wych wa run ków
bhp, ale np. o to, że by ko bie ty mia ły przy za kła do wą przy chod nię
zdro wia. Mat kom kar mią cym dzie ci za bez pie czam czas na to, we -
dług ich ży cze nia. Dbam o to, że by wszyst kie mo je pra cow ni ce
mia ły za wsze kon takt z ro dzi ną, by w związ ku z tym np. mia ły
swo bod ny do stęp do in ter ne tu. Zni we lo wa łem gra ni cę, ja ka zwy -
kle dzie li pra cow ni ków i pra co daw cę, bo bar dzo mi za le ża ło by
w ka żdej, nie tyl ko za wo do wej spra wie, pra cow ni ce chcia ły ze
mną roz ma wiać. Ich nie mo żna po strze gać tyl ko i wy łącz nie po -
przez pry zmat pra cy i zy sku, któ ry mu szą wy pra co wać. Naj wa -
żniej szy jest za wsze czło wiek, bo to od nie go, od te go jak się go
bę dzie trak to wa ło, za le ży po wo dze nie i suk ces fir my.

Organizator Pracy Bezpiecznej

Fir ma zaj mu je się świad cze niem usług zdro -
wot nych. Pro wa dzi ośrod ek te ra pii uza le żnień,
za kła d opie kuń czo -pie lę gan cyj ny dla psy chicz -
nie cho rych oraz po rad nię le cze nia ży wie nio -
we go.

Patronka
Prze strzeń w za kła dzie za adap to wa no w spo sób za pew -

nia ją cy bez pie czeń stwo pa cjen tów i per so ne lu. Dzię ki in we -
sty cji w pro fe sjo nal ny sprzęt me dycz ny umo żli wia ją cy pod -
no sze nie, prze miesz cza nie i pie lę gna cję pa cjen tów – pra co -
daw ca zna czą co ogra ni czył ry zy ko ura zów krę go słu pa, któ re

wią że się z dźwi ga niem i prze miesz cza niem. Od dzia ły wy po -
sa żo no w wóz ki in wa lidz kie, pod no śni ki do prze miesz cza nia
pa cjen tów, wóz ko wan nę umo żli wia ją cą łatwe przenoszenie
sprzętu i kąpiel pacjentów, wan nę z hy dro ma sa żem z re gu lo -
wa ną wy so ko ścią, wa gę sie dze nio wą umo żli wia ją cą wa że nie
pa cjen ta w po zy cji sie dzą cej. Ogra ni czo no ucią żli wo ści zwią -
za ne z dłu go trwa łą pra cą w po zy cji sie dzą cej przez wpro wa -
dze nie er go no micz nych sie dzisk i przerw na ćwi cze nia. Ry zy -
ko za ka że nia zmniej szo no po przez in sta la cję kra nów uru cha -
mia nych łok ciem oraz bez do ty ko wych, ste ro wa nych fo to ko -
mór ką i wpro wa dze nie od po wied nich środ ków de zyn fek cyj -
nych. Ogra ni czo no pro ble my zwią za ne z agre sją ze stro ny
pa cjen tów cho rych psy chicz nie, wy dzie la jąc po miesz cze nie,
w któ rym or ga ni zo wa ne są za ję cia ak ty wi zu ją ce. Co ty go dnio -
we spo tka nia z re pre zen tan ta mi po szcze gól nych ko mó rek
po zwa la ją na bie żą co roz wią zy wać pro ble my, ła go dzić kon -
flik ty mię dzy pra cow ni cze, li kwi do wać na pię cia po wsta ją ce
mię dzy pra cow ni ka mi oraz stres zwią za ny z wy ko ny wa niem
pra cy. Szcze gól ną uwa gę zwra ca  się na bie żą ce prze ka zy wa -
nie in for ma cji nt. awa rii sprzę tu czy in nych nie do god no ści
wy stę pu ją cych w pra cy. W hi sto rii fir my od no to wa no 2 lek kie
wy pad ki przy pra cy (w la tach 2006 i 2008). 

Za kład zaj mu je się pro duk cją me bli, drew nia -
nych ele men tów kon struk cji i wy ro bów sto lar ki
bu dow la nej. Spe cja li zu je się w sto lar ce drzwio -
wej z drew na so sno we go i dę bo we go.

Zakład Stolarski SOMAPOL
Krzysztof Małecki

Mo der ni za cja pro ce sów tech no lo gicz nych po zwo li ła na eli -
mi na cję lub ogra ni cze nie więk szo ści za gro żeń ty po wych dla
sto lar ni. Sta no wi ska pra cy wy po sa żo no ostat nio w no we
ma szy ny do ob rób ki drew na, tj.: zin te gro wa ną li nię do pro -
duk cji okien, li nię tech no lo gicz ną do pro duk cji drzwi, stru -
gar kę czte ro stron ną. W ha li pro duk cyj nej za in sta lo wa na zo -
sta ła cen tral na in sta la cja od cią go wa, fil try wy chwy tu ją ce py -
ły w za mknię tym obie gu po wie trza. By ogra ni czyć kon takt
pra cow ni ków ze szko dli wy mi czyn ni ka mi che micz ny mi, za -
ku pio no no wo cze sną ko mo rę la kier ni czą, któ ra umo żli wia
pracę bez na ra ża nia zdro wia pra cow ni ka. Pro ces la kier ni czy
po szcze gól nych ele men tów lub ca łych wy ro bów pro wa dzo -
ny jest wy łącz nie w ko mo rze. Po nad to sto su je się far by wo -
do roz cień czal ne o mniej szej ucią żli wo ści.

W związ ku z prze kro cze nia mi NDN ha ła su od 2000 r. po -
dej mu je się sys te ma tycz ne dzia ła nia na rzecz eli mi na cji za -
gro żeń zwią za nych z po nadnor ma tyw nym ha ła sem: wy mie -
nio no zu ży te ma szy ny, do ko nu je się sys te ma tycz nych prze -
glą dów tech nicz nych i kon ser wa cji ma szyn, mo ni to ru jąc po -
ziom ha ła su. W 2012 r. prze pro wa dzo ne po mia ry wy ka za ły
ogra ni cze nie na tę że nia ha ła su do mak sy mal ne go po zio -
mu 76,3 dB. Pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro bot -
ni czych pod da wa ni są szko le niu okre so we mu raz w ro ku.

Do dat ko wą for mą edu ka cji pra cow ni ków jest udział w kon -
kur sach bhp or ga ni zo wa nych przez Cech Rze miosł Ró żnych
w Ra wi czu. W za kła dzie za trud nio nych jest 15 pra cow ni ków.

Organizator Pracy BezpiecznejZakłady małe
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Fir ma P.P.H.U. DAR TEX Da -

riusz Ko złow ski po wsta ła

w 1992 r. i obec nie za trudnia 19

pra cow ni ków. Spe cja li zu je się

w szy ciu ko stiu mów ką pie lo -

wych. 

Szwal nie wy po sa żo ne są

w no we ma szy ny. W za kła dzie

m.in. ob ni żo no na tę że nie ha -

ła su w po miesz cze niu szwal ni

dzię ki wy mia nie sil ni ków ma -

szyn szwal ni czych oraz au to -

ma tycz ne mu za trzy my wa niu

pra cy ma szyn w cza sie przerw

w szy ciu. Po nad to ob ni żo no

rów nież po ziom drgań me cha -

nicz nych dzię ki sys te ma tycz -

nej wy mia nie ma szyn tzw.

„stęb nó wek”. Pra co daw ca wy -

po sa żył miej sca pra cy szwa -

czek w er go no micz ne fo te le,

za in sta lo wał kli ma ty za cję.

W 2011 r. zmo der ni zo wał te -

ren za kła du np. po przez wy -

ko na nie in sta la cji grzew czej

w cią gach pie szych za bez pie -

cza ją cej zi mą przed ob lo dze -

niem i upad kiem. W dwu dzie -

sto let niej dzia łal no ści za kła -

du zda rzył się za le d wie je den

lek ki wy pa dek przy pra cy. 
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Ha li na Kra hel ska uro dzi -
ła się 12 czerw ca 1888 r.
w Ode ssie. By ła bar dzo ak -
tyw ną dzia łacz ką nie pod le -
gło ścio wą, a ta kże pi sar ką
i pu bli cyst ką. W la tach 1912-
1917 prze by wa ła na ze sła niu.
Po po wro cie do Pol ski, w la -
tach 1919-1931 by ła in spek to-
rem pra cy w Mi ni ster stwie Pra cy i Opie ki Spo łecz nej, peł ni ła
m.in. funk cję Za stęp cy Głów ne go In spek to ra Pra cy.

Szcze gól ne miej sce w Jej dzia łal no ści in spek tor skiej zaj -
mo wa ła pro ble ma ty ka ochro ny zdro wia ko biet, opie ka
nad mat ką i dziec kiem oraz pra ca mło do cia nych.

Ha li na Kra hel ska jest au tor ką wie lu opra co wań do ty czą -
cych ochro ny pra cy, m.in. „Ochro na pra cy w Pol sce”, „Praw da
o sto sun kach pra cy”.

Pod czas II woj ny świa to wej by ła człon kiem Ar mii Kra jo -
wej (dzia ła ła w Woj sko wym Biu rze KG AK).

Zmar ła w hi tle row skim obo zie kon cen tra cyj nym w Ra -
vensbrück w 1945 ro ku. Tuż przed śmier cią na pi sa ła „Te zy
do dzia łal no ści in spek cji pra cy w od ro dzo nej Pol sce”.

Na gro da im. Ha li ny Kra hel skiej przy zna wa -
na jest przez Głów ne go In spek to ra Pra cy za wy -
bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie pre wen cji
za gro żeń za wo do wych, nad zo ru i kon tro li prze -
strze ga nia pra wa pra cy, wy na laz czo ści, pro jek -
to wa nia i wdra ża nia bez piecz nych tech nik
i tech no lo gii w za kre sie ochro ny pra cy, a ta kże
po pu la ry za cji pra wa pra cy i ochro ny zdro wia
oraz bez pie czeń stwa pra cy.

Nagroda
Głównego Inspektora Pracy 

im. Ha li ny Kra hel skiej

Krzysz tof Bie lec ki
Od 20 lat zaj mu je się pre wen cją wy pad ko wą i pro mo -

cją do brych prak tyk rol ni czych. Obec nie w Cen tra li KRUS,

a wcze śniej w Od dzia le Re gio nal nym w Cheł mie. Współ -

two rzył po nad 300 au dy cji PR nt. bez piecz nej pra cy

na wsi. Jest jed nym z ini cja to rów Ogól no kra jo we go Kon -

kur su Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne. 

Czy to praw da, że aby być sku tecz nym w dzia ła niach

pre wen cyj nych wśród rol ni ków, trze ba się z ni mi iden ty -

fi ko wać?

Pra ca w te re nie, któ rą wy ko ny wa łem przez wie le lat, po -
zwo li ła na po zna nie re aliów wsi i pro ble mów, któ re na po ty ka -
ją rol ni cy. Em pa tia, zro zu mie nie tru du pra cy w rol nic twie, spe -
cy fi ki śro do wi ska de cy du ją o sku tecz no ści dzia łań pre wen cyj -
nych. War to by ło po świę -
cić wię cej cza su ka żde mu
z rol ni ków, by na wią zać
wła ści we re la cje. To przy -
no si do bre efek ty.

Zmniej sza się licz ba

wy pad ków wśród pra cu -

ją cych w rol nic twie. Czy

mo żna po wie dzieć, w ja -

kiej mie rze jest to za słu -

ga przed się wzięć pre -

wen cyj nych?

Sta ty sty ki po ka zu ją, że
licz ba zgła sza nych wy pad ków w rol nic twie, od po wsta nia
KRUS -u na po cząt ku lat 90., z prze szło 60 tys. zmniej szy ła się
w ro ku ubie głym do 26 tys. Przy ję te za ło że nia przy no szą za -
tem ocze ki wa ne efek ty. Ten spa dek na le ży rów nież wią zać
z wy mia ną sprzę tu i tech no lo gii na now sze i bez piecz niej -
sze. Na stą pi ła ta kże zmia na po ko le nio wa wła ści cie li. Młod si
ma ją lep sze przy go to wa nie do za wo du rol ni ka.

Wpływ na to mia ła chy ba rów nież zmia na w 2004 r.

prze pi sów o ubez pie cze niu spo łecz nym rol ni ków, któ re

spo wo do wa ły wy łą cze nie pew nej gru py osób ule ga ją cych

wy pad kom w rol nic twie z ochro ny ubez pie cze nio wej?

My ślę, że du żo wa żniej sza by ła wie lo let nia pra ca nad zmia -
ną świa do mo ści rol ni ków, ich przy zwy cza jeń czy na wy ków,
któ re pro wa dzi ły do wy pad ków. Cho dzi ło o to, że by sa mi
rol ni cy po tra fi li do strzec za gro że nia, by usu wa li je i nie do -
pusz cza li do wy pad ków.

Czy etap ucze nia się na cu dzych błę dach ma ją już

za so bą?

In for ma cje, że rol nik stra cił rę kę po chwy co ną przez ma -
szy nę, że in ny upadł i zła mał no gę, a jesz cze in ny zo stał po -
tur bo wa ny przez go spo dar skie zwie rzę, naj bar dziej prze ma -
wia ją do rol ni ków, ale ko rzyst niej sze dla rze czy wi stej po pra -
wy bez pie czeń stwa by ło by usu wa nie za gro żeń przed za ist -
nie niem wy pad ku. Pra cu je nad tym w Od dzia łach Re gio nal -
nych KRUS i je go Cen tra li wie le za an ga żo wa nych lu dzi.

Ha li na Ćwir ko
Dr na uk me dycz nych Ha li na Ćwir ko zwią za na z ochro -

ną zdro wia pra cu ją cych, ta kże w kon tek ście er go no mii

pra cy. Jest m.in. człon kiem i za ło ży cie lem Pol skie go To -

wa rzy stwa Er go no micz ne go, a obec nie je go ho no ro wym

pre ze sem. Stwo rzy ła wła sną me to dę oce ny sta no wisk

pra cy. Ma bo ga ty do ro bek pu bli ka cyj ny. 

W ja kim miej scu jest dziś ochro na zdro wia pra cu ją -

cych, któ rą Pa ni za wo do wo zaj mo wa ła się prze szło pół

wie ku?

Obec nie du żo się na ten te mat mó wi, a zbyt ma ło ro bi.
Ja ko le karz za kła do wy, nie tyl ko przy glą da łam się w ja ki spo -
sób lu dzie pra cu ją, ale ta kże uzu peł nia łam wie dzę o tech -
nicz ne za gad nie nia. To by -
ło ko niecz ne, by prze ko -
nać de cy den tów do wpro -
wa dza nia zmian. 

Czy prze my sło wa, za -

kła do wa słu żba zdro wia

to prze ży tek? Tak nie -

któ rzy uwa ża ją.

Są w błę dzie! Słu żba
me dy cy ny pra cy, bez
wzglę du na na zwę, jest
nie zbęd na. Dziś prze cież
ist nie ją wca le nie mniej -
sze za gro że nia, niż kil ka dzie siąt lat wcze śniej. Do ty czą ró -
żnych miejsc pra cy, ta kże w urzę dach czy w biu rach, choć
tam są to in ne go ty pu za gro że nia. Me dy cy na pra cy jest
wręcz nie zbęd na dla pra wi dło we go roz wo ju wy twór czo ści
pro duk cyj nej. Je że li czło wiek bę dzie pra co wał w nie od po -
wied niej po zy cji, tem pie czy w złym oświe tle niu, za py le niu,
bez od po wied nie go oprzy rzą do wa nia, to efek tem je go pra -
cy bę dzie po pro stu bu bel.

Zda rza się, że pra co daw cy do strze ga jąc ten pro blem,

fi nan su ją pra cow ni kom do dat ko wą opie kę le kar ską.

Za to na le ża ło by ich chwa lić. My ślę jed nak, że o wie le
wa żniej sza jest opie ka le ka rza me dy cy ny pra cy, któ ry kwa li -
fi ku jąc pra cow ni ka na da ne sta no wi sko pra cy, miał czas obej -
rzeć je i do ko nać wła ści wej oce ny. Te raz się te go nie ro bi,
dla te go nie mo że dzi wić licz ba scho rzeń zwią za nych z pra -
cą, cho rób za wo do wych czy wy pad ków przy pra cy.

By ła Pa ni pre kur sor ką ba dań er go no mii ko rek cyj nej

i kon cep cyj nej w prze my śle ma szy no wym. Na czym one

po le ga ły?

Pierw sze – na ko ry go wa niu nie pra wi dło wo ści. W prak ty -
ce wy glą da ło to tak, że przy glą da łam się pra cu ją cym przy da -
nej ma szy nie i spo sób pra cy kon fron to wa łam z ich scho rze -
nia mi. Er go no mia kon cep cyj na po le ga ła na to miast na opra -
co wy wa niu ta kich roz wią zań tech no lo gicz nych lub kon struk -
cyj nych w fa zie pro jek to wa nia, któ re po zwo li ły by za po biec
ró żne go ro dzaju scho rze niom.

Elżbie ta Bo że je wicz
Pre zes Za rzą du od dzia łu olsz tyń skie go Ogól no pol -

skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Słu żby BHP. Z ogrom -

ną pa sją po pu la ry zu je pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa

i ochro ny zdro wia czło wie ka w śro do wi sku pra cy. Od 1976

ro ku zaj mu je się spra wa mi bhp w Iław skim Przed się bior -

stwie Bu dow la nym. 

Czy pra ca be ha pow ca mo że być atrak cyj na dla mło -

de go czło wie ka? To chy ba nie jest dzie dzi na, w któ rej ła -

two od nieść suk ces?

Pra ca w słu żbie bhp jest bar dzo cie ka wym za ję ciem, wy -
ma ga ją cym zdo by wa nia no wych do świad czeń i cią głe go in -
we sto wa nia w swo ją wie dzę. Od cza su, kie dy za czy na łam
mo ją przy go dę z bhp, wie le się zmie ni ło. W śro do wi sku pra -
cy po ja wi ły się no we za gro że nia, z któ ry mi trze ba so bie ra -
dzić. To jest za ję cie dla osób za in te re so wa nych roz wo jem za -
wo do wym, am bit nych i kre atyw nych.

Mo gę się na wet po chwa lić, że za mo ją na mo wą wie lu
mło dych lu dzi, któ rzy nie wy bra li swo jej dro gi za wo do wej,
zde cy do wało się na bhp i świet nie so bie te raz ra dzą. A suk -
ces? Dzię ki za an ga żo wa niu i do sko na le niu się mo żna go
osią gnąć w ka żdym za wo dzie.

Nad zo ro wa ła Pa ni du że bu do wy. Co, z Pa ni punk tu

wi dze nia, jest naj więk szym pro ble mem pod czas re ali za -

cji ta kich in we sty cji?

Na du żej bu do wie, gdzie czę sto jest wie lu ró żnych pod -
wy ko naw ców, be ha po wiec stoi przed nie ma ły mi wy zwa nia -
mi. Nad zo ro wa łam bu do wę ga le rii han dlo wych, szpi ta li, pły -
wal ni. W te go ty pu in we sty cjach po wa żnym pro ble mem jest
ogra ni cza nie środ ków fi nan so wych na za kup sprzę tu ochro -
ny zbio ro wej i in dy wi du al nej. W ofer tach prze tar go wych nie -
jed no krot nie nie uwzględ nia się kosz tów zwią za nych z bez -
pie czeń stwem pra cy w po żą da nym za kre sie, cze go re zul ta -

tem są tzw. wy mu szo ne
oszczęd no ści. A nie trze -
ba przy po mi nać, jak tra -
gicz ne mo gą być kon se -
kwen cje oszczę dza nia
na bez pie czeń stwie pra -
cow ni ków.

Co za tem w ta kiej sy -

tu acji mo że zro bić be -

ha po wiec?

Przy du żym za an ga żo -
wa niu za rów no oso by
nad zo ru ją cej bhp, jak i sa -

mych pra cow ni ków, mo żna po móc kie row nic twu bu do wy
w stwo rze niu bez piecz nych wa run ków pra cy. Po wo dze nie
tej współ pra cy za Ie ży ta kże od kul tu ry bez pie czeń stwa pa -
nu ją cej w da nym za kła dzie pra cy. Jej bu do wa nie rów nież
na le ży do za dań be ha pow ców i ma my tu taj cią gle wie le
do zro bie nia.



Me cum Tu tis si mus Ibis

Na Zamku Królewskim w Warszawie 22 listopada br. 
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Ewa Gór ska
Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Gór ska kie ru je La bo ra to -

rium Er go no mii i Kształ to wa nia Śro do wi ska Pra cy na Wy -

dzia le Za rzą dza nia Po li tech ni ki War szaw skiej. Jest m.in.

pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz ne go,

człon kiem Ko mi te tu Er go no mii i Ra dy To wa rzystw Na -

uko wych przy Pre zy dium PAN. Wcho dzi w skład ROP

przy Sej mie RP. 

Er go no mia dla Pa ni to chy ba coś wię cej niż pa sja?

Ca łe mo je ży cie za wo do we zwią za ne jest z upodmio to -
wie niem pra cy. Ta kim jej or ga ni zo wa niem, że by lu dziom by -
ło do brze. Te go uczę stu den tów, ale rów nież prze kła dam
na prak ty kę. W swo im do mu np. sa ma za pro jek to wa łam
kuch nię. Wszyst ko jest w za się gu rąk i wzro ku. Nic nie prze -
szka dza i w tym głów nie tkwi er go no micz ne pięk no. To jest
na uka prak tycz na i praw dzi wa, bo je że li się ją za sto su je to
wi dać efek ty.

Ja ka jest świa do mość pra cow ni ków i pra co daw ców,

je śli cho dzi o er go no mię pra cy? Czy wciąż dla pierw -

szych jest „pie śnią przy szło ści”, a dla dru gich – do dat ko -

wym ob cią że niem fi nan so wym?

W mi kro przed się bior stwach, gdzie za trud nia się do
9 osób, a ma my ich w Pol sce po nad 90 proc., czę sto wła ści -
cie le nie sły sze li na wet o er go no mii. Nie co więk sza jest w fir -
mach śred niej wiel ko ści. Na to miast w du żych świa do mość
er go no micz na jest na praw dę sa tys fak cjo nu ją ca. Jej za sa dy
są nie tyl ko wdra ża ne i mo ni to ro wa ne, ale rów nież czę sto
pro pa go wa ne. 

Je śli cho dzi o kosz ty er go no mii, to nie da się jej wdro żyć
ta nio. Im lep sze jest roz wią za nie, tym wię cej kosz tu je. Pro -

po nu je my więc uspraw -
nie nia ma ły mi kro ka mi
tzw. ka ize ny. Są one do -
strze gal ne, a wpro wa dza -
jąc je mo żna ob li czyć, ile
da się za osz czę dzić. To pra -
co daw ców rze czy wi ście
prze ko nu je.

Czy człon ko wie Ra dy

Ochro ny Pra cy, do któ -

rych Pa ni na le ży, pra cu -

ją er go no micz nie?

Nie ste ty nie. Nie słu -
żą te mu krze sła i sto ły, przy któ rych ob ra du ją człon ko wie
ROP czę sto przez kil ka go dzin oraz nie na tu ral ne skrę ce nia
cia ła np. wte dy, gdy oglą da ją pre zen ta cje. Czę sto sie dzą
bo kiem i że by coś zo ba czyć, mu szą się wy chy lać i od wra -
cać gło wę. Wy star czy już skręt o 20 stop ni, by na ra sta ły do -
le gli wo ści mię śnio wo -szkie le to we. W par la men cie zle co no
za pro jek to wa nie er go no micz nych fo te li, więc jest na dzie -
ja, że i człon ko wie Ra dy bę dą pra co wać bar dziej er go no -
micz nie. 

Ka zi mierz Graj ca rek
Prze wod ni czą cy Kra jo we go Se kre ta ria tu Bra nżo we -

go Gór nic twa i Ener ge ty ki NSZZ So li dar ność. Pre zes Pol -

sko -Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia na rzecz BHP. Czło -

nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy w Gór nic twie. Ini cja -

tor an kie ty do ty czą cej bez pie czeń stwa pra cy, w któ rej

wzię ło udział ok. 15 tys. gór ni ków.

Wrę cze nie na gród im. Ha li ny Kra hel skiej to spe cjal na

oka zja. Stąd Pa na ga lo wy mun dur gór ni czy, a na nim

– wśród ró żnych od zna czeń – ta kże to za Za słu gi dla

Ochro ny Pra cy, nada wa -

ne przez głów ne go in -

spek to ra pra cy. Ja kie ma

ono dla Pa na zna cze nie?

Du że, bo świad czy
o mo im za an ga żo wa niu
w to, co przez ca łe ży cie
ro bi łem. Ja ko ra tow nik gór -
ni czy po świę ci łem się bez -
pie czeń stwu pra cy. To jest
naj wa żniej szy aspekt pra -
cy i na nie go na le ży kłaść
szcze gól ny na cisk. Wciąż
jesz cze nie wszy scy zda ją so bie z te go spra wę. Pra cow ni cy za -
wsze jed nak po win ni pa mię tać, że ma ją jed no ży cie i zdro wie,
do któ re go na pra wy nie ma czę ści za pa so wych. W gór nic twie
w dal szym cią gu pa nu je hu ra op ty mizm opar ty na prze ko na -
niu, że „mnie się nic nie sta nie, ja so bie po ra dzę”.

A co jest naj więk szym wro giem bez pie czeń stwa w pra -

cy tej szcze gól nej bra nży?

Mó wi się, że pra cow ni ków gu bi ru ty na i tak rze czy wi ście
jest. Zaw sze przy ka żdej pra cy, na wet ta kiej jak przy szy wa -
nie gu zi ka, na le ży pa mię tać o bez pie czeń stwie, o tym, że ta
nie po zor na igła mo że rów nież być nie bez piecz na. Dla te go
za wsze trze ba do brze przy go to wać swo je miej sce pra cy oraz
do kład nie wie dzieć, co i jak wy ko ny wać.

Z cze go w swo im ży ciu za wo do wym jest Pan naj bar -

dziej dum ny?

Z wie dzy, któ rą zdo by wa łem przez la ta, gdyż jest ona po -
par ta do świad cze niem. To jest bar dzo istot ne i naj bar dziej
cen ne dla mnie. Dziś mo gę dzie lić się tą wie dzą i do świad -
cze niem z in ny mi. Przy znam, że chęt nie ko rzy sta ją z te go,
choć nie za wsze w prak tycz nym wy mia rze bez pie czeń stwa.
Z nim po win no być jak z od dy cha niem, bez któ re go nie da
się prze cież żyć. To oczy wi ście nie do ty czy tyl ko gór ni ków,
ale wszyst kich pra cu ją cych.

Co czu je Pan po otrzy ma niu na gro dy im. Ha li ny Kra -

hel skiej? 

Zaw sze źle się czu ję, gdy je stem na gra dza ny. Nie przy wy -
kłem do te go, by za swo ją uczci wie i do brze wy ko na ną pra -
cę otrzy my wać me da le, od zna cze nia czy pre mie. To mnie
bar dzo krę pu je, choć oczy wi ście rów nież bar dzo cie szy.

Zdzi sław Gna ciń ski
Od 1972 ro ku za wo do wo zwią za ny z pol ski mi ko le ja -

mi. Od 30 lat peł ni funk cję SIP. Obec nie pra cu je w PKP

CAR GO S.A. w Po zna niu, gdzie jest człon kiem Za kła do -

wej Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Za sia da też

w Ko mi sji BHP przy Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych

Pra cow ni ków Ko le jo wych w War sza wie. 

Skąd Pa na za in te re so wa nie pro ble ma ty ką bez pie -

czeń stwa i hi gie ny pra cy na ko lei?

My ślę, że mam za ko do wa ną po trze bę po ma ga nia in nym.
Trzy dzie ści lat te mu zo sta łem wy de le go wa ny przez związ ki
do wy ko ny wa nia za dań
spo łecz ne go in spek to ra
pra cy i za an ga żo wa łem się
w tę wa żną dzia łal -
ność. I cią gle du żo jest
spraw, któ re na bie żą co
zgła sza ją pra cow ni cy i któ -
re trze ba za ła twić. Za kła -
do wa Ko mi sja BHP, w któ -
rej dzia łam, na bie żą co
mo ni to ru je spra wy bez -
pie czeń stwa na ró żnych
sta no wi skach pra cy i w ra -
zie po trze by wy cią ga sto sow ne wnio ski. Zaj mu je my się też
co rocz nym prze glą dem sta no wisk pra cy, pod czas któ re go
spraw dza my, czy wa run ki pra cy na po szcze gól nych sta no -
wi skach są pra wi dło we. A to istot ne, bo prze kła da się na bez -
pie czeń stwo na ko lei.

Ja ka jest dziś ro la spo łecz ne go in spek to ra pra cy? Czy

ta ka funk cja istot nie jest po trzeb na?

Zde cy do wa nie tak. Są dzę, że ro la spo łecz ne go in spek -
to ra pra cy jest dziś na wet istot niej sza, niż kie dyś w okre sie
PRL. Wte dy ko lej speł nia ła mi sję spo łecz ną, dziś jest przed -
się bior stwem, któ re ma osią gać zysk. W tej no wej rze czy -
wi sto ści SIP jest kimś, do ko go naj ła twiej pra cow nik mo że
zgło sić pro blem, ła twiej nie kie dy niż do sze fa, któ ry mo że
go zi gno ro wać. W na szym przed się bior stwie trud ność pra -
cy spo łecz ne go in spek to ra pra cy wy ni ka też z fak tu, że za -
kład swym za się giem obej mu je kil ka wo je wództw, co ozna -
cza zró żni co wa ny te ren z od mien ny mi pro ble ma mi i wy -
ma ga nia mi.

Z ja ki mi pro ble ma mi zma ga się na co dzień spo łecz -

ny in spek tor pra cy?

Jest ich bar dzo wie le, jak choć by wła ści wy stan po miesz -
czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych – na ten cel by ły prze zna czo ne
w tym ro ku bar dzo du że wy dat ki, co jest bar dzo po zy tyw nie
od bie ra ne przez pra cow ni ków. Po za tym – brak wła ści wych
roz wią zań przy pra cy na wy so ko ści, przej ścia i doj ścia do pra -
cy przez to ry oraz za bez pie cze nie stu dzie nek w to rach, pra -
wi dło we go oświe tle nia i sze reg in nych spraw, któ re na le ży
re gu lo wać i zgła szać.

Je rzy Dem ski
Od 1981 ro ku zwią za ny z Ko pal nią Wę gla Ka mien ne -

go „Piast” – czło nek Pre zy dium OPZZ i Ra dy OPZZ, czło -

nek Ko mi sji BHP ko pal ni „Piast”, Ko mi sji BHP w Kom pa -

nii Wę glo wej S. A., czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra -

cy przy Wy ższym Urzę dzie Gór ni czym.

Ja ko prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go Pra cow -

ni ków Do ło wych jest Pan za an ga żo wa ny w spra wy spo -

łecz ne go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. Ja kie ce chy mu -

si po sia dać spo łecz ny in spek tor pra cy w ko pal ni?

Gór nic two jest spe cy ficz ne i nie wy ba cza błę dów. Dla te -
go to mu si być czło wiek, któ re mu mo żna ufać. Tam na do le
wa run ki pra cy zmie nia ją się z mi nu ty na mi nu tę. Trze ba

umieć bły ska wicz nie re -
ago wać na ka żde za gro -
że nie. Trze ba być od wa -
żnym, znać swój od ci nek
pra cy i swo ją za ło gę,
umieć nie ugiąć się
pod naj mniej szym na ci -
skiem, mo gą cym mieć
wpływ na bez pie czeń stwo
gór ni ków. To jest od po -
wie dzial ność za ludz kie
ży cie. 

Czy ja ko czło nek Ko -

mi sji BHP w Kom pa nii Wę glo wej, wspie ra Pan i do strze -

ga wy sił ki po szcze gól nych ko pal ni w za kre sie efek tyw -

ne go wdra ża nia zin te gro wa ne go sys te mu za rzą dza na

bhp?

Zin te gro wa ny sys tem bhp to pe wien do ku ment. Od do -
ku men tu do rze czy wi sto ści dro ga da le ka. Na sza fir ma skła -
da się z 17 ko palń. To mo loch naj więk szy w Eu ro pie, sku pia -
ją cy 60 ty się cy lu dzi. Ma my ko pal nie o ró żnym stop niu za -
gro że nia, a lu dzie scho dzą co raz głę biej, wa run ki są co raz
trud niej sze. Na ra zie, dzię ki Bo gu, uni ka my du żych ka ta strof,
bo Kom pa nia Wę glo wa po sia da już no wo cze sny park ma -
szy no wy. Ale za wsze i wszę dzie mu si my pro wa dzić dzia ła nia
pro fi lak tycz ne. Bo po wy pad ku już jest za póź no na co kol -
wiek.

Po pu la ry zu je Pan bez pie czeń stwo pra cy. W ja ki spo -

sób mo żna sku tecz nie pro mo wać tak nie po pu lar ne na co

dzień za gad nie nia, któ re na bie ra ją wa gi i zna cze nia w mo -

men cie za ist nie nia wy pad ku?

Trze ba mó wić, uczyć i po wta rzać. W ko pal niach do cho -
dzi wła śnie do wy mia ny ca łej ka dry, bo przez 17 lat nie
przyj mo wa no ni ko go do pra cy. Dzi siaj prak tycz nie 40 proc.
gór ni ków to ci o dwu-trzy let nim sta żu. To lu dzie bar dzo
mło dzi, o zni ko mym do świad cze niu. Ale są am bit ni, chcą
się uczyć. Im wię cej bę dzie my z ni mi roz ma wiać, kon se -
kwent nie pod no sić po ziom szko le nia, tym lep sze uzy ska -
my efek ty.
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An drzej Mo choń
Pre zes za rzą du Tar gów Kiel ce S.A. i twór ca suk ce su fir -

my. Czło wiek re ne san su, m.in. wy kła dow ca aka de mic ki,

wi ce prze wod ni czą cy Kon wen tu Po li tech ni ki Świę to krzy -

skiej, wi ce prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu

Spo łecz ne go oraz po my sło daw ca Geo par ku Kiel ce. 

Za rzą dza Pan trze cim co do wiel ko ści ośrod kiem tar -

go wym w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Czy środ ki bez -

pie czeń stwa, chro nią ce pra cow ni ków i oso by od wie dza -

ją ce tar gi sta no wią sta ły ele ment or ga ni za cji wszyst kich

przed się wzięć?

Tar gi to miej sce, w któ rym bez prze rwy trwa bu do wa
zwią za na z przy go to wa niem wy staw. Or ga ni zu je my rocz nie
bli sko 70 tar gów i 500 kon -
fe ren cji. Ka żde z tych wy -
da rzeń wy ma ga przy go -
to wa nia, tj. bu do wy sto -
isk, wpro wa dze nia sprzę -
tu, któ ry pra cu je pod czas
tar gów.  Na gle na te re nie
po ja wia się 50 tys. zwie -
dza ją cych, któ rzy oglą da -
ją sto is ka 800 firm, a po -
tem po ja wia się cię żki
sprzęt, ma szy ny, la we ty,
pod no śni ki i sa mo cho dy
cię ża ro we, de mon to wa na jest jed na wy sta wa i przy go to wy -
wa na ko lej na. Ma my, np. kil ku set wy staw ców i ka żdy z nich
ma swo ją eki pę roz sta wia ją cą cza sem wy so kie na kil ka me -
trów sto iska. Wszyst ko dzie je się rów no cze śnie, pra cu ją ma -
szy ny, prze cią ga ne są ka ble elek trycz ne, mno żą się mo żli -
wo ści ko li zyj ne. Mu si my nad tym za pa no wać. Bez pie czeń -
stwo za le ży od pro ce dur stwo rzo nych i prze strze ga nych
w ośrod ku tar go wym. A to spro wa dza się do te go, czy za -
trud nia on od po wied nich lu dzi. Nam uda ło się stwo rzyć ta -
kie pro ce du ry, dzię ki któ rym pra cu je my bez wy pad ko wo.

Czy to jest za słu ga spe cy ficz ne go do bo ru per so ne lu?

Szko leń?

To przy szło z cza sem. Spół ka od po cząt ku dba ła o wa run -
ki pra cy. Sta ły się one ele men tem na szej prze wa gi kon ku -
ren cyj nej. Wy staw cy lu bią do nas przy je żdżać, bo do brze się
tu czu ją. Bo czu ją się bez piecz nie.

A jak Pan oce nia obec ność na tar gach Pań stwo wej In -

spek cji Pra cy, na sze punk ty in for ma cyj ne?

Dzię ki te mu ani my, pra cow ni cy cen trum tar go we go, ani
na si wy staw cy nie trak tu ją in spek cji ja ko po ten cjal ne go wro -
ga. Po pro stu ko rzy sta my z su ge stii in spek to rów, np.: je ste -
śmy du żą fir mą, a nie mie li śmy peł no moc ni ka do spraw bhp.
Zgod nie z pod po wie dzią in spek to ra pra cy, stwo rzy li śmy ta -
kie sta no wi sko. Od te go cza su śpię o wie le spo koj niej. Prze -
cież naj wa żniej sze jest za po bie ga nie nie szczę ściu, a nie re -
ago wa nie po fak cie.

Woj ciech Ma gie ra
Wi ce pre zes Wy ższe go Urzę du Gór ni cze go, wy so kiej

kla sy spe cja li sta, bez po śred nio nad zo ro wał kil ka dzie -

siąt ak cji ra tow ni czych zwią za nych z li kwi da cją za gro -

żeń dla za łóg gór ni czych i za gro że nia po wszech ne go 

(m.in. po żar tu ne lu me tra w War sza wie). 

Nad zo ro wał Pan wie le ak cji ra tow ni czych w ko pal -

niach. Gdy gra idzie o ży cie lu dzi uwię zio nych na do le,

my śli się o bez pie czeń stwie ra tow ni ków?

Trze ba umieć wy wa żyć ry zy ko i być prze ko na nym, że je że li
ra tow ni cy wej dą, to wszy scy wró cą. Ra tow nik jest tak wy szko -
lo ny, że by nieść po moc w skraj nie trud nych wa run kach. Ale
gór nic two jest nie prze wi dy wal ne, uczy po ko ry. Wy da je się, że
już wszyst ko wie my, a jed nak ka żda ak cja nie sie no we do -
świad cze nia. Kie ru je nią jed na oso ba, kie row nik ak cji, któ re -
mu ta kie zda rze nie przy tra fia się raz – dwa ra zy w ży ciu. W cią -
gu 15 lat uczest ni czy łem we wszyst kich ak cjach zwią za nych

z ra to wa niem lu dzi, nad -
zo ru jąc je i do ra dza jąc kie -
row ni ko wi ak cji.

Wśród Pań skich do -

ko nań wy mie nia ne są re -

ali za cje wnio sków wpro -

wa dza ją cych zmia ny

w cza sie pro wa dze nia ak -

cji ra tow ni czych. Cze go

do ty czy ły?

Gór ni cy scho dzą co raz
głę biej, gdzie trze ba zma -
gać się z wy so ki mi tem pe -

ra tu ra mi. Im cie plej, tym or ga nizm czło wie ka funk cjo nu je wol -
niej, re fleks jest za bu rzo ny, my śle nie wol niej sze. 10-12 lat te -
mu wy po sa ży li śmy ra tow ni ków w urzą dze nia do schła dza nia
wdy cha ne go z apa ra tu po wie trza i ka mi zel ki schła dza ją ce.
Zad ba li śmy o mi ni ma li za cję prze no śni ków zgrze bło wych
do od sta wy urob ku, któ re mo żna szyb ko zmon to wać. Ra tow -
ni cy, kie dy zja dą na dół, mu szą nie jed no krot nie po ko nać jesz -
cze kil ka ki lo me trów, że by do trzeć do sta no wi ska pra cy. Za -
pew nie nie im trans por tu to je den z prio ry te tów.

Za ini cjo wał Pan no we li za cję prze pi sów w za kre sie za -

gro że nia me ta no we go. Cze go do ty czy ła?

Głów nym spo so bem wal ki z me ta nem jest je go roz rze -
dze nie po wie trzem. W wą skich wy ro bi skach jest to bar dzo
trud ne, więc wal czy my np. o więk sze prze kro je wy ro bisk,
rów nież o czuj ni ki za mon to wa ne w ścia nach, in ne ich roz -
miesz cze nie. Wen ty la cja to zło żo ny pro blem, któ ry wy ma ga
per spek ty wicz ne go my śle nia. To ko niecz ne, aby mo żna by ło
za pla no wać bez piecz ne wy do by cie wę gla na naj bli ższe
10-20 lat. Pre zes WUG po wo łał Ko mi sję Bez pie czeń stwa,
w któ rej spo ty ka ją się przed się bior cy, związ kow cy, na ukow -
cy, pra cow ni cy urzę dów. Uwa żam, że roz mo wa – obok kon -
tro li – jest bar dzo wa żnym ele men tem współ pra cy.

Po nad sto osób li czy ła gru pa pra co daw ców
z te re nu Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Rze szo wie, któ rzy spo tka li się 14 li sto pa -
da br. w sie dzi bie in spek to ra tu, by ode brać
na gro dy ho no ro we, wy ró żnie nia i dy plo my
w kon kur sach PIP pn. „Pra co daw ca – or ga -
ni za tor pra cy bez piecz nej”, „Bu duj bez -
piecz nie” oraz pro gra mach pre wen cyj nych
„Zdo bądź Dy plom PIP” i „Pro mo cja stan -
dar dów BHP”.

Uro czy stość, któ rej go spo da rzem był Da wid Ba ran, szef
rze szow skie go OIP -u, by ła oka zją do po su mo wa nia ca ło rocz -
nej dzia łal no ści pre wen cyj nej ad re so wa nej za rów no do ma -
łych przed się bior ców, któ rzy z po wo dze niem zmie rzy li się
z pro ce du rą „Zdo by cia Dy plo mów PIP”, jak i pra co daw ców
– bu dow lań ców oraz tych, któ rzy ze chcie li po wal czyć o pre -
sti żo wy ty tuł „Pra co daw cy – or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej”.

Wśród do ce nio nych przez ka pi tu łę kon kur su „Bu duj bez -
piecz nie” by ła fir ma „Skan ska”. Re pre zen tu ją cy pra co daw cę
przed sta wi ciel słu żby bhp Kon rad Grzyw na dzię ku jąc za wy -
ró żnie nie, wspo mniał, że in we sty cja mi re ali zo wa ny mi przez
„Skan ską” (Od dział Bu dow nic twa Ogól ne go w Rze szo wie),
któ re w kon tek ście bhp oraz prze strze ga nia pra wa pra cy,
po zy tyw nie w ostat nich la tach oce ni ła in spek cja pra cy by ły:
Ter mi nal w Ja sion ce i bu do wa wie ży kon tro li lo tów oraz
obiek ty Po li tech ni ki i Uni wer sy te tu Rze szow skie go. Obec ną
na gro dę otrzy mał Od dział Bu dow nic twa In ży nie ryj ne go
w Rze szo wie za bu do wę mo stu sta łe go na rze ce Wi słok
w miej sco wo ści No wa Wieś Czu dec ka w cią gu dro gi wo je -
wódz kiej nr 988. 

– W na szej fir mie, jak ka żdej bu dow la nej, więk szość prac
ma cha rak ter szcze gól nie nie bez piecz nych, dla te go tym bar -

dziej sta ra my się, że by ka żdy pra cow nik, przy cho dząc do pra -
cy, z tej pra cy wró cił do do mu. Za pew nie nie bez piecz nych
wa run ków pra cy jest dla nas za da niem prio ry te to wym. Po -
twier dza ją to sło wa pre ze sa, któ ry po wta rza, że „nie chce
zy sku, je śli je go osią gnię cie mo gło by stwa rzać za gro że nie
dla lu dzi”.

Z punk tu wi dze nia be ha pow ca, naj wa żniej sze przy te go
ro dza ju du żych przed się wzię ciach jest do kład ne za pla no -
wa nie wszyst kie go, po cząw szy od fi nan sów po naj drob niej -
sze za bez pie cze nia pra cow ni ków, za wsze z my ślą o tym, że
nie ma sen su wy pra co wy wać do cho dów, je śli mia ło by się to
wią zać z ludz kim nie szczę ściem. Bar dzo du żo za le ży przy tym

od sa mych lu dzi, za rów no tych z nad zo ru, jak i po szcze gól -
nych pra cow ni ków, rów nież pod wy ko naw ców. Je śli sa mi nie
wi dzą za gro żeń i nie sta ra ją się za bez pie czyć swo ich sta no -
wisk pra cy, to na wet naj lep szy sprzęt i środ ki ochro ny nic nie
po mo gą. Ta kie po dej ście pra cow ni ków wią że się ze zmia ną
ich świa do mo ści, a to wy ma ga cza su i kon se kwen cji. Jest
trud ne, ale wy pra co wa ne efek ty są trwa łe.

Jed nym z za kła dów, któ re uzy ska ły ty tuł „Pra co daw cy – or -
ga ni za to ra pra cy bez piecz nej”, jest NZOZ „RU DEK” Ga bi net Re -
ha bi li ta cji Me dycz nej An drze ja Rud ka, za trud nia ją cy po -
nad 100 osób. Fir ma ist nie je od prze szło 20 lat. Za czy na ła
dzia łal ność ja ko pod miot jed no oso bo wy. Po cząt ko wo, dzię ki
„Pre mii dla ak tyw nych osób nie peł no spraw nych” w for mie
kre dy tu pre fe ren cyj ne go, jej wła ści ciel (oso ba nie do wi dzą ca),
wy po sa żył ga bi net fi zy ko te ra pii, za trud nia jąc ko lej nych pra -
cow ni ków do je go ob słu gi. Z cza sem zor ga ni zo wał po rad nię
spe cja li stycz ną, by na stęp nie ure al nić po mysł na za kład wy -
łącz nie re ha bi li ta cyj ny, rów nież mo bil ny, z do jaz dem do do -
mu pa cjen ta. Gru pę spraw dzo nych i do brych pra cow ni ków
sta no wi li wcześniejsi sta ży ści z urzę du pra cy. To głów nie dzię -
ki nim, jak pod kre śla wła ści ciel, fir ma mo gła się roz wi nąć
i dzia łać do dziś. Pra cow ni cy za wsze by li, są i bę dą trak to wa ni
w spo sób pod mio to wy. W tym wła śnie upa tru je suk ce su wy -
ni ka ją ce go z przy zna nia przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy ty -
tu łu „Pra co daw cy – or ga ni za to ra pra cy bez piecz nej”.

Spo tka nie z li de ra mi wśród pra co daw ców Pod kar pa cia,
uświet nił kon cert ze spo łu Szko ły Mu zycz nej z Rze szo wa.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Li de rzy wśród pra co daw ców Pod kar pa cia



W Duń skiej 
In spek cji Pra cy
Z or ga ni za cją i funk cjo no wa niem Duń skiej
In spek cji Pra cy, jej za dania mi i kom pe ten -
cja mi za po znał się pol ski in spek tor pra cy,
Ar tur Kwiat kow ski z OIP w Szcze ci nie, pod -
czas wi zy ty stu dyj nej w Kol ding (Da nia),
któ ra od by ła się je sie nią w ra mach Pro gra -
mu Wy mia ny In spek to rów Pra cy SLIC.

In spek tor pra cy z Pol ski po znał za ło że nia stra te gii Duń -
skiej In spek cji Pra cy na la ta 2012-2020 oraz sys tem pla no -
wa nia kon tro li i za sa dy funk cjo no wa nia call -cen ter. Wziął
rów nież udział w kon tro lach na pla cach bu dów oraz ob ser -
wo wał ta kie dzia ła nia w re stau ra cjach, skle pach i w rol nic -
twie, gdzie do mi nu je za trud nie nie cu dzo ziem ców, ta kże
z Pol ski i kra jów by łe go ZSRR.

In spek to rzy pra cy w Da nii pro wa dzą kon tro le tyl ko i wy -
łącz nie z za kre su tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy. Kwe -
stie prze strze ga nia pra wa pra cy i le gal no ści za trud nie nia le -
żą w ge stii związ ków za wo do wych, urzę du po dat ko we go
(SKATT) oraz Po li cji. 

Spo sób in spek tor skich kon tro li w Da nii jest zbli żo ny
do pol skie go, jed na kże nie są wy ma ga ne upo wa żnie nia, zaś
do ku men ta cja w for mie pa pie ro wej jest ogra ni czo na do mi -
ni mum. Wy ni ki kon tro li są pu bli ko wa ne na stro nie głów nej
Duń skiej In spek cji Pra cy, co umo żli wia po ten cjal nym pra -
cow ni kom zo rien to wa nie się, jak da na fir ma trak tu je prze -
strze ga nie prze pi sów bhp. 

Ka żdy z in spek to rów pra cy Duń skiej In spek cji Pra cy jest
wy po sa żo ny w lap top, te le fon słu żbo wy, ta blet (umo żli wia ją -
cy ro bie nie zdjęć, wy sy ła nie pocz ty in ter ne to wej, ter mi narz

oraz sys tem GPS). Do dys po zy cji in -
spek to ra tu za trud nia ją ce go ok. 90
in spek to rów pra cy jest ok. 20 sa -
mo cho dów słu żbo wych, przy
czym stan dar dem jest wy ko rzy -
sty wa nie do pra cy ta kże sa mo -
cho dów pry wat nych, za zwro -
tem kosz tów.

In spek to rzy w Kol -
ding zo sta li po dzie -
le ni na trzy sek -
cje kon tro lu ją ce
na stę pu ją ce bra -
nże: 1) bu dow nic -
two i rol nic two; 2)
za gad nie nia nie ob -
ję te za da nia mi sek -
cji 1 lub 3; 3) sek tor pu -
blicz ny. Do dys po zy cji ka żdej
sek cji jest kil ku oso bo wy per so nel ad mi ni stra cyj ny, po ma ga -
ją cy w opra co wa niu do ku men ta cji, roz wią zy wa niu pro ble -
mów tech nicz nych oraz pla nu ją cy dzień pra cy in spek to ra.
Czas pra cy w in spek cji pra cy w Da nii wy no si 7,5 go dzi ny,
przy czym in spek to rzy pra cy wy ko nu ją cy czyn no ści kon tro l -
ne po za sie dzi bą, ma ją pra wo do pół go dzin nej prze rwy w pra -
cy, w trak cie któ rej na koszt pra co daw cy mo gą za ku pić po si -
łek do kwo ty 10 eu ro. Koszt ta kie go po sił ku jest zwra ca ny
po przed ło że niu ra chun ków.

Na po trze by pro mo cji po żą da nych po staw na rzecz bez pie czeń -
stwa pra cy na pla cu bu do wy przy go to wa no se rię pla ka tów pod ha -
słem „Pro fe sjo na li ści pra cu ją bez piecz nie”. Dwa z nich, ob ra zu ją ce
wła ści wie przy go to wa nych do pra cy ro bot ni ków – bru ka rza i mu -
ra rza – zo sta ły wła śnie wy da ne dru kiem ra zem z pla ka tem: „Nie
bądź ofia rą, rób swo je za wo do wo”. In ne wy daw nic twa z tej se rii
zna leźć mo żna na stro nie www.bez u pad ku.pl. 

Jed no cze śnie do okrę go wych in spek to ra tów pra cy tra fi ły pla -
ka ty – zwia stu ny przy szło rocz nej kam pa nii spo łecz nej ad re so wa -
nej do mło dych pra cow ni ków i osób przy go to wu ją cych się do pod -
ję cia pierw szej pra cy zwią za nej z pro gra mem edu ka cyj nym „Kul tu -
ra bez pie czeń stwa”.

Nowości wydawnicze PIP
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Na le ża ło by zwró cić uwa gę w szcze gól no -
ści na ter mi no lo gię, któ ra, choć funk cjo nu je
w po wszech nym uży ciu, to nie zo sta ła do -
głęb nie zde fi nio wa na ani przez prze pi sy pra -
wa, ani nie do cze ka ła się od po wied nie go
opra co wa nia w li te ra tu rze przed mio tu. Ni -
niej sze opra co wa nie ma na ce lu za sy gna li zo -
wa nie pro ble mu oraz pod ję cie dys ku sji na te -
mat wła ści we go ro zu mie nia ter mi nów „har -
mo no gra mu” i„roz kła du” cza su pra cy. Jak wy -
ni ka bo wiem z do świad czeń uzyskanych przez
in spek to rów pra cy pod czas czyn no ści kon -
tro l nych, brak jed no znacz nych roz strzy gnięć
w tym te ma cie po wo du je nie po trzeb ne na -
pię cia za rów no w re la cjach pra cow nik -pra -
co daw ca, jak rów nież or ga ni za cje związ ko -
we -pra co daw ca. Na le ży zwró cić uwa gę, że
wa ga pro ble mu jest sto sun ko wo nie wiel ka
w za kła dach ma łych, gdzie re la cje po mię dzy
pra cow ni kiem, a pra co daw cą są czę sto bli -
skie i nie for mal ne. Z do świad cze nia in spek -
tor skie go wy ni ka, że pro ble my zwią za ne z pla -
no wa niem pra cy na ra sta ją w pod mio tach
więk szych, w któ rych, co istot ne, pra co daw -
cy w spo sób bar dzo zró żni co wa ny for ma li -
zu ją ten pro ces, co z ko lei wy wo łu je py ta nia
o gra ni ce swo bo dy pod mio tów za an ga żo -
wa nych w pla no wa nie pra cy.

Pra wo daw ca nie roz sąd ny?

Przy pla no wa niu pra cy zwy cza jo wo wy -
stę pu ją cy mi ter mi na mi są „roz kład” i „har mo -
no gram” cza su pra cy. Czę sto rów nież sto so -
wa ny jest ter min „gra fik” cza su pra cy. Przy to -
czo ne ter mi ny, jak ła two za uwa żyć, ma ją od -
mien ne brzmie nie. Na grun cie ję zy ka pol -
skie go mo żna za ło żyć, iż od mien ne brzmie -
nie nie de ter mi nu je jesz cze od mien ne go zna -
cze nia uży wa ne go sło wa. W tym sen sie mo -
żna za ło żyć z jed nej stro ny, że sło wa przy to -
czo ne ma ją zna cze nie od mien ne lub też, że
są ty po wy mi sy no ni ma mi, ewen tu al nie też
ich za kre sy zna cze nio we po kry wa ją się czę -
ścio wo. Na le ży jed nak pod kre ślić, że w na -

uce pra wa pro ste przy ję cie de fi ni cji słow ni -
ko wych czy en cy klo pe dycz nych od po wied -
nich ter mi nów na le ży sto so wać ostro żnie i za -
wsze skon fron to wać z ce lo wo ścią i ra cjo nal -
no ścią uży wa nia przez usta wo daw cę (lub sze -
rzej – pra wo daw cę) w prze pi sach praw nych
ter mi nów, któ re ró żnią się swo im brzmie -
niem. Zgod nie z utar ty mi stan dar da mi pra -
wi dło wej le gi sla cji, uży wa nie przez pra wo -
daw cę dwóch ter mi nów o od mien nym brzmie -
niu po win no być uza sad nio ne i im pli ku je
wnio sek, że ter mi ny te ma ją rów nież od mien -
ne zna cze nie praw ne. Wnio sek od mien ny su -
ge ro wał by, że do ko nu jąc wy kład ni prze pi -
sów, za kła da my ist nie nie pra wo daw cy nie -
roz sąd ne go. Czy tak jest na pew no, mo że
usta lić ana li za wspo mnia nych po jęć prze pro -
wa dzo na na grun cie obo wią zu ją cych norm
pra wa.

Wy wo dy w ni niej szym tek ście ma ją cha -
rak ter wnio sko wa nia de le ge la ta, tj. nie bę dą
usta la ły nic po nad to, co wy ni ka z sa mych
prze pi sów. Nie jest za tem ce lem ar ty ku łu
wska za nie kie run ków zmia ny obo wią zu ją -
cych prze pi sów. Nie mniej jed nak nie licz ne
wnio ski de le ge fe ren da, tj. po stu la ty ewen tu -
al nych zmian w prze pi sach, wy raź nie zo sta ły
ozna czo ne w tek ście.

Dla po rząd ku na le ży jesz cze za zna czyć,
że ar ty kuł od no si się je dy nie do ter mi nów
„har mo no gram” i „roz kład” cza su pra cy, nie
po dej mu jąc kwe stii zde fi nio wa nia po ję cia
„gra fi ku” cza su pra cy. Wy da je się jed nak, że
rów nież po ję cie „gra fi ku” po win no zo stać od -
po wied nio wy ja śnio ne w li te ra tu rze przed -
mio tu, bo cho ciaż jest to ter min nie sto so wa -
ny przez usta wo daw cę, to jed nak wy stę pu je
w po wszech nym uży ciu. Na le ży zwró cić uwa -
gę, że po dob ny cha rak ter przez dłu gi czas
mia ło po ję cie har mo no gra mu, do któ re go
usta wo daw ca do cza su wej ścia w ży cie tzw.
usta wy an ty kry zy so wej (na co wska zu ję da -
lej), się nie od wo ły wał. Przy stę pu jąc do ana -
li zy wspo mnia nych po jęć, do cho dzi my
do pierw sze go i za sad ni cze go wnio sku. W sys -

Mi ro sław Ma chu ra

Roz kład cza su pra cy a har mo no gram
(Cz. I)

W trak cie kon tro li in -
spek to rzy pra cy czę sto
sta ją przed pro ble mem
oce ny pra wi dło wo ści za -
rzą dza nia w za kła dzie
cza sem pra cy. Wie lo -
krot nie w li te ra tu rze po -
ru sza no pro ble my
zwią za ne z te ma ty ką
norm, wy mia ru cza su
pra cy, a ta kże obo wiąz -
ko wych okre sów od po -
czyn ku. Wy da je się
jed nak, że te ma tem za -
nie dby wa nym jest pro -
ces, pod czas któ re go
pra co daw ca pra cę pla -
nu je.

Pra wo te mie pol skie go pra wa nie ma de fi ni cji le gal -
nych roz kła du czy har mo no gra mu cza su pra -
cy. Przed mio to wa kon sta ta cja jest o ty le istot -
na, że brak de fi ni cji le gal nej zna czą co utrud -
nia zde fi nio wa nie wspo mnia nych po jęć. Na -
uka pra wa w przy pad ku bra ku de fi ni cji le gal -
nej czę sto kroć od wo łu je się do zna cze nia ję -
zy ko we go. Po mi jam w tym miej scu szcze gó -
ło wą ana li zę słow ni ko wą/en cy klo pe dycz ną
wspo mnia nych po jęć z uwa gi na ra my ni -
niej sze go ar ty ku łu i za kła da jąc, że czy tel nik
sam mo że wspo mnia ne de fi ni cje od two rzyć
na pod sta wie do stęp nej li te ra tu ry. Zna cze -
nie to we dług słow ni ka ję zy ka pol skie go jest
do syć po dob ne i nie po zwa la nam na osta -
tecz ne roz wi kła nie pro ble mu pre cy zyj ne go
okre śle nia gra nic ana li zo wa nych po jęć. Zgod -
nie z za sa da mi pra wi dło wej wy kład ni prze pi -
sów, brak za do wa la ją cych re zul ta tów przy za -
sto so wa niu wy kład ni gra ma tycz nej po wo du -
je ko niecz ność sto so wa nia in nych spo so bów
wy kład ni, ta kich jak wy kład nia sys te mo wa,
ce lo wo ścio wa, a na wet hi sto rycz na. Wnio -
sku jąc de le ge fe ren da, ce lo wym by ło by za -
war cie w Ko dek sie pra cy de fi ni cji le gal nych
ana li zo wa nych po jęć. Przy bra ku wspo mnia -
nych de fi ni cji le gal nych ana li zie na le ży pod -
dać wspo mnia ne po ję cia w ra mach prze pi -
sów, w któ rych one wy stę pu ją.

Za mien nie – ab sur dal nie

Po ję cie „roz kła du” cza su pra cy usta wo -
daw ca po wo łu je w art. 1041 K.p. wska zu jąc,
że pra co daw ca okre śla w tre ści re gu la mi nu
„sys te my i roz kła dy cza su pra cy oraz przy ję te
okre sy roz li cze nio we cza su pra cy”. Uzu peł -
nia ją cy cha rak ter w tym za kre sie ma art. 150
§ 1 K.p., któ ry sta no wi, że „sys te my i roz kła dy
cza su pra cy oraz przy ję te okre sy roz li cze nio -
we cza su pra cy usta la się w ukła dzie zbio ro -
wym pra cy lub w re gu la mi nie pra cy al bo
w ob wiesz cze niu, je że li pra co daw ca nie jest
ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub nie jest
obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu pra cy
(…)”. Art. 150 § 2 wska zu je, że pra co daw ca,
u któ re go nie dzia ła za kła do wa or ga ni za cja
związ ko wa, a ta kże pra co daw ca, u któ re go
za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa nie wy ra -
ża zgo dy na usta le nie lub zmia nę sys te mów
i roz kła dów cza su pra cy oraz okre sów roz li -
cze nio wych cza su pra cy, mo że sto so wać okre -
sy roz li cze nio we cza su pra cy okre ślo ne
w art. 129 § 2 i w art. 135 § 2 i 3, po uprzed -
nim za wia do mie niu wła ści we go in spek to ra
pra cy. Cha rak te ry stycz ne dla opra co wań te -

ma tu jest stwier dze nie fak tu, iż pra co daw ca
ma obo wią zek wska za nia w re gu la mi nie pra -
cy obo wią zu ją ce go w za kła dzie roz kła du cza -
su pra cy. Więk szość dok try ny jed na kże po ję -
cie roz kła du na stęp nie zu peł nie swo bod nie
za stę pu je po ję ciem har mo no gra mu. Jesz cze
bar dziej jed no znacz ny za bieg ten jest w ró -
żne go ro dza ju po rad ni kach dla pra co daw -
ców lub słu żb ka dro wych. Szcze gó ło wa ana -
li za wy po wie dzi dok try ny w tej kwe stii wy -
kra cza po za ra my ob ję to ścio we ni niej sze go
tek stu. Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że pla -
no wa nie cza su pra cy, a w szcze gól no ści do -
kład ne zro zu mie nie od po wied nich pro ce dur
obo wią zu ją cych w tym za kre sie, ma za sad ni -
cze zna cze nie dla ka żde go pra cow ni ka, a po -
mi ja nie te go pro ble mu w li te ra tu rze do pro -
wa dza w mo jej oce nie do zbyt da le ko idą cej
swo bo dy, któ ra na ru sza po czu cie spra wie dli -
wo ści przede wszyst kim pra cow ni ków. Za -
bieg za mien ne go sto so wa nia oby dwu po jęć
(har mo no gra mu i roz kła du) na le ży w mo im
prze ko na niu oce nić ne ga tyw nie, ja ko nie -
upraw nio ny. Po słu gi wa nie się bo wiem za -
mien nie ty mi dwo ma po ję cia mi w prak ty ce
do pro wa dza do bar dzo da le ko idą cej roz pię -
to ści in ter pre ta cyj nej, a w szcze gól no ści
do wnio sków ab sur dal nych. W prak ty ce in -
spek to ra pra cy spo tka łem się wie lo krot nie
więc z twier dze niem, że har mo no gram cza -
su pra cy (ro zu mia ny ja ko po ję cie to żsa me
z roz kła dem) po wi nien być usta lo ny w tre ści
sa me go re gu la mi nu pra cy. Te go ro dza ju wnio -
sek kom plet nie kłó ci się z za sa dą nor ma tyw -
no ści re gu la mi nu pra cy. Je śli re gu la min pra -
cy two rzyć ma nor my praw ne, to nie mo żna
jed no cze śnie wy ma gać, aże by za pi sy w nim
za war te mia ły cha rak ter kon kret ny i szcze -
gó ło wy. Jak wia do mo isto tą nor my praw nej
jest jej abs trak cyj ność i ogól ność. W sen sie
prak tycz nym opi sa ny wcze śniej po stu lat jest
zro zu mia ły na wet bez głęb szej wie dzy praw -
nej. Stwo rze nie w re gu la mi nie pra cy roz kła -
du cza su pra cy, któ ry był by jed no cze śnie har -
mo no gra mem cza su pra cy, tj. wy zna cze niem
dni i go dzin pra cy po szcze gól nych pra cow -
ni ków za kła du pra cy, do pro wa dził by do ko -
niecz no ści ka żdo ra zo wej zmia ny te go re gu -
la mi nu w przy pad ku ko niecz no ści zmia ny
pla nu pra cy (co kłó ci się z za sa dą, by prze pi -
sy pra wa by ły sta łe i nie pod le ga ły cią głym
zmia nom). Po za tym zmia na ta ka (zmia na re -
gu la mi nu) mu sia ła by na stę po wać nie tyl ko
w ka żdym przy pad ku zmia ny har mo no gra -
mu z uwa gi na upływ okre su roz li cze nio we -
go i roz po czę cie się no we go, ale rów nież

W sys te mie pol skie go
pra wa nie ma de fi ni cji
le gal nych roz kła du czy
har mo no gra mu cza su
pra cy. Ich brak zna czą co
utrud nia więc zde fi nio -
wa nie tych po jęć.
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Re gio nal ne pla ny dzia łań sprzy ja ją cych za -
trud nie niu po win ny po wsta wać w opar ciu
o ana li zy ryn ku pra cy i ba da nia po py tu
na pra cę, w tym o mo ni to ring za wo dów de -
fi cy to wych i nad wy żko wych. Po win ny od -
po wia dać fak tycz nym po trze bom
lo kal ne go ryn ku pra cy. To naj istot niej sze
wnio ski kon fe ren cji pn. „Za rzą dza nie ryn -
kiem pra cy”, któ rej ini cja to rem był Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie.

Przy go to wy wa ne w ten spo sób pla ny po zwo li ły by nie tyl -
ko na ra cjo nal ne uzu peł nia nie bra ków ka dro wych lo kal ne go
ryn ku pra cy, ale ta kże chro ni ły by przed zja wi skiem ta niej si ły
ro bo czej, nie rzad ko wy ko rzy sty wa nej nie zgod nie z obo wią -
zu ją cym pra wem i dzia ła ją cej de struk cyj nie na wol no ryn ko -
we re la cje mie dzy pra co daw ca mi a pra co bior ca mi. Do dat ko -
wą ko rzy ścią by ło by ogra ni cze nie mo żli wo ści pa to lo gicz ne go
wy ko rzy sta nia uprosz czo nych pro ce dur praw nych umo żli wia -
ją cych cu dzo ziem com pra cę na te ry to rium RP w ce lu uła twie -
nia im po by tu w Pol sce i UE, nie zgod nie z de kla ro wa nym za -
mia rem lub nie le gal ne go wy ko ny wa nia pra cy. 

Ce lem kon fe ren cji z udzia łem przed sta wi cie li lu bel skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go oraz Wo je wódz kie go Urzę du Pra -
cy, któ ra od by ła się je sie nią br. w Lu bli nie, by ło wy pra co wa -
nie me tod współ pra cy pu blicz nych słu żb za trud nie nia i or -
ga nów kon tro li, któ re po zwa la ły by na ra cjo nal ne udo stęp -
nia nie lo kal ne go ryn ku pra cy oso bom po szu ku ją cym pra cy,
w tym rów nież cu dzo ziem com.

W kon fe ren cji uczest ni czył nad in spek tor pra cy Le szek

Ostasz, któ ry re ko men do wał pod ję cie dzia łań ra cjo na li zu ją -
cych za rzą dza nie ryn kiem pra cy, ta kich jak ogra ni cze nie, za -
rów no ilo ścio we, jak i ja ko ścio we, re je stro wa nia oświad czeń
o za mia rze po wie rze nia pra cy cu dzo ziem com, do licz by wy ni -
ka ją cej z po trzeb lo kal ne go ryn ku pra cy. Do ty czy ło by to rów -
nież sto so wa nia uza sad nio nej od mo wy re je stra cji na pod sta -
wie re gio nal ne go pla nu dzia łań na rzecz za trud nie nia oraz re -
je stro wa nia oświad czeń w cza sie umo żli wia ją cym spraw dze -
nie i we ry fi ka cję da nych za war tych w oświad cze niach, w szcze -
gól no ści do ty czą cych mo żli wo ści po wie rze nia pra cy znacz nej
licz bie cu dzo ziem ców lub za gwa ran to wa nia im pra cy (np.
umo wy mię dzy pod mio ta mi). Ko lej ne roz wią za nia pro po no -
wa ne przez nad in spek to ra od no si ły się do wy da wa nia ze zwo -
leń na wa run kach nie mniej ko rzyst nych niż wy ni ka ją ce z prze -
pi sów pra wa pra cy, nie za le żnie od ro dza ju umo wy (umo wa
o pra cę, umo wa cy wil no praw na), cho cia żby ze wzglę du na ko -
niecz ność po kry wa nia przez cu dzo ziem ca kosz tów utrzy ma -
nia w Pol sce oraz wpro wa dze nie ja ko za sa dy kon tro li speł nie -
nia wy ma gań przez agen cje za trud nie nia przed wy da niem
cer ty fi ka tu, w szcze gól no ści do ty czy ło by to ad re su oraz lo ka -
lu i je go wy po sa że nia. Le szek Ostasz zwró cil rów nież uwa gę
na po trze bę uwzględ nie nia w re gio nal nych i po wia to wych
pla nach dzia łań na rzecz ryn ku pra cy jed no znacz nych kry te -
riów od mo wy re je stra cji oświad czeń o za mia rze po wie rze nia
pra cy cu dzo ziem co wi i mi ni mal nych wy ma gań wy ni ka ją cych
z pra wa pra cy. W kon fe ren cji uczest ni czy li rów nież Krzysz -

tof Gold man, okrę go wy in spek tor pra cy w Lu bli nie oraz je -
go za stęp ca Bo że na Li pert.

Krzysztof Sudoł

OIP Lublin

Jak le piej 
za rzą dzać ryn kiem pra cy?

w skraj nym przy pad ku przy ka żdej zmia nie
oso bo wej za ło gi (przy ję cie no we go pra cow -
ni ka po cią ga prze cież za so bą ko niecz ność
usta le nia dla te go pra cow ni ka har mo no gra -
mu pra cy, a za tem zmia nę har mo no gra mu
pra cy ro zu mia ne go ja ko pew na ca łość – plan
pra cy wszyst kich pra cow ni ków). Czy w związ -

ku z tym zgod nie z nor mą art. 150 § 2 K.p. na -
le ża ło by ka żdą zmia nę in dy wi du al ną har mo -
no gra mu cza su pra cy kon sul to wać z or ga ni -
za cją związ ko wą, a jed no cze śnie zgod nie
z art. 152 § 1 K.p. do ko ny wać zmian w re gu -
la mi nie pra cy? Wnio sek ta ki jest oczy wi ście
nie do rzecz ny. Ta pro sta prak tycz na pró ba
kon cep cji za mien ne go sto so wa nia po jęć har -
mo no gra mu i roz kła du cza su pra cy, w mo jej

oce nie w spo sób jed no znacz ny dys kwa li fi -
ku je te go ro dza ju po dej ście. Z uwa gi na ogra -
ni czo ną for mę ni niej sze go opra co wa nia, nie
wy da je się ce lo we mno że nie przy kła dów
pod da ją cych w wąt pli wość lub też cał ko wi -
cie dys kwa li fi ku ją cych kon cep cję za mien ne -
go sto so wa nia po jęć roz kła du i har mo no -
gra mu cza su pra cy. Z ubo le wa niem stwier -
dzam jed nak, że w opra co wa niach na te mat
pla no wa nia pra cy na gmin nie wspo mnia ne
ter mi ny sto su je się za mien nie. Czy ni się to
al bo wprost, al bo po przez sto so wa nie za sad
re gu lu ją cych pro ce du rę okre śla nia roz kła du

cza su pra cy do re gu la cji pro ce du ry two rze -
nia har mo no gra mu cza su pra cy. 

Od rzu ce nie za mien no ści

W tym miej scu na le ży zwró cić uwa gę, że
za mien ne mu sto so wa niu po jęć har mo no gra -
mu i roz kła du sprzy ja nie ste ty re dak cja art. 128
§ 2 pkt. 1 oraz art. 133 § 2 K.p. W pierw szym
z tych prze pi sów usta wo daw ca stwier dza, że
przez pra cę zmia no wą na le ży ro zu mieć „wy -
ko ny wa nie pra cy we dług usta lo ne go roz kła -
du cza su pra cy prze wi du ją ce go zmia nę po ry
wy ko ny wa nia pra cy przez po szcze gól nych pra -
cow ni ków po upły wie okre ślo nej licz by go -
dzin, dni lub ty go dni”. Dru gi prze pis sta no wi,
że „(…) w przy pad ku zmia ny po ry wy ko ny wa -
nia pra cy przez pra cow ni ka w związ ku z je go
przej ściem na in ną zmia nę, zgod nie z usta lo -
nym roz kła dem cza su pra cy, ty go dnio wy nie -
prze rwa ny od po czy nek mo że obej mo wać mniej -
szą licz bę go dzin, nie mo że być jed nak krót szy
niż 24 go dzi ny”. Wy kład nia gra ma tycz na prze -
pi sów po zwa la na przy ję cie za rów no kon cep -
cji, iż har mo no gram i roz kład to po ję cia od -
mien ne zna cze nio wo, jak i że po ję cia te są za -
mien ne, a za tem har mo no gram na le ży two -
rzyć zgod nie z pro ce du rą przy ję tą w art. 1041

K.p. Ta dru ga kon cep cja jed na kże wy raź nie
kłó ci ła by się z nor ma tyw nym cha rak te rem re -
gu la mi nu pra cy, któ ry w ta kim przy pad ku mu -
siał by kon kre ty zo wać pra cę ka żde go po szcze -
gól ne go pra cow ni ka nie ja ko na po zio mie re -
gu la mi nu pra cy, co zo sta ło od rzu co ne we wcze -
śniej przed sta wio nych roz wa ża niach. Z pre -
zen to wa ną prze ze mnie kon cep cją nie stoi
w sprzecz no ści treść art. 142 K.p., któ ry sta no -
wi, że na pi sem ny wnio sek pra cow ni ka, pra co -
daw ca mo że usta lić in dy wi du al ny roz kład je -
go cza su pra cy w ra mach sys te mu cza su pra -
cy, któ rym pra cow nik jest ob ję ty. W tym bo -
wiem przy pad ku nie ma my do czy nie nia z two -
rze niem ak tu nor ma tyw ne go, ja kim jest re gu -
la min pra cy, a je dy nie po ro zu mie niem in dy -
wi du al nym, któ re nie mu si mieć cha rak te ru
ogól ne go i abs trak cyj ne go. Jed no znacz ne od -
rzu ce nie kon cep cji za mien no ści po zwa la
na przej ście, w ana li zie po jęć, do na stęp ne go
kro ku, tj. do pró by wła ści we go okre śle nia gra -
nic in te re su ją cych nas po jęć. Od nio sę się do te -
go w dru giej czę ści ar ty ku łu, gdyż – jak wcze -
śniej zwró ci łem uwa gę, nie wy star cza ją ce przy tej
pró bie by ło by od wo ła nie się do do tych cza so -
wych roz wa żań w tym za kre sie. 

Mi ro sław Ma chu ra

OIP Ka to wi ce

Zgod nie z utar ty mi stan dar da mi pra wi dło wej le gi sla cji, uży -
wa nie przez pra wo daw cę dwóch ter mi nów o od mien nym
brzmie niu po win no być uza sad nio ne i im pli ku je wnio sek, że
ter mi ny te ma ją rów nież od mien ne zna cze nie praw ne.

26 IP 12/2012 
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zo sta ły za re je stro wa ne w IMI i uczest ni czą
w wy mia nie in for ma cji za po śred nic twem te -
go sys te mu;

● ba zy za wie ra ją cej ze sta wy prze tłu -

ma czo nych py tań (co do za sa dy wła ści wy
or gan w da nym pań stwie mo że utwo rzyć
wnio sek o in for ma cje w swo im ję zy ku oj czy -
stym na pod sta wie jed ne go z ze sta wów py -
tań i wy słać go za po śred nic twem sys te mu
do od po wied ni ka w in nym pań stwie człon -
kow skim. Ad re sat wnio sku otrzy ma go we
wła snym ję zy ku i bę dzie mógł za po śred nic -
twem sys te mu prze słać od po wiedź do or ga -
nu zwra ca ją ce go się o in for ma cje); 

● ba zy re je strów pro wa dzo nych w da -
nym pań stwie człon kow skim, w więk szo ści
do stęp nych on li ne, w któ rych or ga ny wła ści -
we z ca łe go EOG mo gą wy szu kać in for ma cje
na te mat kon kret ne go pod mio tu;

● re je strów wnio sków w da nym mo du -
le sys te mu IMI – kie ro wa nych za rów no do da -
ne go or ga nu jak i przez nie go wy sy ła nych;
są one re je stro wa ne au to ma tycz nie i wy ka -
zy wa ne w re je strach wnio sków.

Wer sje sys te mu IMI do sto so wa ne do spe -
cy fi ki kon kret nej dzie dzi ny pra wo daw stwa na -
zwa ne zo sta ły mo du ła mi. Wśród mo du łów ak -
tu al nie funk cjo nu ją cych w sys te mie mo żna
wy mie nić: mo duł Usłu gi, mo duł Kwa li fi ka cje
za wo do we i mo duł De le go wa nie pra cow ni ków.
Do stęp do da ne go mo du łu ma ją tyl ko te in -
sty tu cje, któ re peł nią dla nie go funk cję ko or -
dy na to ra lub or ga nu wła ści we go.

Jed nym z za ło żeń sys te mu IMI jest li kwi -

da cja ba rie ry ję zy ko wej. Aby ten cel zre ali -
zo wać, sys tem po sia da wie lo ję zycz ny in ter -
fejs; ko rzy sta z ze sta wów uprzed nio prze tłu -
ma czo nych py tań i od po wie dzi, któ re są do -
stęp ne w ję zy kach wszyst kich państw EOG;
udo stęp nia funk cję tłu ma cze nia ma szy no we -
go on li ne. Ta ostat nia funk cjo nal ność umo -
żli wia uzy ska nie tłu ma cze nia do pi sa ne go tek -
stu (np. uwag, ko men ta rzy oraz py tań). Nie -
ste ty tyl ko w przy bli że niu od da je ono treść
ory gi na łu. Dzię ki ak tu al nie do stęp nej funk -
cjo nal no ści mo żna uzy skać tłu ma cze nie
z języka an giel skie go na wszyst kie ję zy ki
państw człon kow skich oraz ze wszyst kich ję -
zy ków państw człon kow skich na an giel ski.

Istot ną za le tą sys te mu IMI jest je go ela -

stycz ność. Sys tem da je bo wiem mo żli wość
za da wa nia in nych py tań niż umiesz czo ne
w ze sta wach, do pi sy wa nie uwag i ko men ta -
rzy pre cy zu ją cych py ta nia lub od po wie dzi,
a ta kże prze sy ła nie za łącz ni ków w for mie pli -
ków pdf. Po nad to sto so wa nie sys te mu IMI

przy spie sza wy mia nę in for ma cji. Nie bez zna -
cze nia jest tu nad zór nad ter mi no wo ścią roz -
pa try wa nia wnio sków spra wo wa ny przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską.

Pol scy ko or dy na to rzy

Funk cję Kra jo we go Ko or dy na to ra sys te -
mu IMI dla wszyst kich mo du łów peł ni Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki (Na tio nal IMI Co or di na -
tor – NI MIC). Pań stwo wa In spek cja Pra cy
– a w prak ty ce Głów ny In spek to rat Pra cy – re -
ali zu je za da nia ko or dy na to ra ds. dzie dzi ny
pra wo daw stwa de le go wa nie pra cow ni ków
(Le gi sla ti ve Area IMI Co or di na tor – LI MIC). Na -
le żą do nich:

● re je stra cja or ga nów wła ści wych i użyt -
kow ni ków;

● nad zór nad prze pły wem wnio sków,
w szcze gól no ści nad ter mi no wo ścią ich roz -
pa try wa nia;

● pro wa dze nie szko leń dla przed sta wi -
cie li in sty tu cji lub jed no stek or ga ni za cyj nych
uczest ni czą cych w wy mia nie in for ma cji po -
przez sys tem IMI (do tych czas od by ły się dwa
ta kie szko le nia, w któ rych uczest ni czy li pra -
cow ni cy GIP z De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia, De par ta men tu Praw ne go, Sek cji
Współ pra cy z Za gra ni cą oraz Sek cji IT);

● udzie la nie użyt kow ni kom nie zbęd nej
po mo cy, po rad i kon sul ta cji w za kre sie ko -
rzy sta nia z sys te mu.

GIP jest jed no cze śnie or ga nem wła ści wym,
któ ry re ali zu je wy mia nę in for ma cji za po śred -
nic twem sys te mu IMI. Za da nia te wy ko nu ją
pra cow ni cy De par ta men tu Le gal no ści Za trud -
nie nia w ści słej współ pra cy z in spek to ra mi
pra cy ze wszyst kich okrę go wych in spek to ra -
tów pra cy, któ rzy usta la ją fak ty nie zbęd ne
do udzie le nia od po wie dzi na py ta nia za gra -
nicz nych part ne rów. Wa żna ro la przy pa da rów -
nież pra cow ni kom Sek cji Współ pra cy z Za gra -
ni cą GIP, do ko nu ją cym nie zbęd nych tłu ma -
czeń in for ma cji za war tych we wnio skach, jak
rów nież od po wie dzi na wnio ski. 

Da ne licz bo we

Pol ska znaj du je się w czo łów ce państw
człon kow skich pod wzglę dem licz by otrzy my -
wa nych wnio sków o in for ma cje do ty czą ce de -
le go wa nia. We dług da nych za okres od ma -

ja 2011 r. do ma ja 2012 r. za war tych w Ra -
por cie Ko mi sji Eu ro pej skiej nt. oce ny pro jek tu
pi lo ta żo we go w za kre sie wy ko rzy sta nia osob -
ne go mo du łu Sys te mu Wy mia ny In for ma cji

No we cza sy dla wy mia ny in for ma cji

Be ata Kra jew ska

Co to jest IMI?

Sys tem wy mia ny in for ma cji na ryn ku

we wnętrz nym (In ter nal Mar ket In for ma tion
Sys tem – IMI) to apli ka cja in ter ne to wa słu żą -
ca do wy mia ny in for ma cji przez urzę dy i in -
sty tu cje z państw na le żą cych do Eu ro pej skie -
go Ob sza ru Go spo dar cze go (EOG)1, w opar -
ciu o wspól no to we ak ty praw ne z za kre su
ryn ku we wnętrz ne go. IMI opra co wa ła Ko mi -
sja Eu ro pej ska we współ pra cy z pań stwa mi
człon kow ski mi. Ak tu al nie jest on wy ko rzy -
sty wa ny na po trze by:

● Dy rek ty wy Nr 2006/123/WE z 12 grud -
nia 2006 r. do ty czą cej usług na ryn ku we -
wnętrz nym; 

● Dy rek ty wy Nr 2005/36/WE z 7 wrze -
śnia 2005 r. w spra wie uzna wa nia kwa li fi ka cji
za wo do wych.

Od grud nia 2012 r. sys tem bę dzie sto so wa -
ny do wy mia ny in for ma cji w opar ciu o Roz po -
rzą dze nie Nr 1214/2011 z 16 li sto pa da 2011 r.
w spra wie za wo do we go, trans gra nicz ne go
trans por tu dro go we go go tów ki eu ro mię dzy
pań stwa mi człon kow ski mi na le żą cy mi do stre -
fy eu ro, a od po cząt ku przy szłe go ro ku – na po -
trze by Sys te mu SO LVIT.

Z dniem 16 ma ja 2011 r. roz po czął się
okres pi lo ta żo wy, w ra mach któ re go sys -
tem IMI jest te sto wa ny w ce lu spraw dze nia
je go przy dat no ści dla po trzeb wy mia ny in -

for ma cji prze wi dzia nej w Dy rek ty wie

Nr 96/71/WE z 16 grud nia 1996 r. do ty czą -

cej de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach

świad cze nia usług.
Ko mi sja Eu ro pej ska mo że pod jąć de cy zję

o wy ko rzy sta niu sys te mu IMI rów nież w in -
nych niż wy mie nio ne ob sza rach.

Pod sta wy praw ne

Do chwi li obec nej sys tem IMI był sto so wa -
ny w opar ciu o de cy zje2 i za le ce nia3 Ko mi sji
Eu ro pej skiej. W związ ku z fak tem, że prze pi sy
te nie re gu lo wa ły wszyst kich kwe stii do ty czą -

cych funk cjo no wa nia sys te mu, w 2011 r. pod -
ję to pra ce nad Roz po rzą dze niem w spra wie

współ pra cy ad mi ni stra cyj nej za po śred nic -

twem sys te mu wy mia ny in for ma cji na ryn -

ku we wnętrz nym uchy la ją cym de cy zję Ko -

mi sji 2008/49/WE („roz po rzą dze nie w spra -
wie IMI”). Je go tekst zo stał przy ję ty przez Par -
la ment Eu ro pej ski we wrze śniu 2012 r., a przez
Ra dę UE w paź dzier ni ku br. Ak tu al nie akt ten
ocze ku je na pod pi sa nie. 

Roz po rzą dze nie w spra wie IMI: 
● two rzy so lid ne ra my praw ne dla sys te -

mu IMI oraz zbio ru wspól nych za sad słu żą cych
za pew nie niu je go sku tecz ne go dzia ła nia;

● sta no wi pod sta wę praw ną do wy mia -
ny da nych oso bo wych przez IMI po przez
okre śle nie za sad prze twa rza nia tych da nych
w sys te mie;

● da je mo żli wość roz sze rze nia w przy -
szło ści za kre su sto so wa nia sys te mu IMI na no -
we ob sza ry pra wa unij ne go;

● pre cy zu je ro le ró żnych uczest ni ków
sys te mu IMI.

Obec nie trwa ją pra ce nad Dy rek ty wą

Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 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 (zwa ną da lej „Dy -
rek ty wą wdro że nio wą”). Bę dzie ona mia ła
istot ne zna cze nie prak tycz ne dla PIP, ja ko in -
sty tu cji łącz ni ko wej w spra wach do ty czą cych
de le go wa nia w ra mach świad cze nia usług.
Prze wi du je bo wiem, że współ pra ca ad mi ni -
stra cyj na i wza jem na po moc mię dzy wła ści -
wy mi or ga na mi państw człon kow skich bę -
dzie pro wa dzo na przede wszyst kim za po -
śred nic twem sys te mu IMI (art. 18 Dy rek ty -
wy). Dy rek ty wa pre cy zu je też ter mi ny prze -
ka zy wa nia in for ma cji (art. 6 ust. 5).4

Jak zbu do wa ny jest IMI? 

Sys tem IMI skła da się z:
● ba zy da nych do ty czą cych wła ści wych

or ga nów ze wszyst kich państw EOG, któ re

Od ma ja 2011 r. Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy
prze ka zu je in nym pań -
stwom człon kow skim
da ne do ty czą ce de le go -
wa nia pra cow ni ków
za po śred nic twem spe -
cjal ne go elek tro nicz ne -
go sys te mu wy mia ny
in for ma cji. Wszyst ko
wska zu je na to, że za stą -
pi on do tych cza so we
spo so by udo stęp nia nia
da nych w ra mach in sty -
tu cji łącz ni ko wej. Ar ty kuł
stanowi kom pen dium
wie dzy na te mat no we go
sys te mu.

1 Eu ro pej ski Ob szar Go spo dar czy obej -
mu je wszyst kie pań stwa Unii Eu ro pej -
skiej oraz Nor we gię, Is lan dię i Lich ten -
ste in. 
2 Np. De cy zja Ko mi sji 2008/49/WE 
z 12 grud nia 2007 r. w spra wie wdro -
że nia sys te mu wy mia ny in for ma cji ryn -
ku we wnętrz ne go (IMI) pod wzglę dem
ochro ny da nych oso bo wych; De cy zja
Ko mi sji 2009/739/WE z 2 paź dzier ni -
ka 2009 r. okre śla ją ca prak tycz ne usta -
le nia do ty czą ce wy mia ny in for ma cji
dro gą elek tro nicz ną mię dzy pań stwa -
mi człon kow ski mi na mo cy roz dzia -
łu VI dy rek ty wy 2006 /123/WE Par la -
men tu Eu ro pej skie go i Ra dy do ty czą cej
usług na ryn ku we wnętrz nym.
3 Przy kła do wo: Za le ce nie Ko mi sji 
z 26 mar ca 2009 r. w spra wie wy tycz -
nych w za kre sie ochro ny da nych dla
sys te mu wy mia ny in for ma cji na ryn ku
we wnętrz nym (IMI).

4 We dług ostat niej wer sji pro jek tu Dy -
rek ty wy wdro że nio wej są to:
● mak sy mal nie do dwóch dni ro bo -
czych od otrzy ma nia wnio sku – dla pil -
nych spraw wy ma ga ją cych kon sul ta cji
z re je strów dla ce lów kon tro li przed -
się bior stwa w in nym pań stwie człon -
kow skim, 
● mak sy mal nie do 25 dni ro bo czych
od otrzy ma nia wnio sku – dla in nych
wnio sków o udzie le nie in for ma cji, chy -
ba że pań stwa człon kow skie usta li ły
po mię dzy so bą krót sze ra my cza so we.

GIP jest or ga nem wła ści -
wym, któ ry re ali zu je wy -
mia nę in for ma cji za po -

śred nic twem sys te mu IMI.
Za da nia te wy ko nu ją pra -

cow ni cy De par ta men tu Le -
gal no ści Za trud nie nia

w ści słej współ pra cy z in -
spek to ra mi pra cy ze

wszyst kich okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy
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na Ryn ku We wnętrz nym (IMI) w dzie dzi nie de le -
go wa nia pra cow ni ków Pol ska za ję ła pierw -

sze miej sce, je śli cho dzi o licz bę otrzy ma nych
wnio sków (85 we dług sta nu na dzień 31 ma ja
br.). W dal szej ko lej no ści na le ży wy mie nić: Ru -

mu nię (80 wnio sków), Por tu ga lię (45 wnio -
sków), Wę gry i Sło we nię (po 42 wnio ski) oraz
Niem cy (40 wnio sków). 

Wśród państw naj bar dziej ak tyw nych, je -
śli cho dzi o wy sy ła nie wnio sków, zna la zły się:
Bel gia (170 wnio sków we dług sta nu
na dzień 31. 05. 2012 r.), Fran cja (125 wnio -
sków), Au stria (75 wnio sków) i Wło chy (69
wnio sków).

Od dnia 16 ma ja 2011 r. do po ło wy li -

sto pa da br. Pań stwo wa In spek cja Pra cy współ -
pra co wa ła za po śred nic twem sys te mu IMI
z 13 kra ja mi EOG. Otrzy ma ła 153 wnio ski
od or ga nów wła ści wych z in nych państw
człon kow skich, naj wię cej z Fran cji (65) i Bel -
gii (56). 

PIP skie ro wa ła pięć wnio sków o in for ma -
cje do or ga nów wła ści wych z in nych państw
EOG, po jed nym do Au strii, Bel gii, Es to nii,
Fin lan dii i Ru mu nii. 

Man ka men ty sys te mu

Sys tem IMI nie jest ide al ny. Wśród je go
wad na le ży wska zać nie do sko na łą ja kość tłu -
ma cze nia ma szy no we go on li ne. Zda rza się,
że tłu ma cze nie wy pa cza zna cze nie ory gi nal -
ne go tek stu, co sta wia pod zna kiem za py ta -
nia ce lo wość ko rzy sta nia z tej funk cjo nal no -
ści. Nie wąt pli wie man ka men tem sys te mu jest
brak mo żli wo ści szyb kie go wy szu ka nia wnio -
sków, któ ry mi zaj mo wał się kon kret ny pra -
cow nik. Utrud nie nia wią żą się też z ogra ni -
cze nia mi licz by zna ków, któ re mo żna wpro -
wa dzić w po la prze zna czo ne na uwa gi. Z pól
tych ko rzy sta no w ce lu za da nia do dat ko wych
py tań, do pre cy zo wa nia py tań wy bra nych z ze -
sta wu, al bo uszcze gó ło wie nia od po wie dzi.
Ogra ni cze nia te wpły wa ją ujem nie na ela -
stycz ność sys te mu.

Sys tem IMI nie po zwa la na peł ne roz wi -
nię cie pa sków z na zwa mi bra nż lub sek to -
rów dzia łal no ści, co unie mo żli wia pra wi dło -

we wska za nie bra nży, w któ rej da ny pra co -
daw ca pro wa dzi dzia łal ność. 

Sto sun ko wo czę sto zda rza się, że w sys te -
mie nie ma in for ma cji o kom pe ten cjach or ga -
nu, któ ry skie ro wał wnio sek. Wów czas mo gą
się po ja wić uza sad nio ne wąt pli wo ści co do do -
pusz czal no ści udo stęp nie nia ta kie mu or ga no -
wi da nych oso bo wych. Zgod nie z prze pi sa mi
usta wy z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy oraz usta wy z 29 sierp nia 1997 r.
o ochro nie da nych oso bo wych, PIP jest upraw -
nio na do prze ka za nia da nych oso bo wych tyl -
ko biu rom łącz ni ko wym na po trze by Dy rek ty -
wy Nr 96/71/WE oraz urzę dom państw człon -
kow skich Unii Eu ro pej skiej od po wie dzial nym
za nad zór nad wa run ka mi pra cy i za trud nia -
nie pra cow ni ków. W prak ty ce brak wzmian ki
o kom pe ten cjach wnio sko daw cy, unie mo żli -
wia nie zwłocz ne usta le nie, czy ist nie je praw -
na mo żli wość prze ka za nia mu da nych oso bo -
wych. Skut ku je to naj czę ściej od mo wą przy ję -
cia wnio sku, co mo że pro wa dzić do sy tu acji
kon flik to wych z or ga na mi pań stwa, któ re skie -
ro wa ło wnio sek.

Te i in ne uwa gi zo sta ły prze ka za ne Kra jo -
we mu Ko or dy na to ro wi sys te mu IMI oraz Ko -
mi sji Eu ro pej skiej.

Coś opty mi stycz ne go

Wy sił ki pra cow ni ków PIP, aby ter mi no wo
i rze tel nie roz pa try wać wnio ski o in for ma cje,
zo sta ły do ce nio ne za rów no przez Ko mi sję Eu -
ro pej ską, jak i przed sta wi cie li za gra nicz nych
or ga nów wła ści wych. Dy rek cja Ge ne ral na ds.
Ryn ku We wnętrz ne go i Usług KE kil ka krot nie
wy ra ża ła uzna nie dla PIP za za an ga żo wa nie
przy udzie la niu od po wie dzi na wnio ski IMI,
w tym za sta ra nia w za kre sie do trzy ma nia ter -
mi nów. Na to miast or ga ny wła ści we z in nych
państw UE ce nią polską in spek cję pra cy za wni -
kli we i kom plek so we in for ma cje, któ re otrzy -
mu ją. Po zo sta je więc ro bić wszyst ko, aby co
naj mniej utrzy mać ten po ziom.

Be ata Kra jew ska

De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia
GIP

Źró dło: da ne PIP.
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Wy sił ki pra cow ni ków
PIP, aby ter mi no wo i rze -
tel nie roz pa try wać wnio -
ski o in for ma cje, zo sta ły
do ce nio ne za rów no przez
Ko mi sję Eu ro pej ską, jak
i przed sta wi cie li za gra -
nicz nych or ga nów wła ści -
wych.

Dru ży na trak cyj na po cią gu to wa ro we go
nie ob ser wo wa ła w spo sób na le ży ty dro gi po -
cią gu, szcze gól nie pod czas prze jaz du przez
gło wi cę roz jaz do wą bocz ni cy. Ma szy ni sta lo -
ko mo ty wy nie prze pro wa dził od po wied nie -
go prze szko le nia kie row ni ka po cią gu (z od -
no to wa niem te go w do ku men ta cji), peł nią ce -
go w trak cie je go jaz dy obo wiąz ki po moc ni ka
ma szy ni sty „na dru gim fo te lu”. Lo ko mo ty wa

spa li no wa ty pu S -200, cią -
gną ca skład po cią gu, nie
po sia da ła ka bi ny czo ło wej,
umo żli wia ją cej ma szy ni ście
ob ser wa cję ca łej dro gi prze -
bie gu przed so bą. Lo ko -
mo ty wy te go ty pu ma ją
ka bi ny umiesz czo ne za ko -
mo rą sil ni ka, dla te go też
obo wiąz kiem obu człon -
ków dru ży ny trak cyj nej jest
jed no cze śnie ob ser wo wa -
nie dro gi jaz dy i prze ka zy -
wa nie so bie na bie żą co in -
for ma cji o tym, co znaj du -
je się na dro dze. W tym
przy pad ku miej sce, w któ -
rym prze by wa ła po szko do -
wa na, by ło do brze wi docz -
ne z dal szej od le gło ści. Do -
pie ro od ok. 21 m roz jazd
już nie był wi docz ny, co po -
twier dzi ła jaz da prób na tą
lo ko mo ty wą. Przy bar dzo
do brej po go dzie, ja ka pa -
no wa ła w dniu wy pad ku
oraz przy od po wied niej ob -
ser wa cji dro gi jaz dy po cią -
gu, przy naj mniej kie row -

nik po cią gu po wi nien był za uwa żyć po szko -
do wa ną na roz jeź dzie i ostrzec ją sy gna łem
ostrze gaw czym.

Kie row nic two od dzia łu ko le jo we go nie pro -
wa dzi ło na bocz ni cy od po wied niej kon tro li
i to le ro wa ło od stęp stwa od prze pi sów do ty -
czą cych wła ści we go pro wa dze nia do ku men -
ta cji ru cho wej na po ste run kach. Nie kon tro lo -
wa no sta no wisk pra cy pod ką tem ich wy po -
sa że nia w przy bo ry sy gna ło we pod czas prac
na to rach z jed no cze snym pro wa dze niem ru -
chu ko le jo we go, nie przy dzie lo no pra cow ni -
kom wy ko nu ją cym te pra ce od po wied nich

przy bo rów i urzą dzeń sy gna ło wych. Po nad to,
jak wy ka za ła kon tro la, nie pra wi dło wo ści w pro -
wa dze niu do ku men ta cji na po ste run kach ru -
chu zda rza ły się już wcze śniej, co mo gło być
trak to wa ne przez nie któ rych pra cow ni ków ja -
ko nor ma.

Pra co daw ca nie opra co wał i nie wdro żył
szcze gó ło wych pro ce dur (in struk cji) do ty czą -
cych wy po sa ża nia pra cow ni ków, wy ko nu ją -
cych pra ce na to rach ko le jo wych bez wstrzy -
my wa nia ru chu ko le jo we go, w urzą dze nia łącz -
no ści oraz przy bo ry sy gna ło we za pew nia ją ce
łącz ność z po ste run ka mi ru chu. Nie mia ła ich
po szko do wa na, co unie mo żli wia ło jej wła ści -
wą re ak cję w sy tu acji za gro że nia za rów no dla
ru chu ko le jo we go, jak i dla niej sa mej.

Po śred nią przy czy ną wy pad ku by ło nie -
wła ści we za cho wa nie się sa mej po szko do wa -
nej i wyj ście do pra cy na to rach bez wy raź nej
zgo dy na staw ni czej. Praw do po dob nie sam
wpis w do ku men ta cji na po ste run ku ru chu
po trak to wa ła ja ko wy star cza ją cy do roz po czę -
cia swo jej pra cy. Po nad to nie ob ser wo wa ła
ru chu ko le jo we go na bocz ni cy i nie za cho wa -
ła ostro żno ści pod czas pra cy na roz jaz dach.

Ra żą ce na ru sze nia prze pi sów

Usta lo ne pod czas kon tro li przez in spek to -
ra pra cy przy czy ny ba da ne go wy pad ku śmier -
tel ne go wy ni ka ły z ra żą ce go na ru sze nia prze -
pi sów i pro ce dur bez pie czeń stwa pra cy – in -
struk cji bez pie czeń stwa pro wa dze nia ru chu
ko le jo we go oraz Re gu la mi nu Tech nicz ne go
Bocz ni cy, w szcze gól no ści przez na staw ni czą
i pra cow ni ków dru ży ny trak cyj nej po cią gu to -
wa ro we go. Oso by te by ły od po wie dzial ne
za or ga ni za cję i bez pie czeń stwo wjaz du skła -
du po cią gu to wa ro we go, w kon tek ście za pew -
nie nia bez pie czeń stwa, jak rów nież za nad zór
i pra wi dło we po wia da mia nie osób pra cu ją -
cych na to rach o wjeź dzie skła du. 

In spek tor pra cy nie wsz czy nał po stę po -
wa nia wy kro cze nio we go prze ciw ko żad nej
z osób, lecz sta rał się wy ka zać przy czy ny
i oko licz no ści za ist nia łe go wy pad ku oraz wska -
zać oso by win ne na ru szeń prze pi sów. Po stę -
po wa nie w tej spra wie pro wa dzi rów nież po -
li cja i pro ku ra tu ra.

Da riusz Mo rel

OIP Ka to wi ce

Nie zau wa żo na tra ge dia na to rach
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W chwi li wy pad ku po szko do wa -
na znaj do wa ła się na roz jeź dzie
krzy żo wym po dwój nym, tzw. an -
giel skim, i sma ro wa ła po dusz ki
śli zgo we iglic. 



Był cie pły, sło necz ny i bez chmur ny dzień.
Pra cow ni ca od oko ło 7.00 ra no wy ko ny wa ła
swo je co dzien ne za da nia po le ga ją ce na ob cho -
dzie ca łej bocz ni cy, oglę dzi nach roz jaz dów
i ich sma ro wa niu. Na więk szo ści bocz nic ko le -
jo wych jest pra cow nik, któ ry ka żde go dnia
do ko nu je ob cho du ukła dów to ro wych, spraw -
dza ich stan tech nicz ny oraz prze pro wa dza
kon ser wa cję. Po nie waż te czyn no ści od by wa -
ją się re gu lar nie, wszy scy in ni za trud nie ni na ta -
kich bocz ni cach do sko na le wie dzą, o ja kiej
po rze mo gą spo tkać na to rach oso bę z pędz lem
i z po jem ni kiem ole ju. Zgod nie z prze pi sa mi
i pro ce du ra mi do ty czą cy mi bez pie czeń stwa
pro wa dze nia ru chu ko le jo we go, ka żda czyn ność
na to rach wy ko ny wa na przy jed no cze snym
pro wa dze niu ru chu ko le jo we go jest od no to wy -
wa na w spe cjal nej do ku men ta cji znaj du ją cej się
na po ste run kach ru chu. W tym kon kret nym
przy pad ku stwier dzo no ra żą ce na ru sze nia pro -
ce dur za rów no przez sa mą po szko do wa ną, jak
rów nież przez ob słu gę po ste run ków ru chu.

W trak cie do cho dze nia po wy pad ko we go in -
spek tor pra cy usta lił, że w chwi li wy pad ku po -
szko do wa na znaj do wa ła się na roz jeź dzie krzy -
żo wym po dwój nym, tzw. an giel skim, i sma ro -
wa ła po dusz ki śli zgo we iglic. W tym cza sie
wje żdżał na bocz ni cę po ciąg to wa ro wy zło żo -
ny z 40 pu stych wę gla rek, cią gnię ty przez lo ko -
mo ty wę spa li no wą z dwu oso bo wą ob słu gą. Je -
go tra sa pro wa dzi ła przez roz jazd, na któ rym
znaj do wa ła się po szko do wa na.

Ani po wo ła ne mu przez pra co daw cę ze -
spo ło wi po wy pad ko we mu, ani spe cjal ne mu ze -
spo ło wi ko le jo we mu, któ ry ba dał ten wy pa dek,
nie uda ło się usta lić, dla cze go po szko do wa na
do sta ła się pod lo ko mo ty wę. Oba ze spo ły wy -
słu cha ły pra cow ni ków uczest ni czą cych w czyn -
no ściach zwią za nych z wjaz dem po cią gu to wa -
ro we go, jed nak ża den z nich nie wi dział sa me -
go zda rze nia. Ob słu ga lo ko mo ty wy po cią gu
(dru ży na trak cyj na) o prze je cha niu pra cow ni -
cy do wie dzia ła się przez ra dio te le fon do pie ro
po wjeź dzie po cią gu na bocz ni cę, a na staw ni -
cza po ste run ku ru chu za uwa ży ła ko bie tę le żą -
cą na roz jeź dzie już po wjeź dzie po cią gu,
o czym po wia do mi ła na tych miast kie row nic two.

Unie ru cho mio na w roz jeź dzie

In spek tor pra cy, w opar ciu o wi zję lo kal ną,
wy ko na ne jaz dy prób ne lo ko mo ty wy oraz

ana li zę do ku men ta cji usta lił naj bar dziej praw -
do po dob ny prze bieg wy pad ku. Mo żna z du -
żym praw do po do bień stwem przy jąć, że no ga
po szko do wa nej zo sta ła po chwy co na przez
ru cho mą igli cę roz jaz du prze sta wia ną z na staw -
ni. Prze su nię cie igli cy mo gło spo wo do wać, że
znaj du ją ca się po mię dzy szy na mi sto pa po -
szko do wa nej zo sta ła ści śnię ta – a na wet czę -
ścio wo zmia żdżo na. Bio rąc pod uwa gę czas
pro ce du ry usta wia nia dro gi prze bie gu, czas jaz -
dy po cią gu spod sy gna li za to ra wjaz do we go
usy tu owa ne go kil ka set me trów od roz jaz du
oraz za pi sy w do ku men ta cji ru cho wej po ste -
run ku ru chu, po szko do wa na mia ła oko ło 4-6
mi nut na zej ście z roz jaz du przed nad je żdża -
ją cym po cią giem. Od rzu co no in ne mo żli wo ści
– udział osób trze cich czy świa do me dzia ła nie
po szko do wa nej z uwa gi na brak obiek tyw nych
pod staw. Za przy ję tą wer sją unie ru cho mie nia
po szko do wa nej w roz jeź dzie prze ma wia rów -
nież fakt, że ja dą cy pod lek kie wznie sie nie po -
ciąg to wa ro wy z 40 wa go na mi, pra cu jąc
na mak sy mal nej mo cy (na staw nik jaz dy lo ko -
mo ty wy usta wio ny był w mak sy mal ne po ło że -
nie), mu siał być w tam tym miej scu sły szal ny i to
ze znacz nej od le gło ści.

Przy czy ny wy pad ku

In spek tor pra cy po zba da niu przy czyn
i oko licz no ści wy pad ku stwier dził, że na -
staw ni cza, po mi mo ta kie go obo wiąz ku, za nie -
cha ła ob ser wa cji osób pra cu ją cych na to rach.
Nie ostrze ga ła przed nad je żdża ją cym po cią -
giem i nie spraw dzi ła, czy pra cow ni ca wy cho -
dząc do pra cy na to rach, jest pra wi dło wo wy -
po sa żo na w przy bo ry sy gna ło we. Po mi mo
łącz no ści ra dio wej, nie po wia do mi ła dru ży ny
trak cyj nej o pra cy na to rach. Na ru szy ła tym sa -
mym w spo sób ra żą cy prze pi sy i pro ce du ry
w za kre sie przy go to wa nia dro gi prze bie gu po -
cią gu i pro wa dze nia ru chu, przez co stwo rzy -
ła bez po śred nie za gro że nie dla po szko do wa -
nej. Na staw ni cza by ła od po wie dzial na za bez -
pie czeń stwo ru chu ko le jo we go w swo im
okrę gu na staw czym, jak rów nież bez pie -
czeń stwo pra cu ją cych na to rach pra cow ni -
ków, któ rych by ła zo bo wią za na kon tro lo wać
i ostrze gać przed za gro że nia mi.

Nie zau wa żo na tra ge dia na to rach
Na jed nej ze ślą skich
bocz nic ko le jo wych do -
szło w kwiet niu te go ro -
ku do tra gicz ne go
wy pad ku, w wy ni ku
któ re go śmierć po nio -
sła pra cow ni ca wy ko nu -
ją ca pra cę na to rach.
Pod czas ru ty no wych
oglę dzin i kon ser wa cji
roz jaz dów zo sta ła prze -
je cha na przez po ciąg
to wa ro wy wje żdża ją cy
na bocz ni cę.
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