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W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju

Z mi sją we Fran cji

Od me dia cji po na kaz
Nie pra wi dło wo ści w na li cza niu i wy -
pła ca niu wy na gro dzeń, to naj częst -
sze przy czy ny skarg, ja kie
pra cow ni cy kie ro wa li kie dyś i na dal
kie ru ją do PIP. Pro ble ma ty ka ochro ny
wy na gro dzeń znaj du je się więc
w cen trum za in te re so wa nia in spek cji
pra cy od chwi li jej po wsta nia. 

In spek tor pra cy wo bec GMO

Z agen cją do pra cy w USA

Bu dow lań cy za wo dow cy

Wciąż nie bez piecz ne
Nie za le żnie od po wo dów nie do sto so -
wy wa nia ma szyn do wy mo gów mi ni -
mal nych po da wa nych przez
pra co daw ców, in spek to rzy pra cy
wska zy wa li na brak lub nie do sta tecz -
ną zna jo mość prze pi sów i za sad bhp,
nie tyl ko przez pra co daw ców, ale
i oso by nad zo ru ją ce pra ce.

Nowości wydawnicze PIP
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Czło wiek z ka mie nia
Z Ka zi mie rzem Graj car kiem, lau re -
atem na gro dy Głów ne go In spek to ra
Pra cy im. Ha li ny Kra hel skiej, roz ma -
wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Srebr na sie kie ra

Szko le niom bhp mó wią nie
Wło scy in ży nie ro wie, do świad cze ni
na bu do wie me tra w Rzy mie, uzna ją
za cał ko wi cie bez ce lo we uczest ni -
cze nie w pol skich szko le niach z bhp.
To też zor ga ni zo wa ny dla nich in -
struk taż zi gno ro wa li.

Mi strzo wie ra tow nic twa

Biblioteka

Pra cow nik w re dle rze
Po szko do wa ny po zde mon to wa niu
czę ści osłon, wszedł do środ ka
ostat nie go prze no śni ka po zio me go,
by wy mie niać zu ży te bla chy
przy ukła dzie na pi na ją cym łań cu -
chy. Pod ko niec zmia ny ro bo czej je -
go bez po śred ni prze ło żo ny a jed -
no cze śnie  bryg dzi sta, nie spraw dził,
czy w stre fach nie bez piecz nych
prze by wa ją pra cow ni cy i wy dał dys -
po zy cję uru cho mie nia li nii. 

14 Z agen cją do pra cy w USA
Agen cja, któ ra wy s ła ła stu dent kę do pra cy, za wie ra jąc
umo wę z pra co daw cą w USA nie okre śli ła w jej tre ści:
licz by miejsc pra cy, dla któ rych ma być do ko na na re kru -
ta cja, wa run ków pra cy osób za trud nia nych, szcze gó ło -
wych za sad wy na gra dza nia oraz in for ma cji o świad-
cze niach so cjal nych.

Okładka:
fot. A. Jaworski

W SEJMIE RP

Ro śnie za in te re so wa nie kam pa nia mi PIP
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Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza ta
Kwiat kow ska omó wi ła prze bieg i efek ty dzia łań in for -
ma cyj no -pre wen cyj nych po dej mo wa nych przez
PIP w ostat nich la tach w bu dow nic twie, rol nic -
twie in dy wi du al nym, w śro do wi sku kie row ców,
mło dzie ży szkol nej oraz pra cow ni ków po dej mu -
ją cych pierw szą pra cę. Wy ni ki an kiet prze pro wa -
dza nych po za koń cze niu dzia łań in for ma cyj nych
i edu ka cyj nych oraz ba dań opi nii spo łecz nej po -
ka zu ją, że ist nie je du że za po trze bo wa nie na ta -
kie pro gra my i pro jek ty.

– Kam pa nie in for ma cyj ne są wa żnym ele men tem
dzia łań pro mo cyj no -pre wen cyj nych PIP, a w ostat nim
okre sie, zgod nie ze stan dar da mi eu ro pej ski mi i wska za -
nia mi ROP, dzia łal ność ta jest roz wi ja na – za pew ni ła m.in.
Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy.

Człon ko wie ROP po zy tyw nie od nie śli się do wnio sku
głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą ce go za mia ru po wo -

ła nia na sta no wi ska okrę go wych in spek to rów pra cy: Mar -
ka Alek sie ju ka w Bia łym sto ku, Mar ka Wój cia ka w Olsz -

ty nie oraz Ar ka diu sza Ka pu ści ka w Opo lu. Peł ni li oni
do tych czas obo wiąz ki sze fów okrę gów.

Po sie dze niu prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka ta rzy -
na Mrzy głoc ka. W spo tka niu wziął ta kże udział za stęp ca
dy rek to ra De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji GIP Pa weł
Roz ow ski.

Ra da po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio sek głów ne -
go in spek to ra pra cy Iwo ny Hic kie wicz o po wo ła nie
Lesz ka Za ją ca, dy rek to ra De par ta men tu Nad zo ru
i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra cy na sta no wi -
sko za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy. O opi nię
w tej spra wie zwró ci ła się do Ra dy mar sza łek Sej mu
Ewa Ko pacz. Wnio sek po par to jed no gło śnie.
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Pod kre ślił, że ze wzglę du na spe cy fi kę bra nży bu dow -
la nej, cha rak te ry zu ją cej się wy so kim po zio mem ry zy ka
za wo do we go i wy pad ko wo ści, dzia łal ność kon tro l no -
-nad zor cza i pre wen cyj na w bu dow nic twie od lat trak to -
wa na jest ja ko je den z prio ry te tów Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. W ro ku ubie głym in spek to rzy pra cy prze pro wa -
dzi li wg jed no li tych wy tycz nych pra wie 6,7 tys. kon tro li
na po nad 3,6 tys. bu dów. Skon tro lo wali 5,4 tys. pra co -
daw ców, za trud nia ją cych 87,4 ty się cy pra cow ni ków.
W I pół ro czu br. prze pro wa dzo no po nad 3,4 tys. ta kich
kon tro li, spraw dza jąc prze strze ga nie pra wa pra cy u 3,2
tys. pra co daw ców. In spek to rzy PIP kon cen tro wa li się
na pra cach nie bez piecz nych, przy któ rych do cho dzi
do naj więk szej licz by wy pad ków. By ły to pra ce na wy so -
ko ści, w tym na rusz to wa niach, pra ce ziem ne i w wy ko -
pach, a ta kże ro bo ty dro go we i mo sto we.

Pod wzglę dem wa run ków pra cy le piej wy pa da ły du -
że przed się bior stwa bu dow la ne. Naj wię cej nie pra wi dło -

wo ści ujaw nia no zaś na ma łych bu do wach ob słu gi wa -
nych przez ma łe, czę sto kil ku oso bo we fir my.

– Pro ble my stwier dzo ne pod czas kon tro li bu dów,
w szcze gól no ści ni ski po ziom wie dzy z za kre su bhp oraz
ba ga te li zo wa nie za gro żeń wy pad ko wych przez pra cow -
ni ków bu dow la nych i pra co daw ców, zwłasz cza ma łych
firm bu dow la nych, spo wo do wał ko niecz ność roz wi nię -
cia na znacz nie więk szą ska lę kam pa nii in for ma cyj nych
i pro gra mów pre wen cyj nych, wspie ra ją cych na szą dzia -
łal ność kon tro l ną – po wie dział za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy Le szek Za jąc.

Pro wa dzo ne w ostat nich la tach kam pa nie spo łecz -
ne PIP po świę co ne bez pie czeń stwu pra cy w bu dow nic -
twie omó wił dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro -
mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra cy Krzysz tof Ko wa -
lik. Po sie dze niu ko mi sji prze wod ni czy ła po seł Bo żen -
na Bu kie wicz.

O dzia ła nia ch inspekcji pracy w bu dow nic twie
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Sej mo wa Pod ko mi sja sta ła ds. bu dow nic twa oraz go spo dar ki prze strzen nej i miesz -
ka nio wej Ko mi sji In fra struk tu ry na po sie dze niu 11 paź dzier ni ka br. za po zna ła się
z in for ma cją głów ne go in spek to ra pra cy o bez pie czeń stwie i ochro nie pra cy w bu -
dow nic twie. Przed sta wił ją za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Le szek Za jąc.

Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 9 paź dzier ni ka br. w sie dzi bie Sej mu za po zna ła
się m.in. z in for ma cją o pro wa dzo nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy kam pa -
niach spo łecz nych w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

W branży budowlanej
Le szek Za jąc, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy oraz
Krzysz tof Ko wa lik, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro -
mo cji GIP go ści li 17 paź dzier ni ka br. na po sie dze niu Ra dy
Kra jo wej Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”, po świę co ne -
mu bez pie czeń stwu pra cy w bu dow nic twie, któ re od by ło
się w sie dzi bie związ ku w War sza wie. Za pre zen to wa li efek ty
dzia łań PIP w bu dow nic twie w ro ku 2011 i pierw szym pół ro -
czu 2012. Do ty czy ły one rów nież pro wa dzo nej w cią gu ostat -
nich trzech lat kam pa nii spo łecz nej w bu dow nic twie. Prze -
wod ni czą cy ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski po dzię ko -
wał in spek to rom PIP za współ pra cę ze związ kow ca mi i świad -
czo ną dla nich po moc. Za po wie dział, że przy szły rok bę dzie
ro kiem kam pa nii in for ma cyj nej związ ku po świę co nej bez -
pie czeń stwu i ochro nie pra cy w bu dow nic twie.

Sło wac cy in spek to rzy w GIP
W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 25 i 26 paź dzier ni -
ka br. go ści ła de le ga cja sło wac kiej Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, z jej dy rek to rem ge ne ral nym An dre jem Gmit te rem. Pro -
gram spo tka nia z udzia łem kie row nic twa PIP: Iwo ny Hic kie -

wicz, głów ne go in -
spek to ra pra cy i za -
stęp ców: Mał go rza ty
Kwiat kow skiej i Lesz -
ka Za ją ca obej mo wał
kwe stie współ pra cy in -
sty tu cji łącz ni ko wych
i le gal ność za trud nie -
nia, dzia łal ność pre -
wen cyj ną i pro mo cyj -
ną, sys te my in for ma -
tycz ne wy ko rzy sty wa -
ne w in spek cji oraz pla -
no wa nie dzia łal no ści
i przy go to wy wa nie
spra woz dań rocz nych.
Go ście po dzie li li się

swo imi do świad cze nia mi z oce ny sys te mu sło wac kiej in spek -
cji pra cy, w kon tek ście pla no wa nej w przy szłym ro ku wi zy ty
ze spo łu oce nia ją ce go Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra -
cy (SLIC) w Pol sce. Oży wio na dys ku sja sprzy ja ła wy mia nie
prak tycz nych spo strze żeń i do świad czeń.

Forum Związków Zawodowych
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz spo -
tka ła się 16 paź dzier ni ka br. w War sza wie
z człon ka mi Za rzą du Głów ne go Fo rum
Związ ków Za wo do wych. Omó wi ła naj -
wa żniej sze pro ble my zwią za ne z prze -
strze ga niem pra wa pra cy oraz re zul ta ty dzia łań PIP. Pod kre śli ła
m.in., że te o cha rak te rze kon tro l no -nad zor czym w 2011 r., do -
pro wa dzi ły do li kwi da cji bez po śred nich za gro żeń dla ży cia i zdro -
wia pra wie 64 tys. pra cow ni ków. Obec ni na spo tka niu, w któ rym
uczest ni czy ła rów nież Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów -
ne go in spek to ra pra cy, wy so ko oce ni li do tych cza so we współ -
dzia ła nie, deklarując jego kontynuację.

Nowy zastępca GIP
Mar sza łek Sej mu RP Ewa Ko pacz po wo ła ła z dniem 11 paź dzier -
ni ka br. Lesz ka Za ją ca, do tych cza so we go dy rek to ra De par ta -
men tu Nad zo ru i Kon tro li Głów ne go In spek to ra tu Pra cy, na sta -
no wi sko za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy. Akt po wo ła nia

wrę czył Lesz ko wi Za ją co wi w sie dzi bie par la men tu szef Kan ce la -
rii Sej mu Lech Cza pla. Obec ne by ły: Iwo na Hic kie wicz, głów ny
in spek tor pra cy i Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne -
go in spek to ra pra cy.

O egzekwowaniu prawa
Omó wie niu ro li Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy w kształ -
to wa niu stra te gii Ko mi sji Eu ro pej skiej w za kre sie bhp na la -
ta 2013-2020 by ło po świę co ne spo tka nie Gru py Ro bo czej SLIC
ds. Eg ze kwo wa nia Pra wa Wspól no to we go. Od by ło się ono w Luk -
sem bur gu, 10 paź dzier ni ka br., a w je go trak cie roz ma wia no
m.in. o wal ce z nie le gal nym za trud nie niem w Eu ro pie, o pro wa -
dzo nej ak tu al nie przez szwedz ką in spek cję pra cy kam pa nii do -
ty czą cej ry zy ka psy cho spo łecz ne go w miej scu pra cy, a ta kże
o pla no wa nej na 2014 r. kam pa nii pn. „Upad ki i po śli zgnię cia”.
Omó wio no rów nież pro gram i za sa dy dzia ła nia no wej gru py ro -
bo czej, któ ra w 2013 r. zaj mie się oce ną wy mia ny in spek to rów
pra cy, rocz nych ra por tów skła da nych przez in spek cje kra jo we
Ko mi te to wi Wy ższych In spek to rów Pra cy oraz po pra wą pu blicz -
ne go wi ze run ku Ko mi te tu, w szcze gól no ści stro ną in ter ne to wą
SLIC. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wał Mi chał Wy -
szkow ski z OIP w Po zna niu.

Przeciw handlowi ludźmi
W sto li cy Au strii od by ła się 5 paź dzier ni ka br. kon fe ren cja z oka zji Eu ro pej skie go Dnia
Wal ki z Han dlem Ludź mi. Na spo tka niu z udzia łem wy bit nych przed sta wi cie li śro do wisk
na uko wych, słu żb pu blicz nych oraz wy mia ru spra wie dli wo ści, zor ga ni zo wa nym przez
Fe de ral ny Rząd Au strii i ko or dy no wa nym przez Fe de ral ne Mi ni ster stwo Spraw Eu ro pej -
skich i Mię dzy na ro do wych, dys ku to -
wa no m.in. na na stę pu ją ce te ma ty:
„Po łą cze nie sił w wal ce z han dlem
ludź mi – zwięk sze nie praw ofiar han -
dlu ludź mi”, a ta kże „Han del cy ber ne -
tycz ny oraz żo ny na za mó wie nie”. Od -
by ły się te ma tycz ne warsz ta ty, w któ -
rych z ra mie nia PIP uczest ni czy ły: Be -
ata Kra jew ska oraz Mag da le na Pia -
sec ka z De par ta men tu Le gal no ści Za -
trud nie nia GIP. Wy da rze niu to wa rzy -
szy ła wy sta wa fo to gra ficz na buł gar -
skiej ar tyst ki Bor ja ny Vent zi sla vo vej
na te mat han dlu ko bie ta mi i przy mu -
so wej pro sty tu cji. 
Problemowi handlu ludźmi poświęcony był Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów, który
odbył się 16-18 paź dzier ni ka br. w war szaw skim ki nie MU RA NÓW. Za pre zen to wa no
23 fil my do ku men tal ne i fa bu lar ne do ty czą ce pro ble ma ty ki han dlu ludź mi w ró żnych je -
go aspek tach i prze ja wach. W pro jek cjach i dys ku sjach uczest ni czy li przedstawiciele PIP.

Chemikalia w pracy
„Che mi ka lia w miej scu pra cy: RE ACH
i BHP w prak ty ce”, to te mat warsz ta -
tów, któ re od by ły się w 3 paź dzier ni -
ka br. w sie dzi bie Eu ro pej skiej Agen -
cji Che mi ka liów (ECHA) w Hel sin kach.
Spo tka nie by ło oka zją do wy mia ny
po glą dów w spra wie wdra ża nia prze -
pi sów roz po rzą dze nia RE ACH wo bec
ist nie ją ce go już eu ro pej skie go pra -
wo daw stwa do ty czą ce go bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy (OSH). Ja ko klu -
czo we za rów no w prze pi sach RE ACH,
jak i BHP, wska za no wza jem ne wspar -
cie w ce lu ochro ny zdro wia pra cow -
ni ków, przy czym pod kre ślo no istot -
ną ro lę roz po rzą dze nia RE ACH z ra cji
ob ję cia je go za kre sem rów nież aspek -
tów niezwią za nych z pra cą, do ty czą -
cych rów nież ochro ny śro do wi ska. 
PIP re pre zen to wa ły: Mar ta Bo gu szew -
ska z OIP w Ło dzi oraz Syl wia Oziem -
bło -Brzyk czy z De par ta men tu Nad -
zo ru i Kon tro li GIP.

Wiel ko pol ska Ra da ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie
Stan bhp na bu do wach Wiel ko pol ski, oce na dzia łań pre wen cyj nych PIP przy re ali za cji in we sty cji zwią za nych z EU RO 2012 oraz
wzmo żo ny nad zór na bu do wach by ły głów ny mi te ma ta mi po sie dze nia Wiel ko pol skiej Ra dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow -

nic twie, któ re od by ło się 18 paź dzier ni ka br. Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wa li m.in. Sta ni sła wa Ziół kow ska, p.o. okrę go we -
go in spek to ra pra cy w Po zna niu i je go za stęp ca, Krzysz tof Du da.

Po znaj swo je pra wa w pra cy
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi przy go to wał sto isko in for ma cyj -
ne pn. „Po znaj swo je pra wa w pra cy” na Uni wer sy tec kich Tar gach Pra -
cy, któ re od by ły się 25 paź dzier ni ka br. Je go uczest ni cy mo gli za się -
gnąć po rad z za kre su pra wa pra cy, a ta kże za opa trzyć się w bez płat ne
wy daw nic twa PIP, skie ro wa ne głów nie do osób po dej mu ją cych pierw -
szą pra cę. Łódz ki OIP zor ga ni zo wał rów nież w paź dzier ni ku cykl szko -
leń w ra mach re ali za cji kam pa nii in for ma cyj no -pre wen cyj nej „Czas
pra cy a wy pad ki dro go we”.

Mo ja bez piecz na szko ła
Po raz je de na sty od był się 26 paź dzier ni ka br. fi -
nał Mię dzysz kol ne go Kon kur su „Mo ja bez piecz -
na szko ła”, któ re go współ or ga ni za to rem jest
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi. Ce lem
kon kur su jest wy kształ ce nie wśród naj młod -
szych uczniów po zy tyw nych na wy ków sze ro ko
po ję te go bez pie czeń stwa. W tej edy cji kon kur -
su, po le ga ją ce go na wy ko na niu pla ka tu, udział
wzię li ucznio wie z 11 szkół pod sta wo wych.

Z bhp do gór nic twa
Mię dzysz kol ny etap kon kur su gór ni cze go or ga ni zo wa -
ne go przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach
oraz Wy ższy Urząd Gór ni czy pn. „Bez piecz ny skok z bhp
do gór nic twa” za koń czył się 25 paź dzier ni ka br. Ucznio -
wie z te re nów wo je wódz twa ślą skie go i ma ło pol skie go,
kształ cą cy się w za wo dach: gór nik eks plo ata cji pod ziem -
nej oraz tech nik gór nic twa pod ziem ne go, pi sa li test skła -
da ją cy się z 20 py tań. Wy ło nio no pięt na stu fi na li stów.
Roz strzy gnię cie kon kur su od bę dzie się 20 li sto pa da br.
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Za in te re so wa nie Po la ków pra cą w tym re gio nie wpi su je
się w ogól ny trend i kie ru nek pod ró ży za rob ko wych na szych
oby wa te li, dla któ rych za trud nie nie we Fran cji jest na dal
atrak cyj ne. Świad czy o tym cho cia żby licz ba wnio sków, kie -
ro wa nych do PIP w ra mach dzia łal no ści in sty tu cji łącz ni ko -
wej. Na 140 wnio sków skie ro wa nych do Głów ne go In spek -
to ra tu Pra cy za po śred nic twem sys te mu wy mia ny in for ma cji
na ryn ku we wnętrz nym (IMI) od ma ja 2011 r. – 64 po cho dzi
z Fran cji.

Te go rocz ny pro gram wy mia ny in spek to rów pra cy ko or -
dy no wa ny przez Ko mi tet Wy ższych In spek to rów Pra cy SLIC
zre ali zo wa ny zo stał wła śnie we Fran cji. Wy bór Nan cy i tam -
tej szej jed nost ki te ry to rial nej in spek cji pra cy nie był przy -
pad ko wy. 

Z tam tej szy mi in spek to ra mi pra cy za przy jaź ni li śmy się
przy oka zji pro jek tu po świę co ne go de le go wa niu pra cow ni -
ków „Eu ro de ta che ment”, re ali zo wa ne go w 2011 r. oraz licz -
nych kon fe ren cji mię dzy na ro do wych. Ini cja ty wa wspól nych
dzia łań trans gra nicz nych z udzia łem in spek to rów pra cy z Pol -
ski i Fran cji zro dzi ła się w trak cie tych spo tkań. Wy mia na

w ra mach SLIC sta no wi ła do sko na łą oka zję, że by ten po mysł
zi ścić.

Mo ją wi zy tę w Nan cy po prze dzi ły spo tka nia w Dy rek cji
Ge ne ral nej Za trud nie nia w Pa ry żu z Mon siu er Phi lip pe’em
Din ge onem, sze fem De par ta men tu Pro mo cji Po li ty ki Pra cy
i Nad zo ru oraz Ma da me Chan tal Bril let, „ofi ce rem łącz ni ko -
wym” w za kre sie de le go wa nia pra cow ni ków, z któ rą jak do -
tąd zna li śmy się wy łącz nie z ko re spon den cji elek tro nicz nej.
Spo tka nia te by ły oka zją do przed sta wie nia stro nie fran cu -
skiej in for ma cji o or ga ni za cji Pań stwo wej In spek cji Pra cy, tak
na po zio mie cen tral nym, jak i re gio nal nym, po zy cji na sze go
urzę du w struk tu rze or ga nów pu blicz nych, je go kom pe ten -
cji. Go spo da rze by li szcze gól nie za in te re so wa ni in for ma cją
o ilo ści kon tro li, któ rą zo bo wią za ny jest prze pro wa dzić in -
spek tor pra cy w Pol sce w cią gu ro ku, co w re aliach fran cu -
skich, wią że się rów nież z pew ny mi nor ma mi. 

Z Pa ry ża wy je cha łem z de kla ra cją stro ny fran cu skiej, że
dłu go ocze ki wa ne po ro zu mie nie mię dzy Pań stwo wą In spek -
cją Pra cy a Dy rek cją Ge ne ral ną Za trud nie nia we Fran cji zo -
sta nie nie dłu go pod pi sa ne. Tym sa mym, pierw szy etap mi sji
zo stał zre ali zo wa ny. 

Pol sko -fran cu ska kon tro la

Z Pa ry ża szyb ki po ciąg TGV za wiózł mnie do Nan cy. Wi zy -
ta w De par ta men cie Meur the et Mo sel le prze bie ga ła pod ha -
słem le gal no ści za trud nie nia i de le go wa nia pra cow ni ków.
Go spo da rze za dba li o to, abym za po znał się z funk cjo nu ją -
cym u nich sys te mem wal ki z nie le gal nym za trud nie niem,
w któ rym współ dzia ła ją ze so bą ró żne or ga ny pu blicz ne (in -
spek cja pra cy – w ra mach wy spe cja li zo wa nych ko mó rek le -
gal no ści za trud nie nia, or ga ny skar bo we, spe cjal ne jed nost ki
Po li cji, UR S SAF – bę dą cy od po wied ni kiem na sze go ZUS). 

Z uzna niem ob ser wo wa łem roz wią za nia przy ję te w mo -
de lu fran cu skim. Tam za pew ne za da no so bie py ta nie, co ma
na ce lu kon tro la le gal no ści za trud nie nia z punk tu wi dze nia
in te re sów pań stwa. Od po wiedź na nie w Pol sce po zwo li ła by
rów nież wpro wa dzić roz wią za nia sys te mo we, któ re zwięk -
szą sku tecz ność apa ra tu urzęd ni cze go w wal ce z pra cą nie -
re je stro wa ną.

W trak cie ko lej nych dwóch dni wi zy ty mia łem oka zję
uczest ni czyć w kon tro lach. Do ty czy ły one za gad nień de le -
go wa nia pra cow ni ków tym cza so wych z Pol ski do pra cy
w przed się bior stwach fran cu skich, bra nży prze my sło wej i bu -
dow la nej. Wspól na pol sko -fran cu ska kon tro la zro bi ła du że
wra że nie na pra co daw cach, wzbu dza jąc ta kże
lek ki nie po kój. W obu przy pad kach za da wa no
nam bo wiem py ta nie, czy pol ska agen cja pra cy
tym cza so wej, bę dą ca kon tra hen tem fran cu skie -
go przed się bior stwa, nie po pa dła w ta ra pa ty,
sko ro ko niecz ne by ło skie ro wa nie na kon tro lę
in spek to ra pra cy z Pol ski. Po wy ja śnie niach po -
wo du wi zy ty, czyn no ści prze bie ga ły bez prze -
szkód. Kon tro la fran cu skich or ga nów in spek cyj -
nych w tym za kre sie ma na ce lu przede wszyst -
kim zwe ry fi ko wa nie kil ku kwe stii. Mia no wi cie,
czy pra cow nik de le go wa ny do cza so we go świad -
cze nia pra cy na te re nie Fran cji zo stał zgło szo ny
do re je stru od de le go wa nia, czy agen cja pra cy
tym cza so wej za pew nia pra cow ni kom de le go -
wa nym wy na gro dze nie na po zio mie co naj mniej
wy na gro dze nia mi ni mal ne go obo wią zu ją ce go
we Fran cji oraz czy pra cow nik z za gra ni cy otrzy -
mu je wy na gro dze nie na rów nym po zio mie co
pra cow nik fran cu ski, za trud nio ny na tym sa mym
sta no wi sku pra cy. Me to dy ka czyn no ści kon tro l -
nych in spek to rów fran cu skich jest bar dzo po -
dob na do pol skiej, w za kre sie prze strze ga nia
praw pra cow ni ków de le go wa nych i le gal no ści za trud nie nia. 

Po prze pro wa dze niu wy wia dów z pra cow ni ka mi z Pol ski
do ty czą cych wa run ków ich za trud nie nia we Fran cji, in spek -
to rzy skie ro wa li do agen cji za trud nie nia w Pol sce i pra co -
daw ców użyt kow ni ków żą da nia oka za nia sto sow nych do ku -
men tów, tj. umów, kon trak tów, ze sta wień wy pła co nych wy -
na gro dzeń. 

Je śli agen cje pra cy tym cza so wej nie speł nią próśb fran -
cu skich in spek to rów pra cy, za pew ne otrzy ma my ko lej ny
wnio sek w sys te mie IMI z proś bą o prze pro wa dze nie czyn -
no ści kon tro l nych w Pol sce i uzy ska nie nie zbęd nych do ku -
men tów. Na roz wój wy da rzeń przyj dzie jed nak po cze kać.

Z kon su lem w in spek cji

Wi zy ta we Fran cji sta ła się ta kże pre tek stem do na wią za -
nia kon tak tu mię dzy or ga na mi kon tro l ny mi i słu żba mi dy -
plo ma tycz ny mi. W ostat nim dniu mo je go po by tu w Lo ta -
ryn gii, pol ski kon sul ho no ro wy zło żył po raz pierw szy wi zy tę
w sie dzi bie in spek cji pra cy w Nan cy. To wa żne, przede wszyst -
kim z punk tu wi dze nia ochro ny praw pra cow ni ków z Pol ski,

świad czą cych pra cę na te re nie Fran cji, któ rzy w przy pad ku
wy stą pie nia na ru szeń prze pi sów pra wa pra cy, pierw sze kro -
ki kie ru ją do słu żb kon su lar nych, szu ka jąc po mo cy i wspar -
cia. Je śli wi zy ta ta prze ro dzi się w sta łą współ pra cę, Po la cy
za trud nie ni w fir mach na tym te re nie zy ska ją do dat ko wy
pro tek to rat, po par ty au to ry te tem pu blicz nym, co miej my
na dzie ję zmniej szy ska lę po peł nia nych wo bec nich nad użyć. 

Du żym ho no rem by ło za pro sze nie na spo tka nie z Ra -
pha elem Bar tol tem, Pre fek tem De par ta men tu Meur the et
Mo sel le, bę dą cym naj wy ższym ran gą urzęd ni kiem ad mi ni -
stra cji rzą do wej w re gio nie. Fran cu scy przy ja cie le kon tro le -
rzy sta ra li się wy ko rzy stać wi zy tę in spek to ra pra cy z Pol ski

do pro mo cji wła snej in sty tu cji, chcąc za in te re so wać Mon -
sieur le Pre fet i lo kal ne me dia za gad nie niem wal ki z nie le -
gal nym za trud nie niem i dum pin giem so cjal nym, bę dą cym
efek tem m.in. za ni ża nia sta wek wy na gro dzeń pra cow ni ków
de le go wa nych przez przed się bior stwa za gra nicz ne. Spo tka -
nie, choć kur tu azyj ne, od by ło się w bar dzo mi łej at mos fe rze
i z iście fran cu ską ele gan cją.

Z Fran cji wy wio złem jak naj lep sze wspo mnie nia – cie płe -
go przy ję cia, życz li wej at mos fe ry oraz prze ko na nie, że dzia -
ła nia in spek to ra pra cy – ta kże w aspek cie mię dzy na ro do -
wym – ma ją sens. Idea wspól nej Eu ro py, jed no li te go ryn ku
i swo bod ne go prze pły wu pra cow ni ków wy ma ga od nas
– urzęd ni ków po sze rza nia ho ry zon tów i wie dzy ta kże w wy -
mia rze prak tycz nym, po przez ob ser wa cję i wy mia nę do -
świad czeń z za gra nicz ny mi part ne ra mi. Po ra za tem na przy -
go to wa nie re wi zy ty in spek to ra pra cy z Fran cji w Pol sce, któ -
ra na stą pi w przy szłym ro ku.

Da riusz Gór ski
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia, GIP

Nan cy. To pięk ne hi sto rycz ne mia sto w pół noc no -wschod -
niej Fran cji, sto li ca De par ta men tu Meur the et Mo sel le w Lo -
ta ryn gii. Je go ser ce to Sta ni slaw Pla ce – ar cy dzie ło ar chi tek -
tu ry sty lu ro co co, wpi sa ne na li stę dzie dzic twa kul tu ro we go
UNE SCO. To ta kże do wód wy ra fi no wa nia i me ce na tu ar ty -
stycz ne go Sta ni sła wa Lesz czyń skie go – zde tro ni zo wa ne go

kró la Pol ski, wła da ją ce go Lo ta ryn gią w XVIII w. z nada nia Lu -
dwi ka XV. Po mnik, któ ry wdzięcz ni Lo ta ryń czy cy w do wód
uzna nia za nie mal trzy dzie sto let ni okres pa no wa nia ufun -
do wa li swe mu wład cy, sta le przy po mi na o Pol sce i Po la kach
w tym re gio nie. Ale związ ki Lo ta ryn gii z Pol ską to nie tyl ko
hi sto ria.

Sta ni slaw Pla ce

Z mi sją we Fran cji
Pra cow ni cy z Pol ski sta no wią obec nie dru gą co
do wiel ko ści gru pę ob co kra jow ców za trud nia -
nych na te re nie Lo ta ryn gii. W więk szo ści są to
pra cow ni cy tym cza so wi, kie ro wa ni do fran cu -
skich przed się biorstw za po śred nic twem pol -
skich agen cji za trud nie nia.

Da riusz Gór ski z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP na spo tka niu
z Raphaelem Bartoltem, Pre fek tem Departamentu Meur the et Mo sel le. 



łal no ści roz jem czej, pro wa dzo nej w opar ciu
o art. 11 pkt. 5 de kre tu. Prze pi sy nie prze wi -
dy wa ły jed nak żad nych środ ków praw nych,
ja kie mógł by za sto so wać in spek tor pra cy, by
skło nić pra co daw cę do usu nię cia stwier dzo -
nych uchy bień. Je go ro la ogra ni cza ła się w za -
sa dzie do me dia cji w roz wią zy wa niu za tar -
gów i by ła pró bą skło nie nia pra co daw cy
do po stę po wa nia zgod ne go z prze pi sa mi
pra wa lub umo wa mi zbio ro wy mi. Gdy do po -
ro zu mie nia nie do cho dzi ło, in spek tor pra cy
wy da wał ro bot ni kom za świad cze nie za wie -
ra ją ce je go opi nię, ko men tu ją cą na ru szo ne
prze pi sy praw ne do ewen tu al ne go wy ko rzy -
sta nia w po stę po wa niu są do wy m5.

W dniu 30 stycznia1928 r. De kret tym cza -
so wy o urzą dze niu i dzia łal no ści in spek cji
pra cy zo stał za stą pio ny Roz po rzą dze niem
Pre zy den ta RP z 14 lip ca 1927 r. o in spek cji
pra cy6, w któ rym kom pe ten cje in spek cji znacz -
nie bar dziej roz bu do wa no. Zo sta ła ona upo -
wa żnio na „do nad zo ru nad prze strze ga niem
i wy ko ny wa niem prze pi sów pra wa o ochro -
nie pra cy, a w szcze gól no ści o ochro nie ży -
cia, zdro wia i sił pra cow ni ków, o prze strze -
ga niu do brych oby cza jów w sto sun kach pra -
cy, o umo wie pra cy, o zbio ro wych umo wach
pra cy, o re gu la mi nie pra cy, o cza sie pra cy,
o dniach świą tecz nych, o urlo pach, o pra cy
mło do cia nych i umo żli wia niu im kształ ce nia
się ogól ne go i za wo do we go, o pra cy ko biet,
o przed sta wi ciel stwie pra cow ni ków i je go
upraw nie niach, o pra cy cha łup ni czej”. Utrzy -
ma no rów nież roz jem cze za da nia in spek cji

pra cy, zo bo wią zu jąc ją do współ dzia ła nia
z pra cow ni ka mi i pra co daw ca mi przy za po -
bie ga niu za tar gom i ich roz wią zy wa niu.

Roz po rzą dze nie z 1927 r. wy po sa ży ło in -
spek to rów pra cy w no we środ ki praw ne prze -

ciw ko opor nym przed się bior com, a mia no -
wi cie w na ka zy i orze cze nia. Na kaz mógł być
wy da ny w przy pad ku stwier dze nia przez in -
spek to ra, że w za kła dzie nie są prze strze ga -

ne obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa do ty czą ce
bez pie czeń stwa ży cia lub zdro wia oraz
o ochro nie pra cy i zmie rzał do usu nię cia
uchy bień stwier dzo nych w tym za kre sie. Po -
zo sta łe de cy zje or ga nów in spek cji, nie bę dą -
ce „na ka za mi”, by ły w ro zu mie niu roz po rzą -
dze nia „orze cze nia mi”. Kwe stie zwią za ne
z wy na gro dze nia mi nie by ły roz strzy ga ne
w dro dze wspo mnia nych de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych, ale – jak do tych czas – w dro dze
dzia łal no ści roz jem czej.

W la tach po wo jen nych

Okres II woj ny świa to wej prze rwał dzia -
łal ność pol skiej in spek cji pra cy. Po wy zwo le -
niu zo sta ła ona re ak ty wo wa na i dzia ła ła
w opar ciu o przed wo jen ne prze pi sy Roz po -
rzą dze nia Pre zy den ta RP z 14 lip ca 1927 r.
i we dług kom pe ten cji okre ślo nych w tym
roz po rzą dze niu. 

W dniu 10 li sto pa da 1954 r., na mo cy De -
kre tu o prze ję ciu przez związ ki za wo do we
za dań w dzie dzi nie wy ko ny wa nia ustaw
o ochro nie, bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy
oraz spra wo wa nia in spek cji pra cy7, do tych -

Środ ki praw ne, do któ rych sto so wa nia
upraw nio ny jest in spek tor pra cy, gdy stwier -
dzi na ru sze nie prze pi sów pra wa pra cy, okre -
śla art. 11 usta wy o PIP. Wśród nich, w pkt.
7 wy mie nio ny zo stał na kaz wy pła ty na le żne -
go pra cow ni ko wi wy na gro dze nia lub in ne -
go przy słu gu ją ce go mu świad cze nia, z za -
zna cze niem, że na kaz ten pod le ga na tych -
mia sto we mu wy ko na niu.

Nie pra wi dło wo ści w na li cza niu i wy pła -
ca niu wy na gro dzeń, to naj częst sze przy czy -
ny skarg, ja kie pra cow ni cy kie ro wa li kie dyś
i na dal kie ru ją do PIP. Pro ble ma ty ka ochro ny
wy na gro dzeń znaj du je się więc w cen trum
za in te re so wa nia in spek cji pra cy od chwi li jej
po wsta nia. Ró żne by ły jed nak upraw nie nia
in spek cji w eg ze kwo wa niu od pra co daw ców
prze strze ga nia usta wo daw stwa ochron ne go
w dzie dzi nie wy na gro dzeń. Zmie nia ły się

na prze strze ni lat, aż w koń cu uzy ska ły za -
kres okre ślo ny w art. 11 pkt. 7 usta wy o PIP
oraz pra wo eg ze kwo wa nia obo wiąz ku okre -
ślo ne go na ka zem w dro dze eg ze ku cji ad mi -
ni stra cyj nej, co gwa ran tu je art. 2 §1 pkt. 11
usta wy z 17 czerw ca 1966 r. o po stę po wa niu
eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji (Dz. U. 2005 r.,
nr 229, poz. 1954 ze zm.).

W okre sie mię dzy wo jen nym

Ana li zę upraw nień in spek cji w za kre sie
wy na gro dzeń pra cow ni czych roz po cząć na -

le ży od De kre tu tym cza so we go o urzą dze -
niu i dzia łal no ści in spek cji pra cy z 3 stycz -
nia 1919 r., po wo łu ją ce go do ży cia pierw szą
pol ską in spek cję pra cy2. Za zna czo no w nim,
że in spek cję pra cy two rzy się w ce lu spra wo -
wa nia nad zo ru nad na le ży tym sto so wa niem
„prze pi sów pra wa o ochro nie pra cy we wszyst -
kich dzie dzi nach pra cy na jem nej, by za pew -
nić pra cow ni kom ko rzy ści przy zna ne im przez
obo wią zu ją ce, so cjal no -by to we pra wo daw -
stwo”. Wśród za dań in spek to rów pra cy zna la -
zły się rów nież ta kie, któ re do ty czy ły wy na -
gro dzeń pra cow ni czych oraz kwe stii ma ją -
cych wpływ na te wy na gro dze nia. Wska zać
tu mo żna obo wią zek „za świad cza nia ta bel
pła cy ro bot ni czej” (co we dług dzi siej sze go
zna cze nia ro zu mieć na le ży ja ko za twier dza -
nie sta wek wy na gro dze ń3), w za kre sie któ re -
go in spek to rzy pra cy zo bo wią za ni by li czu -
wać nad przej rzy sto ścią sta wek. By ło to ko -
niecz ne ze wzglę du na ró żno rod ność sto so -
wa nych sys te mów płac, nie jed no krot nie bar -
dzo skom pli ko wa nych i nie zro zu mia łych dla
ro bot ni ka.

Po od ro dze niu się pań stwo wo ści pol skiej,
a na stęp nie w okre sie kry zy su go spo dar cze -
go, pro ble my zwią za ne z wy na gro dze nia mi
pra cow ni czy mi by ły głów nym przed mio tem
skarg ro bot ni ków, tra fia ją cych do in spek cji
pra cy. Do ty czy ły za le ga nia z wy pła tą wy na -
gro dzeń, ob ni ża nia za rob ków bez wcze śniej -
sze go uprze dze nia, nie usta la nia wy so ko ści wy -
na gro dze nia przy przyj mo wa niu do pra cy, wy -
pła ty wy na gro dze nia we ksla mi, bo na mi, kwi -
ta mi, itp. – za miast go tów ką, za trzy my wa nie
czę ści wy na gro dze nia za szko dy lub ze psu cie
ma te ria łu, po trą ca nie za prze stó j4.

Kon flik ty po wsta łe na tym tle in spek cja
pra cy pró bo wa ła roz wią zy wać w ra mach dzia -

Od me dia cji po na kaz

Łu kasz Sztych 

Roz po rzą dze nie Pre zy den ta PR z 1927 r. wy po sa ży ło in -
spek to rów pra cy w no wą, nie zna ną do tych czas broń prze -
ciw ko opor nym przed się bior com, a mia no wi cie na ka zy i orze -
cze nia. Kwe stie zwią za ne z wy na gro dze nia mi nie by ły jed nak
roz strzy ga ne w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nych, ale – jak
wcze śniej – w dro dze dzia łal no ści roz jem czej.

Zgod nie z art. 1 usta wy
z dnia 13 kwiet nia 2007 r.
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy1

(da lej zwa nej usta wą o PIP),
nad zo rem i kon tro lą or ga nów
PIP ob ję te jest prze strze ga nie
przez pra co daw ców prze pi sów
pra wa pra cy. Z uwa gi na to, że
za kres przed mio to wy pra wa
pra cy nie zo stał przez usta wę
w ża den spo sób ogra ni czo ny,
kon tro li in spek to ra pra cy pod -
le ga ją za rów no prze pi sy do ty -
czą ce bhp, jak i te któ re
od no szą się do sze ro ko ro zu -
mia nej praw nej ochro ny pra cy.

Ewo lu cja upraw nień

8 IP 11/2012 911/2012 IP

W ka ta lo gu za dań po wie rzo nych or ga nom in spek cji, ja ki zo stał
okre ślo ny w art. 10 usta wy o PIP, wy mie nie nia się wprost nad zór
i kon tro lę prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych wy na gro dzeń pra -
cow ni czych i in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy.

Pro ble my zwią za ne z wy na gro dze nia mi by ły głów nym
przed mio tem skarg ro bot ni ków w okre sie mię dzy wo jen nym.
Prze pi sy z 1919 r. nie prze wi dy wa ły jednak żad nych środ -
ków praw nych, ja kie mógł by za sto so wać in spek tor pra cy.

W 1954 r. do tych cza so wa
in spek cja pra cy zo sta ła prze -

kształ co na w tech nicz ną in -
spek cję pra cy, któ rej kom -

pe ten cje ogra ni czo no
do sfe ry bhp. Nad zór

nad prze strze ga niem usta -
wo daw stwa pra cy prze szedł

na in stan cje związ ko we.



cza so wa in spek cja pra cy, pod le ga ją ca za kre -
so wi dzia ła nia mi ni strowi pra cy i opie ki spo -
łecz nej, zo sta ła prze kształ co na w tech nicz ną
in spek cję pra cy, opar tą na za sa dzie bra nżo -
wej i pod po rząd ko wa ną związ kom za wo do -
wym. Za kres jej dzia ła nia zo stał ogra ni czo ny
do bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a co za tym
idzie, kwe stie zwią za ne z wy na gro dze nia mi
pra cow ni czy mi nie pod le ga ły kom pe ten cjom
tech nicz nych in spek to rów pra cy. Nad zór
nad prze strze ga niem przez pra co daw ców
usta wo daw stwa pra cy prze szedł bez po śred -
nio na in stan cje związ ko we.

Kom pe ten cje in spek to rów zo sta ły zwięk -
szo ne do pie ro w ro ku 1965, kie dy to na mo -
cy prze pi sów Usta wy z 30 mar ca 1965 r. o bez -
pie czeń stwie i hi gie nie pra cy skre ślo ny zo -
stał przy miot nik „tech nicz na” z na zwy in spek -
cji pra cy i roz sze rzo no jej upraw nie nia, upo -
wa żnia jąc in spek to rów do kon tro li wszyst -
kich za gad nień wy ni ka ją cych z usta wo daw -
stwa pra cy, a więc rów nież do ty czą cych wy -
na gro dzeń pra cow ni czych. Usta wa nie wy -
po sa ży ła jed nak in spek to ra pra cy w żad ne
środ ki praw ne, któ re mógł za sto so wać wo -
bec pra co daw cy do pusz cza ją ce go się na ru -
sze nia prze pi sów w tym za kre sie. Środ ki te
(pra wo wy da wa nia na ka zów) przy słu gi wa ły
mu wy łącz nie w przy pad ku stwier dze nia uchy -
bień do ty czą cych bhp oraz ko niecz no ści
wstrzy ma nia ro bót bez po śred nio za gra ża ją -
cych zdro wiu i ży ciu pra cow ni ków.

Ra dy kal ne zmia ny na stą pi ły do pie ro z chwi -
lą uchwa le nia 6 mar ca 1981 r. Usta wy o Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy9, na mo cy któ rej in -
spek cji po wie rzo no spra wo wa nie kon tro li
i nad zo ru nad prze strze ga niem ca ło ści pra -
wa pra cy. Od no si ło się to rów nież do prze pi -
sów do ty czą cych wy na gro dzeń pra cow ni -
czych i in nych świad czeń wy ni ka ją cych ze
sto sun ku pra cy. Usta wa utrzy ma ła upraw nie -
nie in spek to rów do wy da wa nia na ka zów 
(tj. wład czych i jed no stron nych roz strzy gnięć)
– w przy pad ku stwier dze nia uchy bień do ty -
czą cych bhp, ale wy po sa ży ła ich rów nież
w nie zna ny do tych czas śro dek praw ny – wy -
stą pie nie – zmie rza ją ce do wy eli mi no wa nia
stwier dzo nych pod czas kon tro li nie pra wi dło -
wo ści (in nych niż te, któ rych do ty czą de cy -
zje) i za pew nie nia prze strze ga nia prze pi sów
w przy szło ści. Do ty czy ły one ca łe go usta wo -
daw stwa pra cy, któ ry in spek cja kon tro lo wa -
ła od 1965 r., nie dys po nu jąc przed tem żad -
nym środ kiem praw nym w tym za kre sie.
Od dnia wej ścia w ży cie usta wy z 1981 r.
wszel kie nie pra wi dło wo ści do ty czą ce wy na -

gro dzeń pra cow ni czych mo gły być re gu lo -
wa ne w dro dze kie ro wa nych do kie row ni ka
za kła du pra cy lub jed nost ki nad rzęd nej wy -
stą pień o usu nię cie stwier dzo nych na ru szeń
(a ta kże ewen tu al ne wy cią gnię cie kon se kwen -
cji wo bec osób win nych).

W efek cie no we li za cji usta wy z sierp -
nia 2001 r., kom pe ten cje nad zor cze in spek cji
pra cy w za kre sie wy na gro dzeń pra cow ni -
czych zo sta ły zde cy do wa nie roz sze rzo ne. In -
spek tor uzy skał pra wo wy da wa nia na ka zów
rów nież w za kre sie wy pła ty na le żne go pra -
cow ni ko wi wy na gro dze nia, a ta kże in ne go
przy słu gu ją ce go mu świad cze nia 10. Upraw -
nie nie do wy da nia na ka zu płat ni cze go nie
po wsta je jed nak, gdy wy na gro dze nie lub in -
ne świad cze nie pra cow ni cze nie jest oczy wi -
ste al bo ma cha rak ter spor ny. Nie mo żna bo -
wiem mó wić wów czas o „na le żnym wy na -
gro dze niu”. Roz sze rze nie upraw nień in spek -
to rów o orze ka nie w dro dze de cy zji wład -
czych o obo wiąz ku wy pła ty wy na gro dzeń
pra cow ni czych po cząt ko wo wzbu dza ło wie -
le za strze żeń. Po ja wia ły się gło sy, że upraw -
nie nie to jest nie kon sty tu cyj ne, po nie waż
wkra cza w kom pe ten cje orzecz ni cze za strze -
żo ne dla są dów po wszech nych oraz jest ad -
mi ni stra cyj no -praw ną dro gą do cho dze nia
przez pra cow ni ków cy wil no praw nych rosz -
czeń pła co wy ch. Upraw nie nie to zo sta ło utrzy -
ma ne rów nież w ko lej nej, obo wią zu ją cej
do dnia dzi siej sze go Usta wie o Pań stwo wej
In spek cji Pra cy z 13 kwiet nia 2007 r. Co wię -
cej, zo sta ło ono wzmoc nio ne po wsta ją cym
z mo cy pra wa ry go rem na tych mia sto wej wy -
ko nal no ści na ka zów płat ni czych.

Ana li za kom pe ten cji nad zor czo -kon tro l -
nych in spek cji pra cy w za kre sie wy na gro dzeń
pra cow ni czych po ka zu je, że prze cho dzi ły one
ewo lu cję. Po le ga ła ona na stop nio wym po -
sze rza niu upraw nień, któ re dzi siaj upo wa żnia -
ją in spek to ra pra cy do na ka za nia pra co daw cy
wy pła ce nia pra cow ni ko wi na le żne go wy na -
gro dze nia lub in ne go świad cze nia wy ni ka ją -
ce go ze sto sun ku pra cy. Z mo cy pra wa pod le -
ga ono na tych mia sto we mu wy ko na niu,
a w przy pad ku uchy la nia się pra co daw cy od za -
sto so wa nia się do nie go – skut ku je pod ję ciem
dzia łań eg ze ku cyj nych zmie rza ją cych do przy -
mu so we go wy eg ze kwo wa nia wy ko na nia obo -
wiąz ku okre ślo ne go w tym na ka zie, w dro dze
eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej.

Łu kasz Sztych 
OIP Olsz tyn

10 IP 11/2012 

Przy pi sy:

1 Dz. U. 2012 r, poz. 404-j. t.
2 Dzien nik Praw Pań stwa Pol skie go Nr 5
z dnia 13 stycz nia 1919 r., poz. 90.
3 Za świad czać – świa dec twem za twier -
dzać, Słow nik ję zy ka pol skie go, wyd.
sta ra niem i kosz tem Mau ry ce go Or gel -
bran da, Wil no 1861.
4 In spek cja Pra cy w 1926 r. Spra woz da -
nie, s. 15.
5 H. Kra hel ska, M. Kir so wa, St. Wol ski,
Ze wspo mnień in spek to ra pra cy, t. ll,
W -wa
1936,5.113-147.
6 Dz. U. RP1927 r., nr 67, poz. 590.
7 Dz. U. 1954 r., Nr 52, poz. 260.
8 Dz. U. 1965 r., Nr13, póz. 82.
9 Dz. U. 1981 r., Nr 6, poz. 23.
10 Usta wa z 21.06.2001 r. o zmia nie
usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy
oraz usta wy o po stę po wa niu eg ze ku -
cyj nym w ad mi ni stra cji (Dz. U. Nr 76,
poz. 809 ze zm.) H. J. Sko czyń ski, Kon -
tro wer sje do ty czą ce zmian wpro wa -
dzo nych w usta wie o Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, Pra ca i Za bez pie cze nie
Spo łecz ne nr 10/2001, s. 31.

W 2001 r. in spek tor pra -
cy uzy skał pra wo wy da wa -
nia na ka zów rów nież w za -
kre sie wy pła ty na le żne go
pra cow ni ko wi wy na gro -
dze nia, a ta kże in ne go
przy słu gu ją ce go mu
świad cze nia.

In spek tor pra cy wo bec GMO

Ża ne ta Śli wiń ska
PRAWO i GMO

Jed nym z wie lu za dań
Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, któ re na kła da
na in spek to ra pra cy
usta wa o PIP (pkt. 9
art. 10 roz dział 2), jest
kon tro la prze strze ga nia
wy ma gań bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy,
okre ślo nych w Usta wie
z 22 czerw ca 2001 r. o or -
ga ni zmach ge ne tycz nie
zmo dy fi ko wa nych.

Fak tem jest, że do prze pro wa dze nia te go
ro dza ju kon tro li nie zbęd na jest spe cja li stycz -
na wie dza. Usta wa o or ga ni zmach ge ne tycz -
nie zmo dy fi ko wa nych, któ rej prze strze ga nie
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
kon tro lu je in spek tor pra cy, pre cy zu je w spo -
sób do syć rze czo wy wy mo gi do ty czą ce me -
cha ni zmów or ga ni za cyj nych po stę po wa nia
z GMO, co oczy wi ście nie po zo sta je bez zna -
cze nia dla tak spe cy ficz nej pro duk cji. Nie
mniej obo wią zu ją cy akt praw ny nie wy da je
się na ty le przy stęp ny, aby oso ba nie ma ją ca
stycz no ści z te ma ty ką mo gła, cho cia żby
na płasz czyź nie pod sta wo wej, swo bod nie po -
ru szać się w „ob sza rze trans for ma cji ge ne -
tycz nych”. 

Z teo rii

Or ga ni zmy ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa ne
(GMO) to or ga ni zmy, w któ rych ma te riał ge -
ne tycz ny zo stał zmie nio ny w spo sób nie za -
cho dzą cy w wa run kach na tu ral nych i do któ -

rych po wsta nia zo sta ła za sto so wa na tech -
ni ka in ży nie rii

ge ne tycz -

nej. Za jej po mo cą do or ga ni zmu wpro wa -
dzo no gen (bądź je go frag ment) po cho dzą -
cy z te go sa me go lub in ne go ga tun ku. Jest
on od po wie dzial ny za pro duk cję kon kret ne -
go biał ka, któ re od po wia da za po żą da ną ce -
chę dzie dzi czo ną przez ko lej ne po ko le nia da -
ne go osob ni ka.

Wśród me tod otrzy my wa nia GMO wy ró -
żnia się:

1. Me to dy wy ko rzy stu ją ce wek to ry – tech -
ni ki re kom bi na cji kwa sów nu kle ino wych 
(np. DNA) obej mu ją ce two rze nie no wych
kom bi na cji ma te ria łu ge ne tycz ne go po przez
włą cze nie czą ste czek kwa su nu kle ino we go
otrzy ma ne go po za or ga ni zmem do wi ru sa,
pla zmi du bak te rii lub in ne go wek to ra, a na -
stęp nie ich prze no sze nie do or ga ni zmu bior -
cy, w któ rym nie wy stę pu ją w wa run kach na -
tu ral nych, ale w któ rym są zdol ne do cią głe -
go po wie la nia. Wek to rem w tym przy pad ku
mo gą być bak te rie z ro dza ju Rhi zo bium: Agro -
bac te rium tu me fa cjens oraz Agro bac te rium
rhi zo ge nes, któ re ce chu ją się zdol no ścią
do wpro wa dze nia swo je go DNA do ją dra ko -
mór ko we go ro ślin.

2. Me to dy bez wy ko rzy sta nia wek to ra
– tech ni ki sto su ją ce bez po śred nie włą cze nie
ma te ria łu ge ne tycz ne go przy go to wa ne go
po za or ga ni zmem.



dzia ła nia mi ni stra w za kre sie GMO na le ży:
wy da wa nie zgo dy na za mknię te uży cie i za -
mie rzo ne uwol nie nie GMO do śro do wi ska,
wy da wa nie ze zwo leń na wpro wa dze nie do ob -
ro tu pro duk tów GMO, wy wóz lub tran zyt pro -
duk tów GMO, ko or dy na cja kon tro li i mo ni -
to ro wa nie dzia łal no ści re gu lo wa nej usta wą
oraz ko or dy na cja gro ma dze nia i wy mia ny
in for ma cji do ty czą cych za pew nie nia
bez pie czeń stwa lu dzi i śro do wi ska
w za kre sie GMO. Mi ni ster wła ści -
wy do spraw śro do wi ska wdra -
ża po nad to po sta no wie nia Pro -
to ko łu Kar ta geń skie go o bez -
pie czeń stwie bio lo gicz nym.

Po za mi ni strem wła ści -
wym do spraw śro do wi ska,
kon tro lę prze strze ga nia
prze pi sów usta wy spra wu -
ją w za kre sie ob ję tym swo ją
wła ści wo ścią: Pań stwo wa In -
spek cja Sa ni tar na, In spek cja
Ochro ny Ro ślin i Na sien nic twa,
In spek cja Ochro ny Śro do wi ska,
In spek cja We te ry na ryj na, In spek cja
Han dlo wa, Pań stwo wa In spek cja Pra -
cy, or ga ny ad mi ni stra cji cel nej w za kre sie
kon tro li le gal ne go ob ro tu GMO, In spek cja Ja -
ko ści Han dlo wej Ar ty ku łów Rol no -Spo żyw -
czych. 

Ist nie ją cy pro jekt Usta wy Pra wo o or ga -
ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa nych, jak
rów nież sze reg prac nad stwo rze niem spój -
ne go sys te mu funk cjo no wa nia GMO, jest wy -
ni kiem ko niecz no ści do ko na nia trans po zy cji
do pol skie go po rząd ku praw ne go Dy rek tyw

Eu ro pej skich, za pew nia ją cych sto so wa nie
na te ry to rium kra ju prze pi sów wspól no to -
wych oraz nor mu ją cych za gad nie nia do ty -
czą ce or ga ni zmów ge ne tycz nie zmo dy fi ko -
wa nych. 

Jak wska za no w uza sad nie niu do pro jek -
tu usta wy, za da niem pro jek to daw cy jest do -
pre cy zo wa nie i uszcze gó ło wie nie prze pi sów,
któ re na mo cy Usta wy z 22 czerw ca 2001 r.
o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa -
nych bu dzi ły nie ja sno ści in ter pre ta cyj ne.

Je że li par la ment za ak cep tu je ak tu al nie
opra co wa ną przez rząd no wą usta wę Pra wo

o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo dy fi ko wa -
nych, to zgod nie z za pla no wa ny mi zmia na -
mi Pań stwo wa In spek cja Pra cy bę dzie pro -
wa dzi ła nad zór i kon tro lę prze strze ga nia wy -
ma gań bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, o któ -
rych mo wa w usta wie oraz ak tach wy ko naw -
czych wy da nych na jej pod sta wie, w tym

okre ślo nych w ze zwo le niach na utwo rze -
nie i pro wa dze nie za kła dów in ży nie rii

ge ne tycz nej, w któ rych pro wa dzo -
ne są ope ra cje za mknię te go uży -

cia mi kro or ga ni zmów ge ne tycz -
nie zmo dy fi ko wa nych i or ga -

ni zmów ge ne tycz nie zmo dy -
fi ko wa nych. 

W pro jek cie usta wy
wska za no szcze gó ło wy za -
kres ob li ga to ryj nych ele -
men tów kon tro li Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy. 

Dotyczy on:
– ozna ko wa nia za kła du in -

ży nie rii ge ne tycz nej lub je go
czę ści;
– środ ków bez pie czeń stwa zwią -

za nych z da ną ka te go rią ope ra cji za -
mknię te go uży cia;

– urzą dzeń uży wa nych pod czas ope ra cji
za mknię te go uży cia w od nie sie niu do da nej
ka te go rii ope ra cji za mknię te go uży cia okre -
ślo nej w ze zwo le niu na utwo rze nie i pro wa -
dze nie za kła dów in ży nie rii ge ne tycz nej.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy bę dzie rów -
nież wy ko ny wa ła kon tro lę pro wa dzo nej przez
użyt kow ni ka do ku men ta cji do ty czą cej ope -
ra cji za mknię te go uży cia or ga ni zmów ge ne -
tycz nie zmo dy fi ko wa nych pro wa dzo nych
w za kła dach in ży nie rii ge ne tycz nej, je że li kon -
tro lo wa na do ku men ta cja za wie ra in for ma cje
do ty czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Funk cjo no wa nie w śro do wi sku spo łe czeń -
stwa pol skie go or ga ni zmów ge ne tycz nie zmo -
dy fi ko wa nych jest te ma tem trud nym i kon -
tro wer syj nym. Nie ma lże ka żdy z eta pów wy -
twa rza nia or ga ni zmów trans ge nicz nych ma
swo ich zwo len ni ków i prze ciw ni ków. Jed na
i dru ga gru pa opie ra swo je po glą dy na prze -
słan kach i pro pa gan dzie po li tycz nej, nie ma -
jąc żad nej wie dzy w tym te ma cie. War to być
jednak świa do mym wy po wia da ne go zda nia
i opi nii, któ rą za wsze mo żna po de przeć grun -
tow ną wie dzą i sen sow ny mi ar gu men ta mi.

Ża ne ta Śli wiń ska 
OIP War sza wa

1311/2012 IP12 IP 11/2012 

Należą do nich np.:
a) mi kro iniek cja – po le ga na wpro wa dze -

niu DNA za po mo cą igły mi kro ma ni pu la to ra;
b) mi krow strze li wa nie – wy ko rzy stu je mi -

kro sko pij ne kul ki ze zło ta lub wol fra mu o śred -
ni cy 0,5 – 5 mi kro me tra (0,0000005-0,000005
me tra). Frag men ty DNA, któ re chce się wpro -

wa dzić do ko mó rek, są opłasz cza ne na tych
kul kach, a na stęp nie wstrze li wa ne do ko mó -
rek ro ślin nych. Uży wa na jest do te go tzw. „ar -
mat ka ge no wa”;

c) elek tro po ra cja – po le ga na wy ko rzy -
sta niu se rii im pul sów elek trycz nych, któ re na -
ru sza ją struk tu rę bło ny, po wo du jąc po wsta -
nie w niej po rów, przez któ re DNA mo że prze -
nik nąć do wnę trza ko mór ki; 

d) tech ni ki łą cze nia ko mó rek (w tym fu zji
pro to pla stów), w wy ni ku któ rych dro gą fu zji
dwóch lub więk szej licz by ko mó rek, za po -
mo cą me tod niewy stę pu ją cych w wa run kach
na tu ral nych two rzy się ży we ko mór ki o no -
wej kom bi na cji dzie dzicz ne go ma te ria łu ge -
ne tycz ne go.

Wszyst kie wska za ne me to dy ma ją na ce -
lu wpro wa dze nie od po wied nie go frag men -
tu ma te ria łu ge ne tycz ne go do or ga ni zmu,
w któ rym chce się uzy skać da ną ce chę 
np. otrzy mać od por ność na her bi cy dy, czy li
che micz ne środ ki ochro ny ro ślin (sto so wa ne
w wal ce z chwa sta mi), od por ność na szkod -
ni ki, cho ro by czy nie ko rzyst ne wa run -
ki śro do wi ska np. w przy pad ku
upraw soi, ku ku ry dzy, rze -
pa ku. Czę sto trans for -
ma cja ge ne tycz -

na ma na ce lu pro duk cję kon kret ne go biał -
ka, co pro wa dzi do pod wy ższe nia war to ści
odżyw czej bądź cech ja ko ścio wych np. mo -
dy fi ka cje po wo du ją ce opóź nie nie doj rze wa -
nia. Pol skim ak cen tem jest trans ge nicz na sa -
ła ta pro du ku ją ca szcze pion kę na za pa le nie
wą tro by ty pu B. Zo sta ła ona opra co wa na
przez na ukow ców z In sty tu tu Che mii Bio or -
ga nicz nej PAN w Po zna niu pod kie row nic -
twem prof. Andrzeja Le goc kie go. 

Mo dy fi ka cji ge ne tycz nej ule ga ją za rów -
no or ga ni zmy eu ka rio tycz ne (w tym ro śli ny
i zwie rzę ta), jak rów nież pro ka rio tycz ne 
(np. mi kro or ga ni zmy tj. bak te rie). Ak tu al nie
li sta tych or ga ni zmów jest bar dzo dłu ga.
Część z nich w nie któ rych kra jach wpro wa -
dzo no do ob ro tu i ze zwo lo no na upra wę i ob -
rót w prze my śle spo żyw czym. 

Pra ca z GMO jest ści śle zwią za na z na ra -
że niem osób uczest ni czą cych w po szcze gól -
nych fa zach pro duk cji na kon takt nie tyl ko
z ma te ria łem bio lo gicz nym ró żne go po cho -
dze nia i o ró żnym stop niu za gro że nia, ale
rów nież z szeregiem sub stan cji che micz nych
wy ko rzy sty wa nych w tym pro ce sie. Z te go
fak tu na ka żdym eta pie kon tro li na le ży zda -
wać so bie spra wę.

GMO w świe tle prze pi sów

Pod sta wo wym ak tem praw nym nor mu -
ją cym spra wy or ga ni zmów ge ne tycz nie zmo -
dy fi ko wa nych w Pol sce jest Usta wa z 22 czerw -
ca 2001 r. o or ga ni zmach ge ne tycz nie zmo -
dy fi ko wa nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233),
któ ra we szła w ży cie w dniu 26 paź dzier ni -
ka 2001 r. i zo sta ła zno we li zo wa na w ro -
ku 2003 (no we li za cja we szła w ży cie w dniu
8 sierp nia 2003 r).

Obec nie nad zór oraz kon tro lę prze strze -
ga nia prze pi sów usta wy spra wu je mi ni ster
wła ści wy do spraw śro do wi ska. Do za kre su

O ile wejdzie w życie ustawa, in spek cja bę dzie kontrolowała
m.in. pro wa dzo ną przez użyt kow ni ka do ku men ta cję do ty -
czą cą ope ra cji za mknię te go uży cia or ga ni zmów ge ne tycz nie
zmo dy fi ko wa nych, w części odnoszącej się do bhp.

Mo dy fi ka cji ge ne tycz nej ule ga ją za rów no or ga ni zmy eu -
ka rio tycz ne, jak rów nież pro ka rio tycz ne. Li sta tych or ga ni -
zmów jest dłu ga. Część z nich wpro wa dzo no do ob ro tu
i ze zwo lo no na upra wę i ob rót w prze my śle spo żyw czym. 

Modyfikowane fot. A. Jaworski



do wą gru pę stu den tów sta no wi li bo wiem
mło dzi lu dzie zza pol skiej wschod niej gra ni -
cy, głów nie z Ro sji. Ostat ni punkt pro gra mu,
tj. zwie dza nie USA oka za ło się nie mo żli we ze
wzglę du na brak pie nię dzy.

Mło da ko bie ta, zwra ca ją ca się do in spek -
cji pra cy, chce wra cać do kra ju. Agen cja nie
jest za in te re so wa na udzie le niem jej po mo -
cy, zaś sa ma dziew czy na boi się po rzu cić pra -
cę ze wzglę du na mo żli wość de por ta cji i przy -
szłe trud no ści w uzy ska niu wi zy do USA. Od -
li cza więc dni po zo sta ją ce do prze pra co wa -
nia, do cho dząc do prze ko na nia, że ta niej
i o wie le bar dziej kom for to wo mo gła by zo -
ba czyć Sta ny na wła sną rę kę, niż za pie nią -
dze za in we sto wa ne w pro gram „Work & Tra -
vel” , z któ re go tyl ko pra cy, tak na praw dę do -
świad czy ła. Nad mie nić na le ży, że po stro nie
stu dent ki koszt wy niósł, jak sa ma po da je,
ok. 8-9 tys. zł ty tu łem prze lo tu, ubez pie cze -
nia, opła ty za pro gram.

Kon tro la in spek cji pra cy w war szaw skiej
agen cji za trud nie nia wy ka za ła sze reg nie pra -
wi dło wo ści zwią za nych ze świad cze niem usług
kie ro wa nia do pra cy za gra ni cą u pra co daw -
ców za gra nicz nych.

Agen cja, któ ra wy s ła ła stu dent kę do pra -
co daw cy za gra nicz ne go, za wie ra jąc umo wę
z pra co daw cą w USA, nie okre śli ła w jej tre -
ści: licz by miejsc pra cy, na któ re ma być do -
ko na na re kru ta cja, wa run ków pra cy osób za -
trud nia nych, szcze gó ło wych za sad wy na gra -
dza nia przy szłych pra cow ni ków oraz in for -
ma cji o świad cze niach so cjal nych przy słu gu -
ją cych oso bom kie ro wa nym do pra cy.

Bra ki for mal ne w umo wie, wbrew po sta -
no wie niom prze pi su art. 85 ust. 3 usta wy
z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, to nie je dy ne
na ru sze nia, ja kich do pu ści li się kie ru ją cy
agen cją.

Agen cja re kru tu jąc stu den tów do pra cy
w USA w za war tych z ni mi umo wach nie usta -
li ła wszyst kich wa run ków, o któ rych mo wa
w art. 85 ust. 2 usta wy, w tym po mi nę ła okre -
śle nie: pra co daw cy za gra nicz ne go – po da na
w umo wach na zwa pra co daw cy nie od po -
wia da ła na zwie, któ rą pod miot za gra nicz ny
po słu gi wał się w ofi cjal nym obie gu go spo -
dar czym; okre su za trud nie nia, wy ko ny wa nia
pra cy za rob ko wej, ro dza ju wa run ków pra cy
i wy na gra dza nia zgod nych ze sta nem fak -
tycz nym. Nie uwzględ nia ła ta kże za kre su od -
po wie dzial no ści stron w przy pad ku nie wy -
ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na nia umo -
wy za war tej mię dzy agen cją za trud nie nia

a oso bą kie ro wa ną, w tym stro ny po kry wa ją -
cej kosz ty do jaz du i po wro tu oso by skie ro -
wa nej w przy pad ku nie wy wią za nia się pra -
co daw cy za gra nicz ne go z wa run ków umo -

wy oraz try bu do cho dze nia zwią za nych z tym
rosz czeń.

Pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
w za kre sie okre ślo nym w art. 18 ust. 1 pkt 1
usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach
ryn ku pra cy jest pro wa dze niem dzia łal no ści
re gu lo wa nej w ro zu mie niu usta wy z 2 lip -
ca 2004 r. o swo bo dzie dzia łal no ści go spo -
dar czej (Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.). Tym sa mym na przed się bior cy
cią ży przede wszyst kim obo wią zek uzy ska -
nia wpi su do re je stru świad cze nia usług, o któ -
rych mo wa w art. 18 ust. 1 pkt 1 usta wy pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku oraz
speł nie nia wa run ków okre ślo nych w prze pi -
sach usta wy, któ re w za kre sie po śred nic twa
w za trud nie niu u pra co daw ców za gra nicz -
nych za gra ni cą zo sta ły uję te w art. 85.

W opi sy wa nym przy pad ku stu dent ka ko -
rzy sta ją ca z usług agen cji w ra mach pro gra -
mu „Work & Tra vel” wy ko na ła mi ni mum, je śli
cho dzi o spraw dze nie wia ry god no ści agen -
cji. Jak się oka za ło, wpis do re je stru agen cji
nie gwa ran to wał, że agen cja bę dzie dzia ła ła
zgod nie z prze pi sa mi usta wy.

Kie ru jąc spra wę do są du, w za kre sie wy -
kro cze nia z art. 121 ust. 6 cyt. usta wy, in spek -
tor pra cy oparł się na prze ko na niu, że sam
fakt za war cia umo wy po mię dzy agen cją po -
śred ni czą cą w za trud nie niu a apli ku ją cą o pra -
cę stu dent ką nie jest wy star cza ją cy, je śli umo -
wa ta nie speł nia na wet w po ło wie klu czo -
wych wy ma gań okre ślo nych w usta wie.

Nie za le żnie od dzia łań in spek to ra pra cy
ba da ją ce go oma wia ny przy pa dek – skie ro wa -
nia wła ści wych wy stą pień oraz spo rzą dze nia
wnio sku o uka ra nie wzglę dem spraw cy wy -
kro cze nia okre ślo ne go w art. 121 ust. 6 cyt.
usta wy, po in for mo wa nia mar szał ka wo je wódz -
twa o stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach
– przed po szko do wa ną, je że li zde cy du je się
na to, dłu ga dro ga do cho dze nia rosz czeń w po -
stę po wa niu przed są dem cy wil nym.

Adam Żu kow ski
OIP War sza wa

Z agen cją do pra cy w USA

Adam Żu kow ski
Prawo
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Bra ki for mal ne w umo wie, wbrew po sta no wie niom prze pi su
art. 85 ust. 3 Usta wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy, to nie je dy ne na ru sze nia, ja kich do -
pu ści li się kie ru ją cy agen cją. 

Sy tu acja, z któ rą spo tkał się in spek tor pra -
cy, wy glą da ła na stę pu ją co: stu dent ka, za in -
te re so wa na usłu gą pro po no wa ną przez agen -
cję za trud nie nia „Work & Tra vel USA”, skon -
tak to wa ła się z jej przed sta wi cie lem. Uzy ska -
ła in for ma cje o pro gra mie, obiet ni cę wspa -
nia łej pra cy, spo rych za rob ków oraz god nych
wa run ków pra cy i po by tu. Stu dent ka spraw -
dzi ła, czy agen cja dzia ła le gal nie. Wpis do re -
je stru agen cji roz wiał jej wąt pli wo ści.

Pro gram „Work & Tra vel” ofe ru je nie tyl ko
atrak cyj ne za rob ki, ale rów nież zwie dza nie,
po zna wa nie ob cych kul tur oraz do sko na le -
nie zna jo mo ści ję zy ków ob cych po przez pra -
cę w mię dzy na ro do wym śro do wi sku. Uczest -
ni cy pro gra mu, jesz cze przed wy jaz dem, ma -
ją do wy bo ru ofer ty za trud nie nia. W oma -
wia nej sy tu acji stu dent ce przed sta wio no trzy
ofer ty. Za in te re so wa ła ją pra ca „ho use ke epe -
ra” w nad mor skiej miej sco wo ści w USA, w do -
brych wa run kach za trud nie nia oraz z za pew -
nio nym miesz ka niem.

Po przy jeź dzie na miej sce oka za ło się jed -
nak, że pra ca nie jest ta ka, ja ką obie cy wa no.
By ło to cię żkie fi zycz ne za ję cie. Pra cu ją cej
od ma wia no w cią gu zmia ny na wet 15-mi nu -
to wej prze rwy, a wa run ki po by to we da le kie
by ły od gwa ran to wa nych stan dar dów – za -
grzy bio ne ła zien ki, roz la tu ją ce się scho dy,
me ta lo we, po ła ma ne pry cze do spa nia, pro -
ble my z elek trycz no ścią i wresz cie brak do -
stę pu do in ter ne tu – po wo du ją cy po czu cie
dys kom for tu i izo la cji.

Po nad to, pra co daw cy trze ba by ło pła cić
za kwa te ru nek 70 do la rów ty go dnio wo. Tym
sa mym za ro bio ne pie nią dze w znacz nej czę -
ści wra ca ły do nie go. Bio rąc pod uwa gę fakt,
że wspo mnia na stu dent ka miesz ka ła w drew -
nia nym dom ku po dzie lo nym na czte ry kwa -
te ry, a w ka żdej z nich ulo ko wa nych by ło
po 5-6 stu den tów, mo żna by ło to trak to wać,
jak ma ły biz nes ho te lar ski.

Stu dent ka roz cza ro wa ła się rów nież co
do na uki ję zy ka na ob czyź nie. Mię dzy na ro -

„Work & Tra vel”, pra cuj
i pod ró żuj. Brzmi in te re -
su ją co, zwłasz cza dla stu -
den tów, któ rzy nie chcą
jesz cze po dej mo wać sta -
łej pra cy. Re kla my w pra -
sie, in ter ne cie,
na słu pach ogło sze nio -
wych za chę ca ją do wy -
jaz du ma rzeń. Jed nak
rze czy wi stość cza sem
znacz nie ró żni się
od obiet nic agen cji.
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No wy pro jekt wy daw ni czy
przy go to wy wa ny przez PIP,
po świę co ny bra nży bu dow la -
nej, skła dać się bę dzie z kart
ze zdję cia mi pra cow ni ków
pro fe sjo nal nie przy go to wa -
nych do pra cy przy wy bra -
nych pra cach bu dow la nych,
ta kich jak: pra ce w wy ko pie,
pra ce mu rar skie, zbro jar skie,
trans por to we, pi lar skie oraz
pra ce przy uży ciu elek tro na -
rzę dzi. Na ka żdej z kart znaj -
dzie się opis pod sta wo wych
za sad bez piecz ne go wy ko ny -
wa nia da nej pra cy, sto so wa -
nia nie zbęd nych środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, norm
oraz prze pi sów praw nych.
Wszyst kie bę dą za wie rać pod -
sta wo wą li stę kon tro l ną, po -
zwa la ją cą spraw dzić, czy
zo sta ły speł nio ne wa run ki
bez piecz ne go wy ko ny wa nia
da nej pra cy.

For mat A4 kart za bez pie czo -
nych fo lią uła twi ko rzy sta nie
z nich, ta kże bez po śred nio
na sta no wi sku pra cy.
Au to rem no wej se rii wy daw ni -
czej jest in spek tor Dag ma ra
Kup ka z Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Ło dzi. 
W za le żno ści od zgło szo nych
po trzeb, mo żli wy jest rów nież
wa riant kart w for mie afi szy.

Bu dow lań cy
za wo dow cy

Pra cow ni cy ob słu gu ją cy elek tro na rzę dzia prze -
zna czo ne do cię cia po win ni sto so wać ochron ni ki
słu chu i oku la ry ochron ne.

Osło na tar czy pi lar ki 
po win na być ru cho ma i na ka żdym eta pie
pra cy osła niać część tną cą tar czy.

Pracujący w pobliżu krawędzi dachu płaskiego powinien być
zabezpieczony przed upadkiem z wysokości.

Zbro jarz po wi nien sto so wać
rę ka wi ce ochron ne za pew -
nia ją ce swo bo dę ru chów.

Ko niecz ność zde mon to wa nia ba lu strad
ochron nych przy wy ko ny wa niu nie któ rych
prac wy ma ga do dat ko we go za bez pie cze nia
pra cow ni ków przed upad kiem z wy so ko ści.

Ręcz ny trans port 
nie po ręcz nych przed mio tów
należy prowadzić ze spo ło wo.

Pracę w wykopie można wy ko ny wać, gdy jego
ścia ny są za bez pie czo ne przed osu nię ciem
grun tu np. po przez za sto so wa nie bez piecz ne go
na chy le nia skarp.

Fot. A. Jaworski



stre fy na rzę dzio wej pra sy mi mo śro do wych,
któ rej skok su wa ka był więk szy od 6 mm, za -
bez pie cze nia stre fy od bie ra nia ma te ria łu
przy no ży cach gi lo ty no wych, wy łącz ni ków
za trzy ma nia awa ryj ne go ma szy ny, ele men -
tów ste row ni czych. 

Część przy czyn po da wa nych przez pra -
co daw ców jest zbie żna z opi nia mi in spek to -
rów pra cy. Nie do ty czy to sy tu acji, w któ rej
pra co daw cy twier dzą, że do sto so wa nie ma -
szyn do wy ma gań mi ni mal nych wią że się
z wy so ki mi na kła da mi fi nan so wy mi. Usu nię -
cie znacz nej licz by nie pra wi dło wo ści nie wy -
ma ga bo wiem du żych środ ków. Po twier dza
to licz ba zre ali zo wa nych już pod czas kon tro li
in spek to rów pra cy de cy zji ust nych oraz pi -
sem nych w tych spra wach.

Przy kła dy stwier dzo nych pod czas in spek -
tor skich kon tro li nie pra wi dło wo ści wy bra -
nych ma szyn.

Naj częst sze nie pra wi dło wo ści

No ży ce gi lo ty no we NG -8A rok prod.  1971
nie po sia da ły: osło ny sta łej no ża ru cho me -
go; osło ny stre fy od bie ra nia ma te ria łu; wy -
łącz ni ka awa ryj ne go za trzy ma nia ma szy ny;
opi su funk cji ele men tów ste row ni czych.

W wy ni ku wy da nych de cy zji in spek to ra
pra cy, pra co daw ca do sto so wał ma szy nę po -
przez wy ko na nie: osło ny sta łej no ża ru cho -
me go, za bez pie cze nie stre fy od bie ra nia ma -
te ria łu (dwie osło ny sta łe i jed ną ru cho mą
blo ku ją cą, na któ rej za in sta lo wa no wy łącz -

Ak tu al nie wszyst kie eks plo ato wa ne przez
pra co daw ców ma szy ny wpro wa dzo ne do ob -
ro tu (wy pro du ko wa ne) przed 1 ma ja 2004 r.
po win ny speł niać mi ni mal ne wy ma ga nia,
gdyż wy zna czo ny w roz po rzą dze niu okres
do sto so waw czy mi nął 1 stycz nia 2006 r. Tym -
cza sem prze pro wa dzo ne w 2010 r. na te re -
nie dzia ła nia Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Kra ko wie kon tro le zwią za ne z pro ble -
ma ty ką bez pie czeń stwa ma szyn do ob rób ki
pla stycz nej me ta li wy ka za ły, że pra co daw cy
lek ce wa żą obo wią zu ją ce prze pi sy i na dal
ok. 90 proc. urzą dzeń nie zo sta ło do sto so wa -
nych do obo wią zu ją cych prze pi sów.

We dług pra co daw ców

Ja ko po wo dy nie do sto so wa nia ma szyn,
względ nie do sto so wa nie ich w nie peł nym
za kre sie przed się bior cy naj czę ściej po da wa li
trzy gru py przy czyn. Brak do sta tecz nej wie -
dzy w za kre sie do sto so wy wa nia ma szyn. Nie -
kom pe ten cja słu żby bhp, któ rej po wie rzo no
obo wią zek oce ny ma szyn, co szcze gól nie do -
ty czy przy pad ków za sto so wa nia nie wła ści -
wych osłon stre fy na rzę dzio wej ma szyn do pla -
stycz nej ob rób ki me ta li. Ta kże du że kosz ty
do sto so wa nia w sto sun ku do war to ści ma -
szy ny. Znacz ną część ma szyn wy pro du ko wa -
no w la tach 80-tych XX wie ku i wcze śniej.
Ma szy ny te są tak da le ce nie zgod ne z wy ma -
ga nia mi mi ni mal ny mi, że koszt ich do sto so -
wa nia do obowiązujących norm, dra stycz nie
wzra sta. Pra co daw cy zwle ka ją więc z do sto -
so wa niem ich aż do cza su kon tro li. Wów czas,
in spek to rzy pra cy wy da ją de cy zje na ka zo we,
do ty czą ce do sto so wa nia ma szyn, ter min ich
re ali za cji wy no si od 2 do 3 ty go dni.

We dług in spek to rów

Nie za le żnie od po wo dów nie do sto so wy -
wa nia ma szyn do wy mo gów mi ni mal nych,
po da wa nych przez pra co daw ców, in spek to -
rzy pra cy wska zy wa li na brak lub nie do sta -

tecz ną zna jo mość prze pi sów i za sad bhp nie
tyl ko przez pra co daw ców, ale i oso by nad zo -
ru ją ce pra ce. Ze spo ły po wo ły wa ne przez pra -
co daw ców przyj mo wa ły li sty kon tro l ne, któ re
nie pre cy zo wa ły w peł ni wy ma gań bez pie -
czeń stwa lub nie obej mo wa ły wszyst kich aspek -
tów oce ny. W kil ku przy pad kach od bie ga ły
o sta nu fak tycz ne go, w ja kim by ły ma szy ny.
Ko lej ną z przy czyn jest zda niem in spek to rów
pra cy, brak dzia łań do sto so waw czych, mi mo
prze pro wa dzo nej oce ny. Ta kże nie kom pe ten -
cja osób pro wa dzą cych oce nę ma szyn. Nie -
jed no krot nie by ły to oso by przy pad ko we: me -
cha ni cy, bry ga dzi ści, pra cow ni cy słu żby bhp
bez wy ma ga nych kwa li fi ka cji oraz wy kształ -
ce nia tech nicz ne go, nie po sia da ją ce wie dzy
w za kre sie wy ma gań bez pie czeń stwa dla ma -
szyn. Wpływ miał rów nież brak na ryn ku
firm/osób zna ją cych za gad nie nia bez pie czeń -
stwa w bu do wie ma szyn, spe cja li zu ją cych się
w oce nie wy ma gań mi ni mal nych ma szyn. Re -
gu łą jest, że ze wzglę du na kosz ty, pra co daw -
ca prze pro wa dza oce nę ma szyn zle ca jąc ją
wła snym słu żbom, nie jed no krot nie nie po sia -
da ją cym do sta tecz nej wie dzy.

Wśród in nych przy czyn nie do sto so wy wa -
nia ma szyn do wy ma gań mi ni mal nych, na któ -
re wska zy wa li in spek to rzy pra cy, był m.in.
brak wła ści wej oce ny ry zy ka za wo do we go
na sta no wi skach pra cy zwią za nych z ob słu -
gą ma szyn. Pra co daw cy, mi mo for mal ne go
wy peł nie nia obo wiąz ku prze pro wa dze nia
oce ny ry zy ka za wo do we go wy stę pu ją ce go
na sta no wi skach ob słu gi ma szyn do ob rób ki
pla stycz nej me ta li, nie jed no krot nie nie do -
peł nia li obo wiąz ku zi den ty fi ko wa nia za gro -
żeń wy ni ka ją cych z ich ob słu gi. Tym sa mym
nie by ły po dej mo wa ne żad ne dzia ła nia ma -
ją ce na ce lu wy eli mi no wa nie za gro żeń. 

In spek to rzy pra cy zwra ca li rów nież uwa -
gę na brak nad zo ru pra co daw cy i osób kie -
ru ją cych pra cow ni ka mi, skut ku ją cy nie sto so -
wa niem: osło ny czę ści wi ru ją cych ele men -
tów ma szyn pod czas pra cy, osło ny sta łej no -
ża ru cho me go no życ gi lo ty no wych, osło ny

Bo gu mił Pu dlew ski

Wciąż nie bez piecz ne

Mi mo upły wu okre su
prze zna czo ne go na do -
sto so wa nie ma szyn
do mi ni mal nych wy ma -
gań, zgod nie z roz po rzą -
dze niem Mi ni stra
Go spo dar ki
z 30.10.2002 r. w spra -
wie mi ni mal nych wy ma -
gań do ty czą cych
bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kre sie
użyt ko wa nia ma szyn
przez pra cow ni ków pod -
czas pra cy (Dz. U.
nr. 191, poz. 1596, zm.
Dz. U. z 2003 r. nr. 178,
poz. 1745), eks plo ato -
wa ne przez pra co daw -
ców urzą dze nia
w dal szym cią gu nie
speł nia ją wy mo gów roz -
po rzą dze nia.

Technika

Ozna ko wa nie funk cji ele men -
tów ste row ni czych ma szy ny,
za in sta lo wa nie wy łącz ni ków
za trzy ma nia awa ryj ne go.
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nik krań co wy Typ. LM -10, za si la ny prą dem 24V
sprzę żo ny z ukła dem ste ro wa nia ma szy ny),
ozna ko wa nie funk cji ele men tów ste row ni -
czych ma szy ny, za in sta lo wa nie wy łącz ni ków
za trzy ma nia awa ryj ne go (fot.).

W in nych przy pad kach pra co daw cy za -
bez pie cza li stre fy od bie ra nia ma te ria łu przy no -
ży cach gi lo ty no wych po przez wy ko na nie
osłon sta łych z za in sta lo wa ny mi ochron ny -
mi ba rie ra mi opto elek tro nicz ny mi, po łą czo -
ny mi z sys te mem ochron nym ma szy ny. 

Hy drau licz na kra wę dziar ka „OMAG” nr.
fabr. 30524178 r. prod. 1982 nie mia ła: urzą -
dze nia nad zo ru ją ce go stre fę nie bez piecz ną
na rzę dzia kształ tu ją ce go; wy łącz ni ka za trzy -
ma nia awa ryj ne go; ozna ko wa nia bar wa mi bez -
pie czeń stwa bel ki; zna ków ostrze gaw czych
przed za gro że nia mi (pik to gra mów) na ele -
men tach stwa rza ją cych za gro że nie. Po nad to
ele men ty ste row ni cze za in sta lo wa ne by ły
w miej scu trud no do stęp nym dla ope ra to ra.

W wy ni ku de cy zji in spek to ra pra cy, pra co -
daw ca do sto so wał hy drau licz ną kra wę dziar kę
do mi ni mal nych wy ma gań po przez: wy ko na -
nie urzą dze nia nad zo ru ją ce go stre fę nie bez -
piecz ną na rzę dzia kształ tu ją ce go (wiąz ka stru -
mie nia świetl ne go po cho dzą ca od fo to ko mór -
ki Typ. HTBR3 -1535) oraz dwóch wy łącz ni ków
za trzy ma nia awa ryj ne go; za in sta lo wa nie ele -
men tów ste row ni czych w miej scu ła two do -
stęp nym dla ope ra to ra; ozna ko wa nie bar wa -
mi bez pie czeń stwa bel ki, a ta kże ozna ko wa -
nie zna ka mi ostrze gaw czy mi przed za gro że -
nia mi (pik to gra ma mi) ele men tów stwa rza ją -
cych za gro że nie pod czas eks plo ata cji.

Przy do sto so wy wa niu ma szyn do mi ni -
mal nych wy ma gań na le ża ło by uwzględ niać
fakt, że do bór urzą dzeń ochron nych sto so -
wa nych przy ma szy nach po wi nien być prze -
pro wa dzo ny na pod sta wie oce ny ry zy ka, co
za le ca ją wszyst kie przed mio to we nor my PN -
-EN do ty czą ce po szcze gól nych ro dza jów ma -
szyn. Po zwa la to na opty ma li za cję dzia łań
pod wzglę dem wła ści wo ści tech nicz nych
i na mi ni ma li za cję kosz tów.

Wła ści wo ści tech nicz ne urzą dzeń ochron -
nych są opi sa ne wg ka te go rii bez pie czeń -
stwa. Zgod nie z nor mą PN -EN ISO 13849-
1: 2008 „Ma szy ny. Bez pie czeń stwo. Ele men -
ty sys te mów ste ro wa nia zwią za ne z bez pie -
czeń stwem”, ka te go rie urzą dzeń ochron nych
po win ny od po wia dać kla sie osza co wa ne go
ry zy ka. W związ ku z tym do bór urzą dzeń
ochron nych na pod sta wie oce ny ry zy ka po -
zwa la na for mal ne uza sad nie nie, bez oba wy
prze sza co wa nia po no szo nych kosz tów.

Bo gu mił Pu dlew ski
OIP Kra ków, Od dział w Tar no wie.

Pra co daw cy, mi mo for -
mal ne go wy peł nie nia obo -
wiąz ku prze pro wa dze nia
oce ny ry zy ka za wo do we -
go wy stę pu ją ce go na sta -
no wi skach ob słu gi ma szyn
do ob rób ki pla stycz nej
me ta li, nie jed no krot nie nie
do peł nia li obo wiąz ku zi -
den ty fi ko wa nia za gro żeń
wy ni ka ją cych z ich ob słu gi.

Nowości wydawnicze PIP
Ha łas po wy żej 80 de cy be li na ra ża pra cow ni ków na utra -

tę słu chu i mo że stać się przy czy ną wy pad ku przy pra cy.
Eli mi no wa nie źró deł ha ła su i sto so wa nie od po wied nich
środ ków ochro ny słu chu to nie zbęd ne ele men ty za pew -
nie nia pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy.

Dzię ki współ pra cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy z Cen -
tral nym In sty tu tem Ochro ny Pra cy – Pań stwo wym In -
sty tu tem Ba daw czym nie ba wem uka że się pu bli ka cja
„Środ ki ochro ny na rzą du słu chu”. Au to rem jest pra cow -
nik in sty tu tu Emil Ko złow ski. Bro szu ra zo sta ła opra co -
wa na na pod sta wie wy ni ków wie lo let nie go pro gra mu
pt. „Po pra wa Bez pie czeń stwa i wa run ków pra cy” re ali -
zo wa ne go przez CIOP. Omó wio ne zo sta ły w niej za sa -
dy po stę po wa nia zwią za ne z do bo rem i użyt ko wa -
niem ochron ni ków słu chu ze wzglę du na śro do wi -
sko pra cy. Za pre zen to wa no ro dza je ochron ni ków,
spo sób kon tro li, zna ko wa nia i in struk cji dla środ -
ków za bez pie cza ją cych słuch, a ta kże pro ble my
zwią za ne z ich użyt ko wa niem. Bro szu ra jest war to -
ścio wym źró dłem in for ma cji dla pra co daw ców, pra -
cow ni ków, słu żb bhp, in spek to rów pra cy oraz in -
nych użyt kow ni ków.

Ro bo ty roz biór ko we na le żą do prac bar dzo nie bez -
piecz nych. Pra cow ni cy za trud nie ni przy nich na ra że ni są
nie tyl ko na za gro że nia ty po we dla bu dow nic twa, ale ta -
kże na ta kie jak: ob ni żo na wy trzy ma łość kon struk cji, nie -
bez piecz ne sub stan cje che micz ne za war te w wbu do wa -
nych ma te ria łach czy zmia ny w struk tu rze kon struk cji bu -
dow la nej. Bro szu ra na ten temat, wy da na zo sta ła w se rii
„Bu dow nic two”. Au to rem pu bli ka cji „Pra ce roz biór ko we”
jest Mar cin Ła ko my. Za wie ra ona pod sta wo we in for ma -
cje do ty czą ce bez piecz nej re ali za cji ro bót roz biór ko -
wych obiek tów ku ba tu ro wych. Za adre so wa na zo sta ła
do przy szłych in we sto rów, pro jek tan tów i osób, któ re
bę dą or ga ni zo wa ły oraz nad zo ro wa ły ro bo ty roz biór -
ko we.

Bez piecz na re ali za cja ro bót roz biór ko wych w du -
żej mie rze za le ży od do brze za pla no wa ne go i zor ga -
ni zo wa ne go pro ce su in we sty cji: wy bo ru wła ści wej
tech no lo gii, roz po zna nia za gro żeń i do bo ru sku tecz -
nych me tod ich ogra ni cza nia. Bro szu ra jak wszyst -
kie w tej se rii za wie ra du żo ilu stra cji po zwa la ją cych

le piej zro zu mieć te mat.



Ka zi mierz Graj ca rek jest prze wod ni czą cym
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 ze sem Pol -
sko -Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz
BHP, człon kiem Ko mi sji Bez pie czeń stwa Pra cy
w Gór nic twie oraz przy WUG. 

Czło wiek 
z ka mie nia

Z Ka zi mie rzem Graj car kiem, lau re atem 
na gro dy Głów ne go In spek to ra Pra cy 

im. Ha li ny Kra hel skiej, 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Czy czu je pan ulgę po przeprowadzeniu uda nej ak cji
ra tow ni czej pod zie mią?

Czu ję sa tys fak cję. Je stem dum ny, że mój za stęp wy ko ny -
wał ak cję, któ ra do brze się za koń czy ła, bo ura to wa li śmy czy -
jeś ży cie. Mo że to wiel kie sło wa, ale my ra tow ni cy naj le piej
wie my, co tak na praw dę zna czą. Wie lo krot nie prze ko na li -
śmy się też, że nie ma więk szej sa tys fak cji od tej, gdy czło -
wiek przy nie sie dru gie mu czło wie ko wi po moc.

Pa mię tam, jak kie dyś dwóch gór ni ków prze by wa ło pod zie -
mią przez kil ka dni, bo za wa lił się chod nik i nie by ło przej ścia
umo żli wia ją ce go wyj ście na gó rę. Nie za gra ża ło to ich ży ciu,
ale bar dzo źle od dzia ły wa ło na jed ne go z nich. Miał my śli sa -
mo bój cze. W prze ko na niu, że już ni gdy nie wyj dą spod zie -
mi, chciał rów nież za bić ko le gę. Miał nóż i mógł to zro bić.
Wie dzie li śmy o tym, bo kon tak to wa li śmy się z ni mi przez ru -
rę wod ną, po da wa li śmy je dze nie i pi cie. Zda wa li śmy so bie
spra wę z te go, że du żo od nas za le ży, ta kże to, czy po su nie
się do tak de spe rac kie go czy nu. Żad nym sło wem czy ge -
stem nie mo gli śmy zdra dzić, jak bar dzo sa mi oba wia my się,
że to zro bi. Szczę śli wie, uda ło się za po biec tej tra ge dii. To by -

ło nad zwy czaj trud ne i ob cią ża ją ce. Do koń ca ży cia bę dę pa -
mię tał tę ak cję, jak i to, że kil ka lat póź niej spo tka łem te go
zde spe ro wa ne go czło wie ka w wio sce, z któ rej po cho dzi łem.
Pod czas uro czy sto ści stra żak pod szedł do mnie i żo ny. Po -
wie dział, że był tym gór ni kiem, któ re mu wów czas ura to wa li -
śmy ży cie. Dzię ko wał, a ja czu łem wiel ką sa tys fak cję, że to,
cze mu po świę cam swo je zdro wie i ży cie, ma sens. 

Co prze są dza o po wo dze niu ak cji ra tow ni czych pod zie -
mią, ta kich jak np. ta po trzę sie niu zie mi w Ar me nii
w 1988 ro ku, w któ rej pan uczest ni czył? Sprzęt, pro ce -
du ry, pre dys po zy cje lu dzi?

Kie dy ra tu je się czło wie ka, to kwe stie sprzę tu, pro ce dur
są jak naj bar dziej obo wią zu ją ce, ale dru go rzęd ne. Dla ra -
tow ni ka są oczy wi ste. On wie, że tak na praw dę wszyst ko za -
le ży od nie go i je go fa cho wo ści, bo na wet naj le piej za rzą -
dza na ak cja na do le, przy uży ciu naj no wo cze śniej sze go sprzę -
tu, przy nie sie nie od wra cal ne negatywne skut ki, gdy za wie -
dzie czło wiek, bo po peł ni ja kiś błąd.

De cy du ją ce zna cze nie ma spo kój i opa no wa nie udzie la -
ją cych po mo cy. Gwał tow ność, nad mier ne eks cy to wa nie się,

np. w efek cie bar dzo przy krych scen, nie mo że mieć miej sca.
Po szko do wa ni mu szą czuć, że są w do brych rę kach, że uzy -
ska ją po moc, że są bez piecz ni. Trze ba na wią zać z ni mi kon -
takt. Ta re la cja mu si być po zy tyw na, ale ta kże sta now cza.
Po le ce nia mu szą być zde cy do wa ne i ja sne. Pa mię tam bar -
dzo trud ną sy tu ację, gdy w ko pal ni ra to wa li śmy mo je go ko -
le gę. Ca ły czas z nim roz ma wia li śmy. Wie dzie li śmy, w ja kim
jest sta nie i jed no cze śnie od wra ca li śmy je go uwa gę od my -
śli, któ re w ta kich sy tu acjach są po ra ża ją ce. Jak wa żny jest
ten psy cho lo gicz ny aspekt, świad czy fakt, że gdy wy do by li -
śmy go, to – choć miał otwar te zła ma nie no gi – biegł przez
dwa dzie ścia me trów, jak by nic się nie sta ło. Wcze śniej, przez
osiem go dzin le żał na ru rze, pod siat ka mi i po tę żnym ru mo -
wi skiem, któ re w ka żdej chwi li mo gło spaść. Naj mniej szy
ruch mógł spo wo do wać za wa le nie chod ni ka. Zna łem to
miej sce, gdyż pra co wa łem tam trzy dni wcze śniej. Do sko na -
le wie dzia łem, że ka żdy błąd mo że spo wo do wać za sy pa nie
nas. Ta pre sja nie mo że być jed nak obez wład nia ją ca, ona
mu si wzmac niać prze ko na nie, że so bie po ra dzi my.

Ka żdy z nas, bio rą cych udział w ak cjach ra tow ni czych
pod zie mią wie rzy w to, że za wsze wy je dzie na gó rę. Gdy tra ci
tę wia rę, to nie mo że już być ra tow ni kiem. Z te go rów nież
zda je my so bie spra wę. Ra tow nic two gór ni cze to wię cej niż
pra ca. Wią że się z ogrom ną trau mą, któ ra mi mo wszyst ko nie
nisz czy jej pięk na i praw dy o od da niu dru gie mu czło wie ko wi. 

Gór nic two czy ener ge ty ka to bra nże, w któ rych dzia -
ła nia, szcze gól nie te ra tow ni cze, po rów nu je się do za -
dań sa pe ra. Co jest naj istot niej sze w bez pie czeń stwie
tej szcze gól nej pra cy?

Naj wa żniej sza jest roz wa ga lu dzi. Tych, któ rzy pra cu ją
i tych, któ rzy nad zo ru ją. Jed ni i dru dzy mu szą znać swój
fach, mieć od po wied nie kwa li fi ka cje, że by go wy ko ny wać.
W Pol sce są ta cy lu dzie. Do brze wy kształ ce ni, kom pe tent ni.
Za wód gór ni ka, tak jak ener ge ty ka, wy ma ga rów nież zma -
ga nia się z na tu rą, któ rą trze ba ro zu mieć. Wa żne jest nie tyl -
ko to, co się dzie je tu i te raz, lecz ta kże to, co się mo że wy da -
rzyć. Nie zbęd na jest więc zdol ność i umie jęt ność prze wi dy -
wa nia. To po win no do ty czyć ka żde go nie bez piecz ne go za -
wo du i ka żdej wy ko ny wa nej pra cy.

Ja ko gór nik -ra tow nik, stra żak -ochot nik na le ży pan
do eli tar ne go gro na osób, któ re cie szą się naj więk szym
za ufa niem spo łecz nym. Po dob nym nie kie dy mo gą cie -
szyć się rów nież in spek to rzy pra cy. Jak i czym ta kie za -
ufa nie mo żna so bie za skar bić?

Po mo cy nie nie sie się dla cze goś, ale po coś. Nie mo żna
li czyć na ja kie kol wiek ko rzy ści np. na gro dy czy me da le. Ta -
kie po dej ście cał ko wi cie dys kwa li fi ku je w tej pra cy.

Po trzę sie niu zie mi w Ar me nii wi dzia łem strasz ne sce ny.
W gru zach nie uda ło nam się zna leźć ani jed ne go ży we go
czło wie ka. Gdy wró ci łem do Pol ski ko le dzy py ta li, czy war to
by ło tam je chać, sko ro i tak ni ko go nie ura to wa li śmy. Nie
wąt pi łem w to na wet wte dy, gdy ro dzi nom od da wa li śmy
cia ła ich bli skich.

Tak jak ra tow nik, in spek tor pra cy po wi nien być w swo ich
dzia ła niach kon se kwent ny aż do bó lu, bo ce ną tej kon se -
kwen cji mo że być zdro wie i ży cie lu dzi. Po zo sta wie ni sa -

mym so bie pra cow ni cy nie wie le zna czą w re la cji z pra co -
daw cą. In spek tor pra cy po wi nien mieć wię cej upraw nień
– środ ków praw nych. Obec nie czę sto ma zwią za ne rę ce, np.
gdy mu si uprze dzić pra co daw cę o kon tro li, co spra wia, że
sta je się ona, tak na praw dę, bez przed mio to wa.

Tak in spek tor pra cy, jak i czło wiek z ka mie nia, jak cza sa -
mi okre śla się ra tow ni ków -gór ni ków, mu si być – pa ra dok sal -
nie – wra żli wy. Szcze gól nie na spra wy dru gie go czło wie ka.
Mu si mieć sza cu nek do lu dzi i ich ży cia. Że by sku tecz nie
nieść po moc, po wi nien dą żyć do do sko na ło ści, nie usta ją co
się do kształ cać, dbać o kon dy cję fi zycz ną i psy chicz ną. Je śli
przy tym jest prze ko na ny, że chce i mo że po ma gać, to speł -
ni się w tym dla do bra in nych.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Ka żdy z nas, bio rą cych udział w ak cjach ra tow -
ni czych pod zie mią wie rzy w to, że za wsze wy je -
dzie na gó rę. Gdy tra ci tę wia rę, to nie mo że już
być ra tow ni kiem.

Ra tow nic two gór ni cze, to wię cej niż pra ca. Wią że się
z ogrom ną trau mą, któ ra mi mo wszyst ko, nie nisz czy jej
pięk na i praw dy o od da niu dru gie mu czło wie ko wi. 

Fot. D. Adamski



Or ga ni za to ra mi za wo dów, któ rych uczest ni cy ry wa li -
zo wa li o Srebr ną sie kie rę nad le śni cze go Nad le śnic twa
Rud ka, by li: Nad le śnic two Rud ka oraz Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w Bia łym sto ku.

Oce nia no kwa li fi ka cje i pro fe sjo na lizm pra cow ni ków za -
kła dów usług le śnych, na co dzień wy ko nu ją cych pra ce na te -
re nie te go nad le śnic twa. Ju ro rzy mie rzy li czas w po szcze -
gól nych kon ku ren cjach, ale przede wszyst kim oce nia li wy -
ko ny wa ną pra cę pod ką tem zgod no ści z za sa da mi bez pie -

czeń stwa i hi gie ny pra cy – sto so wa nia wy ma ga nych urzą -
dzeń po moc ni czych i środ ków ochro ny in dy wi du al nej. 

Wszyst kie kon ku ren cje od by wa ły się w du chu zdro wej,
spor to wej ry wa li za cji, w obec no ści ro dzin i ki bi ców.

Naj lep szym pi la rzem w ka te go rii ścin ki drzew oka zał się
Mie czy sław Za lew ski, za trud nio ny w ZUL Ru do sław.

W kon ku ren cji zryw ki drew na zwy cię żył ze spół w skła -
dzie: Ro bert Bo bel i Syl we ster Otap, ta kże za trud nie ni
w ZUL Ru do sław. Okrę go wy in spek tor pra cy, Ma rek Alek -
sie juk ufun do wał na gro dę za za ję cie II miej sca w kon ku ren -

cji in dy wi du al nej ścin ki drzew. Pi lar kę łań cu cho wą i hełm
ochron ny otrzy mał pi larz Adam Bo bel, a wrę czył je za stęp -
ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Bia łym sto ku, Ja ro sław
Ja no wicz.

Srebr ną sie kie rę, głów ną na gro dę tur nie ju, po raz dru gi
z rzę du, zdo był ze spół pi la rzy ZUL Wie sława Wa gnera.
Ewen tu al ne zwy cię stwo w przy szło rocz nym tur nie ju za owo -
cu je prze ję ciem tro feum na wła sność. 

Ra do sław Ol kow ski
OIP Białystok

Srebr na sie kie ra

Po raz siód my

Przy go to wa nie pi lar ki do pra cy, ścin ka i oba le -
nie drze wa, prze cię cie kło dy na do kład ność oraz
zryw ka drew na to kon ku ren cje tur nie ju drwa li,
któ ry od był się w la sach Nad le śnic twa Rud ka,
w koń cu wrze śnia br. Je go ce lem jest utrwa le nie
za sad bez piecz nej pra cy przy pra cach le śnych.

Fot. R. Ol kow ski
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Szko le niom bhp
mó wią nie

Wło scy in ży nie ro wie, do świad cze ni na bu -
do wie me tra w Rzy mie, uzna ją za cał ko wi cie
bez ce lo we uczest ni cze nie w pol skich szko -
le niach z bhp. To też zor ga ni zo wa ny dla nich
in struk taż zi gno ro wa li.

Jak wy glą da bez pie czeń stwo pra cy na sta cji bu do wy me -
tra Ron do Da szyń skie go spraw dzi li jeszcze w wa ka cje br. nad -
in spek tor pra cy Wal de mar Spól nic ki, ko or dy na tor EU RO 2012
(II li nia me tra to, ta kże in we sty cja EU RO 2012, któ rej re ali za cja
się opóź ni ła) i star szy in spek tor pra cy Ja ro sław Ma zur z OIP
War sza wa. To dru ga sta cja me tra po sta cji Sta dion, kon tro lo -
wa na przez PIP, jed nak o zu peł nie od mien nych wa run kach
pra cy, gdzie sto so wa ne są rów nież in ne tech no lo gie.

Za sto so wa nie tech ni ki gór ni czej na sta no wi skach pra cy
powoduje wy stę powanie wie lu czyn ni ków szko dli wych dla
zdro wia pra cow ni ków: mi kro kli mat, ha łas, drga nia i wi bra -
cje, za py le nie, sub stan cje tok sycz ne, za mknię te źró dła pro -
mie nio wa nia. Jednak pra co daw ca na budowie metra nie
prze pro wa dził do cza su kon tro li PIP po mia rów wspo mnia -
nych czyn ni ków. Kie ru ją cy pra ca mi pol ski nad szty gar gór ni -
czy zle cił wy ko na nie tych ba dań, ale ich wy jąt ko wość wy -
ma ga cza su i peł ne go roz ru chu ma szyn i urzą dzeń.

W mo men cie roz po czę cia kon tro li na bu do wie pra cę wy -
ko ny wa ło 123 pra cow ni ków (69 Po la ków, 28 Wło chów i 26
pra cow ni ków na ro do wo ści tu rec kiej). Ob co kra jow cy ob słu -
gu ją cy spe cja li stycz ne ma szy ny i sprzęt, ta kże gór ni czy, prze -
szli wie lo mie sięcz ne kur sy teo re tycz ne i prak tycz ne we Wło -
szech i w Niem czech u pro du cen ta tarcz TBM. Zwy kle w ta -
kich przy pad kach, zgod nie z pol ski mi prze pi sa mi, ko niecz -
ne jest rów nież uzna nie tych kwa li fi ka cji. O ile w przy pad ku
ba dań le kar skich (stwier dzo no brak 27 za świad czeń o bra ku
prze ciw wska zań do wy ko ny wa nia pra cy na okre ślo nym sta -
no wi sku) usta lo no tym cza so we za sa dy uzna wa nia i okre sów
wa żno ści do ku men tów wy da nych przez za gra nicz nych le -
ka rzy, to na dal nie roz wią za na po zo sta je spra wa szko leń bhp
cu dzo ziem ców.

Wło scy in ży nie ro wie, któ rzy po sia da ją wy so ko spe cja li -
stycz ne kwa li fi ka cje w za kre sie tech no lo gii drą że nia tu ne li
przy uży ciu naj now szych na świe cie tarcz, uzna ją za cał ko -
wi cie bez ce lo we uczest ni cze nie w szko le niach wstęp nych
bhp (dla pra cow ni ków ich na ro do wo ści), we dług pol skich
za sad. Jak twier dzą, zo sta li grun tow nie prze szko le ni, je śli
cho dzi o bhp w związ ku z bu do wą tu ne li me tra w Rzy mie,
któ re by ły wy ko ny wa ne tą sa mą tech no lo gią. Od ma wia ją
udzia łu w wy ma ga nym przez pol skie prze pi sy za rów no in -
struk ta żu ogól nym, jak i sta no wi sko wym. We dług nich, roz -
łącz ne trak to wa nie tych in struk ta ży jest nie po ro zu mie niem.
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Uwa ża ją, że wy star czy jed no do brze zor ga ni zo wa ne
szko le nie bhp, któ re go za kres obej mie ca łość za gro -
żeń, a któ re prze pro wa dzi od po wied ni, wy kwa li fi ko -
wa ny ze spół osób.

Z prak tycz ne go punk tu wi dze nia efekt mógł by
być ta ki sam, ale pol skie prze pi sy nie prze wi du ją ta -
kie go try bu szko le nia. 

W re zul ta cie, mi mo że in spek to rzy bhp pra co -
daw cy i ko or dy na tor ds. bhp wy zna czy li ter min szko -
le nia wstęp ne go dla wło skiej ka dry in ży nier skiej, to
i tak gre mial nie nie przy by ła ona na zajęcia.

Tak jak na in nych wa żnych bu do wach EU RO 2012,
ta kże tu taj wpro wa dzo no „szko le nie wpro wa dza ją -
ce”, bę dą ce ro dza jem in struk ta żu ogól ne go, okre śla -
ją ce go spe cy fi kę tej bu do wy. Ka żdy z pra cow ni ków
ma obo wią zek przejść rów nież in ne szko le nia, zgod -
nie z prze pi sa mi. Oczy wi ście wo bec ob co kra jow ców
sto so wa ne są ta kie sa me za sa dy, jak do pra cow ni -
ków z Pol ski. Jed no znacz ne sta no wi sko in spek to rów
pra cy w tej kwe stii po zwo li ło za że gnać nie po ro zu -
mie nia, a wło scy in ży nie ro wie przy ję li je w koń cu ze
zro zu mie niem.

Na bu do wie dru giej li nii me tra przy ję to za sa dę
ko or dy na cji okre ślo ną w art. 208 K. p., co ozna cza, że
za trud nio no ko or dy na to ra bhp dla ca łej dru giej li nii
me tra, a nie dla da ne go od cin ka. Roz wią za nie ta kie
za pro po no wa li in spek to rzy pra cy po kon tro li na bu -
do wie sta cji C14 Sta dion Na ro do wy, gdzie po wo ła -
no sa mo dziel ne go ko or dy na to ra ds. bhp. Na ka żdej
sta cji me tra po wo ła no rów nież in spek to ra bhp,
a przy drą że niu tu ne li do dat ko we go in spek to ra bhp. 

Po czą tek prac gór ni czych z udzia łem dwóch tarcz
drą żą cych, któ rych start roz po czął się we wschod -
niej czę ści sta cji Ron do Da szyń skie go, po dob nie jak
przy in nych po dob nych pra cach bu dow la nych, był
trud ny. Stwier dzo no tu pew ne nie pra wi dło wo ści
zwią za ne z or ga ni za cją i ko or dy na cją prac trans por -
to wych oraz od bio rem rusz to wań, sta no wią cych pio -
no we dro gi trans por to we do wnę trza sta cji, któ rej
dol ny po ziom się ga 25 m po ni żej te re nu. 

Trwa ją ca kil ka dni kon tro la PIP po twier dzi ła do -
bre przy go to wa nie pol skich spe cja li stów, któ rzy – po -
za wy jąt ka mi – do tych czas nie wie le mie li do czy nie -
nia z te go ty pu pra ca mi. Po zo stał je dy nie pro blem
pew nej ba rie ry in for ma tycz nej, skwa pli wie chro nio -
nej przez wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę Wło chów.

In spek to rzy pra cy są wy czu leni na ka żde, na wet
naj mniej sze za gro że nie i uchy bie nie prze pi som i za -
sa dom bhp. Pod czas kon tro li, jesz cze przed za la niem
te go od cin ka, stwier dzo no po nad 20 ró żne go ro -
dza ju nie pra wi dło wo ści. Jed nak więk szość z nich,
zo sta ła usu nię ta jesz cze przed osta tecz nym opusz -
cze niem te re nu bu do wy przez in spek to rów pra cy. 

Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa, Od dział w Sie dl cach

Fot. W. Spól nic ki
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Mi strzo wie
ra tow nic twa
Pod pa tro na tem ho no ro wym
głów ne go in spek to ra pra cy od -
by ły się w Gi życ ku 28-30 wrze -
śnia br. II Kra jo we Mi strzo stwa
Za kła do wych Ze spo łów Ra tow -
nic twa 2012. Przed roz po czę ciem
za wo dów z ich uczest ni ka mi spo -
tkał się Ma rek Wój ciak, okrę go -
wy in spek tor pra cy z Olsz ty na. 

Ce lem za wo dów jest pro mo wa nie wie dzy oraz do sko na le nie
prak tycz nych umie jęt no ści z za kre su bhp i pierw szej po mo cy w śro -
do wi sku pra cy. We współ za wod nic twie uczest ni czy ło sześć ze spo -
łów ra tow ni czych skła da ją cych się z czte rech osób, w tym jed nej
ko bie ty. Ich za da niem by ło do tar cie do po szko do wa nych, prze by -
wa ją cych czę sto w trud nym te re nie i udzie le nie im pierw szej po -
mo cy przy wy ko rzy sta niu nie tyl ko wie dzy i umie jęt no ści, ale rów -
nież profesjonalnego sprzę tu. Ry wa li za cja od by wa ła się pod okiem
spe cja li stów, za wo do wych ra tow ni ków i le ka rzy, w ta kich kon ku -
ren cjach, jak m.in. spraw ność i sku tecz ność po stę po wa nia w przy -
pad ku ura zu wie lo na rzą do we go, na głe go za trzy ma nia krą że nia czy
opa rze nia che micz ne go. Ka żdy ze spół spraw dzał swo je umie jęt no -
ści w noc nym za da niu te re no wym, re ali zo wa nym na ob sza rze Wiel -
kich Je zior Ma zur skich. Za da nie to wy ma ga ło spraw no ści fi zycz nej,
do brej orien ta cji w te re nie oraz do sko na łej współ pra cy ze spo łów
z za wo do wy mi słu żba mi ra tow nic twa.

Pierwsze miejsce zajął zespół ratowniczy z Unilever Polska S.A.
(drużyna z Banina), a na kolejnych uplasowali się pracownicy Warbud
S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Faurecia Wałbrzych S.A., US Pharmacia
Sp. z o.o. oraz EBCC Sp. z o.o.

Organizatorem mistrzostw był Ośrodek Ratownictwa i Stanów
Nagłych - niezależny organ „Save the Life” Foundation, zrzeszający
lekarzy, ratowników medycznych, specjalistów z zakresu medycyny
ratunkowej, a także ekspertów w dziedzinach zarządzania kryzysowego
i zwalczania aktów terroru. Współorganizatorem zawodów było
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oficjalnym partnerem
mistrzostw jest Centrum Ratownictwa z Wrocławia, które
zaangażowało się w kampanię Państwowej Inspekcji Pracy pod
hasłem „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.

Jacek Żerański, OIP Olsztyn

Fot. J. Żerański
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W prak ty ce pro ce du ry te nie by ły w za -
kła dzie prze strze ga ne. Mistrz wy dzia łu, usta -
la jąc za kres wy ko ny wa nych ro bót i zna jąc ich
spe cy fi kę, nie wy sta wił pi sem ne go po le ce -
nia na wy ko na nie prac nie bez piecz nych oraz
nie do ko nał sto sow nych uzgod nień. Bry ga -
dzi sta zo bli go wa ny do pro wa dze nia bez po -
śred niej kon tro li nad ty mi pra ca mi ani ra zu

w cią gu zmia ny ro bo czej nie przy szedł do osób
wy ko nu ją cych re mont prze no śni ka. Po wy -
pad ku prze ło że ni tłu ma czy li się, że po szko -
do wa ny, ja ko do świad czo ny pra cow nik, był
ob da rzo ny peł nym za ufa niem i miał swo bo -
dę w po dej mo wa niu de cy zji. Prze słu chi wa -
ne oso by z nad zo ru pod kre śla ły, iż obo wiąz -
kiem po szko do wa ne go by ło za bez pie cze nie
kłód ka mi wy łącz ni ków re mon to wych (tj. do -
dat ko wych wy łącz ni ków od ci na ją cych do -
pływ prą du do po szcze gól nych prze no śni -
ków), cze go nie uczy nił. W to ku pro wa dzo -
ne go po stę po wa nia kon tro l ne go usta lo no
jed nak, że obo wią zek ten spo czy wał nie na po -
szko do wa nym, lecz na je go prze ło żo nym -
-bry ga dzi ście.

In spek tor pra cy stwier dził po nad to, że brak
za bez pie cze nia re mon to wych wy łącz ni ków
w dniu wy pad ku, nie był sy tu acją od osob nio -
ną. Jak ze zna li świad ko wie, od co naj mniej
6 mie się cy nie za kła da no kłó dek na re mon to -
wa ne wy łącz ni ki lub ro bio no to spo ra dycz nie.
Pra cow ni cy nad zo ru w dzia le me cha nicz nym
od dłu ższe go cza su nie spra wo wa li na le ży tej
kon tro li pod le głych pra cow ni ków. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn no ści
kon tro l nych stwier dzo no rów nież, że użyt -

ko wa ne prze no śni ki, po mi mo pro wa dzo nych
re gu lar nych prze glą dów, są w nie wła ści wym
sta nie tech nicz nym. Bra ku je m.in. peł nych
osłon w miej scach na bie ga nia łań cu chów
na ko ła na pę do we w ob sza rze za su wy prze -
sy po wej su row ca na pierw szym i dru gim re -
dle rze; nie za bez pie czo ne są kla py re wi zyj ne
przed do stę pem do bę dą cych w ru chu zgar -

nia czy prze sy po wych na uko śnym oraz dwóch
po zio mych re dle rach; nie spraw ne są wy łącz -
ni ki krań co we po kryw me cha ni zmów prze -
sy po wych na pierw szym i dru gim re dle rze.

In spek tor pra cy usta lił ta kże, że czę sto za -
cho dzi ko niecz ność do re gu lo wa nia na cią gów
łań cu chów trans por to wych przy otwar tych
po kry wach na pę du, np., pra cow ni cy spraw -
dza ją, jak ukła da się łań cuch i re gu lu ją go
znaj du ją cy mi się na ze wnątrz śru ba mi. W sy -
tu acjach awa ryj nych po szcze gól ne prze no -
śni ki mo żna wy łą czyć tyl ko za po mo cą wy -
łącz ni ków re mon to wych umiesz czo nych
na koń cach ka żde go z re dle rów. Dla te go, by
za pew nić bez pie czeń stwo pra cow ni ków,
po kon tro li za le co no za mon to wa nie na prze -
no śni kach do dat ko wych (przy ci sko wych lub
lin ko wych) wy łącz ni ków awa ryj nych. 

W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy wy dał
de cy zje na ka zo we oraz skie ro wał do pra co -
daw cy wy stą pie nie z po le ce nia mi usu nię cia
stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści. Do są du re -
jo no we go zło żo no wnio ski o uka ra nie dla mi -
strza oraz bry ga dzi sty dzia łu me cha nicz ne go.

Ar tur Jóź wiak
OIP Zie lo na Gó ra

Pra cow nik w re dle rze
Dokończenie ze strony 32.

Przy czy ny wy pad ku

In spek tor usta lił na stę pu ją ce
przy czy ny wy pad ku:

– brak nad zo ru nad prze bie -
giem prac kon ser wa cyj no -re mon -
to wych prze no śni ków;

– to le ro wa nie przez oso by spra -
wu ją ce nad zór od stępstw od prze -
pi sów i za sad bhp, w tym nie wy -
sta wie nie pi sem ne go ze zwo le nia
na wy ko ny wa nie prac szcze gól nie
nie bez piecz nych;

– lek ce wa że nie za gro że nia przez
po szko do wa ne go i wej ście w stre -
fę nie bez piecz ną prze no śni ka po -
zio me go, nie za bez pie czo ną za po -
mo cą wy łącz ni ka re mon to we go
przed nie kon tro lo wa nym uru cho -
mie niem;

– za sko cze nie nie spo dzie wa -
nym zda rze niem.

W sy tu acjach awa ryj nych po -
szcze gól ne prze no śni ki mo żna
wy łą czyć tyl ko za po mo cą wy -
łącz ni ków re mon to wych umiesz -
czo nych na koń cach ka żde go
z re dle rów.
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nych do ty czą cych pra wa pra cy, wy na -
gro dze nia, ubez pie cze nia spo łecz ne go,
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Opra co wa nie: Da nu ta Szot
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Z głę bo kim ża lem za wia da mia my, że 29 sierp nia 2012 r. po że gna li śmy
na sze go eme ry to wa ne go ko le gę

Zdzi sła wa Olej ni cza ka
star sze go in spek to ra pra cy

Zmarł w wie ku 84 lat. Prze pra co wał 17 lat w Ra dzie Okrę go wej Związ ków
Za wo do wych Pra cow ni ków Słu żby Zdro wia w War sza wie, a na stęp nie 12
lat w Pań stwo wej In spek cji Pra cy Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ło -
dzi. Na eme ry tu rę prze szedł w ro ku 1994. Zgod nie z wy kształ ce niem i do -
świad cze niem za wo do wym nad zo ro wał i pro wa dził czyn no ści kon tro l ne
w pla ców kach słu żby zdro wia, wy ka zu jąc się pro fe sjo na li zmem i za an ga -
żo wa niem w pra cę za wo do wą.
Zaw sze mo gli śmy li czyć na je go życz li wą po moc i uczyn ność. Two rzył
przy ja zną at mos fe rę pra cy wśród współ pra cow ni ków. Że gna my Go
z wiel kim smut kiem.

Kie row nic two i pra cow ni cy OIP w Ło dzi

Fot. A. Jóź wiak



W dniu wy pad ku bry ga da re mon to wa wy -
ko ny wa ła prze gląd i na pra wę prze no śni ków
łań cu cho wych (uko śne go i dwóch po zio -
mych), prze zna czo nych do trans por tu zręb -
ków. Prze no śni ki zbu do wa no na es ta ka dzie,
na wy so ko ści 10 m nad po zio mem ota cza ja -
ce go te re nu. Za po mo cą zgar nia ków przy mo -
co wa nych do łań cu chów na pę do wych, zręb -
ki trans por to wa ne są z rę ba ka na po le skła -
do we.

Po szko do wa ny po zde mon to wa niu czę ści
osłon, wszedł do środ ka ostat nie go prze no śni -
ka po zio me go, by wy mie niać zu ży te bla chy
przy ukła dzie na pi na ją cym łań cu chy. Pod ko -
niec zmia ny ro bo czej je go bez po śred ni prze -
ło żo ny -bryg dzi sta, nie spraw dziw szy, czy
w stre fach nie bez piecz nych prze by wa ją pra -
cow ni cy, wy dał dys po zy cję uru cho mie nia li nii.
Prze su wa ją ce się zgar nia ki wcią gnę ły pra cow -

ni ka do wnę trza prze no śni ka i za nim wy łą czo -
no za si la nie elek trycz ne, po szko do wa ny zo stał
prze cią gnię ty przez 15 m. w za bu do wa nej czę -
ści prze no śni ka. Po zde mon to wa niu ele men -

tów obu do wy, pra cow ni ka wy do by to z prze -
no śni ka i prze trans por to wa no śmi głow cem
do szpi ta la w Zie lo nej Gó rze, gdzie po kil ku go -
dzi nach zmarł na sku tek wie lo na rzą do wych ob -
ra żeń cia ła.

Bez nad zo ru i za bez pie czeń

Za kres prac re mon to wych, któ re wy ko ny -
wał po szko do wa ny, zo stał usta lo ny przez oso -
by z nad zo ru i uję ty w har mo no gra mie na da -
ny dzień. W chwi li, gdy do szło do wy pad ku, po -
szko do wa ny prze by wał we wnę trzu prze no śni -
ka, aby za mon to wać roz pię ty przed spa wa niem
łań cuch i zde mon to wa ne zgar nia cze. 

Zgod nie z we wnątrz za kła do wą pro ce du rą,
pra ce wy ma ga ją ce wej ścia do wnę trza re dle -
rów zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do prac szcze gól -
nie nie bez piecz nych, stąd obo wiąz kiem osób

z nad zo ru by ło wy sta wie nie pi sem ne go po le -
ce nia na ich wy ko na nie, za pew nie nie od po -
wied nich środ ków za bez pie cza ją cych oraz
pro wa dze nie sta łe go nad zo ru. 

Pra cow nik w re dle rze
Pod czas na pra wy prze -
no śni ka zgrze bło we go
łań cu cho we go po pu lar -
nie zwa ne go „re dle rem”
do szło do wy pad ku,
w wy ni ku któ re go śmierć
po niósł pra cow nik jed -
nej z firm w Ża rach.
W chwi li zda rze nia prze -
by wał we wnę trzu prze -
no śni ka, gdzie na pra wiał
zu ży te ele men ty.

Dokończenie na stronie 30.

Miejsce wypadku.


