
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 1 (359) 2013

Ukazuje się od 1929 roku www.pip.gov.pl



W numerze
W SEJMIE RP

Po sel skie uzna nie 
dla spra woz da nia
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Roz kład cza su pra cy 
a har mo no gram

Ela stycz ne realia
Uela stycz nia nie pra wa pra cy to bar -
dzo po żą da ny trend. Na le ża ło by jed -
nak po szu kać ta kich roz wią zań,
któ re spra wi ły by, że by al ter na tyw ne
for my za trud nie nia nie ro dzi ły ko lej -
nych pa to lo gii.

Medialny finał kampanii
Eks per ci in spek cji z więk szo ści okrę -
go wych in spek to ra tów pra cy „na go -
rą co” udzie la li po rad praw nych,
po ma ga jąc w ten spo sób wie lu oso -
bom w roz wią za niu ich pro ble mów
wy ni ka ją cych z za trud nie nia. Dzwo -
nią cy uzy ski wa li kon kret ną po ra dę,
przede wszyst kim zaś do wia dy wa li
się, jak mo gą wy eg ze kwo wać przy -
słu gu ją ce im pra wa.
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Na ra że nie na po ra że nie
Pod czas kon tro li in spek tor stwier dził,
że we wnątrz wzno szo ne go bu dyn ku
za bu do wa ny zo stał po dwój ny słup
żel be to wy z za wie szo ny mi prze wo -
da mi in sta la cji ener ge tycz nej, na któ -
rym za mon to wa na by ła lam pa
oświe tle nia ulicz ne go. W jed nym
miej scu wi sia ły one tak ni sko, że
opie ra ły się o wie niec stro pu.

Nic na si łę
Z pre wen cją wo bec pra co daw ców
ge ne ral nie jest tak, że nie mo żna nią
„uszczę śli wiać”. Tu nic nie da się
zro bić na si łę. Pra co daw ca mu si
chcieć za dać so bie pe wien trud, by
prze brnąć przez po szcze gól ne eta -
py. Nie mo że od czu wać żad nej pre -
sji, bo to go znie chę ca.

Raz, dwa, trzy 
do pra cy pój dziesz ty!

Z inspektorską kolędą
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Rę ka w mie szal ni ku
Pra co daw ca uznał za przy czy nę wy -
pad ku jedynie nie uwa gę po szko do -
wa ne go i po śpiech?

18 Zdro wie w pra cy a na no tech no lo gie
Obec nie co raz częst szym za gro że niem jest na ra że nie
na na no cząst ki, któ re są pro duk ta mi na no tech no lo gii.
Eks po zy cja na na no cząst ki pro jek to wa ne mo że do ty -
czyć za rów no pra cow ni ków za trud nio nych przy ich
pro duk cji czy ob rób ce, jak też osób użyt ku ją cych na -
no pro duk ty. 

Okładka:
fot. Krzysztof Białoskórski
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Rada pozytywnie oceniła plan pracy PIP

31/2013 IP

Ra da za le ci ła m. in., aby w pla nie dzia łań wie lo let nich
PIP zo sta ły uwzględ nio ne kon tro le za trud nia nia osób
mło dych i o krót kim sta żu pra cy u da ne go pra co daw cy,
a ta kże osób w wie ku przed eme ry tal nym w kon tek ście
wy dłu ża nia ak tyw no ści za wo do wej. In spek cja po win na
wpro wa dzić do pla nu dzia ła nia pre wen cyj no -kon tro l ne
obej mu ją ce za gad nie nia zwią za ne z no wy mi za gro że -
nia mi, w tym na no ma te ria ła mi. Ra da za su ge ro wa ła, aby
za kres kon tro li w fir mach bu dow la nych roz sze rzyć o bhp
przy pra cach w wy ko pach i na wy so ko ści oraz pod czas
wy ko ny wa nia ro bót przez pod wy ko naw ców. PIP po win -
na ta kże zwró cić uwa gę na bez pie czeń stwo użyt ko wa -
nia bu tli ga zo wych, uwzględ nić pro ble ma ty kę wa run -
ków pra cy w ma ga zy nach wiel ko po wierzch nio wych oraz

zwra cać szcze gól ną uwa gę na wła ści we oświe tle nie sta -
no wisk pra cy.

Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie za opi nio wa ła wnio -
sek głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą cy za mia ru od -
wo ła nia Krzysz to fa Gold ma na ze sta no wi ska okrę go -
we go in spek to ra pra cy w Lu bli nie. Za po zna ła się ta kże
z ma te ria łem in spek cji pra cy na te mat zdro wia psy chicz -
ne go w śro do wi sku pra cy. Dzia ła nia pre wen cyj ne PIP
w tej dzie dzi nie przed sta wił Da riusz Kor czak, 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.

Stwier dził, że ce lem wie lo let nie go pro gra mu PIP za -
po bie ga nia ne ga tyw nym skut kom stre su i in nych czyn -
ni ków psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy, roz po czę te -
go w 2006 r., by ło uświa do mie nie pra co daw com i pra -
cow ni kom za gro żeń zwią za nych z prze cią że niem psy -
chicz nym oraz stre sem. Przed się bior stwa, któ re zgło si ły
go to wość pod ję cia dzia łań pre wen cyj nych, by ły wspie -
ra ne przez in spek cję pra cy w iden ty fi ka cji przy czyn stre -
su – oce nie stre so gen no ści cech pra cy oraz za sto so wa -
niu me tod słu żą cych ak tyw ne mu prze ciw dzia ła niu ne -
ga tyw nym je go skut kom. Łącz nie w la tach 2006-2011
dzia ła nia mi in for ma cyj no -pro mo cyj ny mi oraz szko le nio -

wy mi PIP ob ję to ok. 21 tys. osób. Do po mia ru stre so gen -
no ści cech pra cy przy stą pi ło 455 pod mio tów.

Pań stwo wa In spek cja Pra cy kon ty nu uje dzia ła nia do -
ty czą ce prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut kom stre su,
pro wa dząc kam pa nię in for ma cyj ną „Stres i in ne czyn ni ki
psy cho spo łecz ne zwią za ne z pra cą”. Jest ona re ali zo wa -
na w nur cie ogól no eu ro pej skiej kam pa nii Ko mi te tu Wy -
ższych In spek to rów Pra cy.

Do nat Du czyń ski

3
4

6
8

12

14

18

Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Redaktor prowadzący - Beata Pietruszka-Śliwińska. Redaktor techniczny - Jan Klimczak
Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, tel. 022 420 37 45
ISSN 0239-3417 Nakład: 2900 egz. Druk - Drukarnia „Art”

W sta no wi sku przy ję tym na po sie dze niu 10 grud nia 2012 r. w sie dzi bie Sej mu Ra da
Ochro ny Pra cy po zy tyw nie oce ni ła „Pro gram dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
na rok 2013 oraz plan dłu go fa lo wy na la ta 2013-2015”, for mu łu jąc pod ad re sem in -
spek cji kil ka za le ceń. W ob ra dach pro wa dzo nych przez po seł Iza be lę Ka ta rzy nę Mrzy -
głoc ką udział wzię ła Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy z za stęp ca mi:
Mał go rza tą Kwiat kow ską i Lesz kiem Za ją cem.



Rów no le gle z dzia ła nia mi nad zor czo -kon tro l ny mi Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy re ali zo wa ła licz ne przed się wzię cia
pre wen cyj ne i pro mo cyj ne, ta kie jak kam pa nie spo łecz ne,
pro gra my pre wen cyj ne i edu ka cyj ne słu żą ce za po bie ga niu
i ogra ni cza niu za gro żeń za wo do wych oraz prze strze ga niu
prze pi sów pra wa pra cy. Ró żno rod ny mi dzia ła nia mi z te go
za kre su ob ję ła 165 tys. pod mio tów, przy wspar ciu part ne -
rów spo łecz nych, a ta kże or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej
i sa mo rzą do wej.

Po raz pierw szy pol ska in spek cja pra cy by ła go spo da rzem
spo tka nia Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy, któ re go 61.
po sie dze nie od by ło się w War sza wie w grud niu 2011 r. Pod -
czas oko licz no ścio wej kon fe ren cji za pre zen to wa ny zo stał
przy go to wa ny przez PIP „Eu ro pej ski ko deks do brych prak -
tyk w dzia ła niach kon tro l nych i po za kon trol nych in spek cji
pra cy”.

– Wy ni ki na szej ubie gło rocz nej dzia łal no ści uza sad nia ją
kon ty nu ację dzia łań kon tro l no -nad zor czych w sek to rach go -
spo dar ki i za kła dach o naj więk szych za gro że niach za wo do -
wych i wy pad ko wych, w tym ta kże w for mie krót ko trwa łych
kon tro li ukie run ko wa nych na li kwi da cję bez po śred nich za -
gro żeń dla ży cia lub zdro wia. Jed nym z przy ję tych przez nas
na rok 2013 prio ry te tów jest pro ble ma ty ka prze strze ga nia
pra wa pra cy przy za trud nia niu, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem kwe stii umów cy wil no praw nych i ter mi no wych – stwier -
dzi ła pod ko niec wy stą pie nia Iwo na Hic kie wicz, głów ny in -
spek tor pra cy.

Sta no wi sko Ra dy Ochro ny Pra cy w spra wie spra woz da -
nia z dzia łal no ści PIP w 2011 r. przed sta wi ła jej prze wod ni -
czą ca po seł Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Po in for mo wa -
ła, że ra da po zy tyw nie za opi nio wa ła spra woz da nie, za le ca -
jąc re ali za cję sfor mu ło wa nych przez nią wnio sków. Stwier -
dzi ła, iż wy mier ne efek ty ubie gło rocz nych dzia łań in spek to -
rów pra cy po zwa la ją do brze oce nić sku tecz ność urzę du.

Do ku ment re ko men do wał Sej mo wi spra woz daw ca po -
łą czo nych Ko mi sji: do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li -
ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny po seł Ja ro sław Pię ta. Pod kre ślił,
że ko mi sje sej mo we z uzna niem przy ję ły szcze gó ło we, bar -
dzo sta ran nie opra co wa ne spra woz da nie z dzia łal no ści in -
spek cji pra cy, któ re jest, jak stwier dził: „do brze udo ku men -
to wa nym wkła dem jej pra cow ni ków w do star cza nie rze tel -
nej wie dzy o kon dy cji firm, pra cow ni ków i sta nie prze strze -
ga nia pra wa pra cy”.

– Pań stwo wa In spek cja Pra cy jest jed ną z tych in sty tu cji,
któ rej wy si łek prze kła da się na rze czy wi stą po moc w uspraw -
nie niu i na pra wie pań stwa. Jej pra cow ni cy to nie tyl ko spe -
cja li ści o naj wy ższych kwa li fi ka cjach za wo do wych, ale ta kże
urzęd ni cy za cho wu ją cy wy so kie stan dar dy etycz ne – po wie -
dział po seł spra woz daw ca.

Przy ję cie spra woz da nia jed no myśl nie po par ły wszyst kie
klu by po sel skie. Ich przed sta wi cie le zwra ca li uwa gę na wy -
jąt ko we za an ga żo wa nie pra cow ni ków PIP i trud wkła da ny
przez nich w wy peł nia nie usta wo wych za dań, dzię ko wa li im
z try bu ny sej mo wej za ca ło rocz ny wy si łek.

Do nat Du czyń ski
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Po sel skie uzna nie
dla spra woz da nia 
Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej na po sie dze -
niu 13 grud nia ub.r. przy jął spra woz da nie
głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści
Pań stwo wej In spek cji Pra cy w 2011 r. Opo -
wie dzia ły się za nim wszyst kie klu by po sel -
skie. Spra woz da nie przed sta wi ła sze fo wa
in spek cji pra cy Iwo na Hic kie wicz. W po sie -
dze niu wzię li udział ta kże jej za stęp cy: Mał -
go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za jąc.

Iwo na Hic kie wicz po in for mo wa ła, że w ro ku spra woz -
daw czym in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li ok. 91 tys. kon -
tro li u po nad 68 tys. pra co daw ców. W ce lu wy eli mi no wa nia
na ru szeń prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy wy da li
po nad 304 tys. de cy zji. Jed na trze cia spo śród nich na ka zy -
wa ła na tych mia sto we usu nię cie uchy bień ze wzglę du na ochro -
nę zdro wia i ży cia pra cow ni ków.

Do kon tro lo wa nych pra co daw ców skie ro wa li ta kże bli -
sko 60 tys. wy stą pień, za wie ra ją cych łącz nie po nad 316 tys.
wnio sków o usu nię cie stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści. Naj -
czę ściej do ty czy ły one na wią za nia i roz wią zy wa nia sto sun ku
pra cy, cza su pra cy i wy na gro dze nia. Na spraw ców 84 tys.
ujaw nio nych wy kro czeń na ło ży li 18 tys. man da tów kar nych.
Spe cja li ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy udzie li li po nad to
934 tys. bez płat nych po rad praw nych i tech nicz nych.

Pod sta wo we efek ty dzia łal no ści in spek to rów pra cy w ro -
ku ubie głym – to zli kwi do wa nie bez po śred nich za gro żeń
dla zdro wia i ży cia pra wie 64 tys. pra cow ni ków, wy eli mi no -
wa nie nie pra wi dło wo ści z za kre su le gal no ści za trud nie nia
w od nie sie niu do po nad 130 tys. osób oraz wy eg ze kwo wa -
nie dla 75,5 tys. pra cow ni ków za le głych na le żno ści z ty tu łu
wy na gro dze nia za pra cę na kwo tę 78 mln zł.

W oce nie in spek to rów PIP, szcze gól nie nie po ko ją cy był
stan re spek to wa nia prze pi sów o wy pła cie wy na gro dze nia
za pra cę oraz o cza sie pra cy. Po nad jed na trze cia spo śród bli -
sko 1400 kom plek so wo skon tro lo wa nych w tym za kre sie
pra co daw ców nie wy pła ci ła w 2011 ro ku wy na gro dze nia
za pra cę, a co czwar ty – prze ka zał je z opóź nie niem. Po wa -
żne na ru sze nia prze pi sów o cza sie pra cy do ty czy ły bli sko
90 proc. spo śród po nad 1500 skon tro lo wa nych szcze gó ło -
wo za kła dów ró żnych bra nż. Wzro sła ska la na ru szeń do ty -
czą cych za wie ra nia umów cy wil no praw nych w sy tu acji uza -
sad nia ją cej za war cie umo wy o pra cę.
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71/2013 IP6 IP 1/2013 

Wiadomości
nie tylko z kraju

GIO DO i in spek cja pra cy
Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy i Woj ciech Wie wió row ski, ge ne ral ny in -
spek tor ochro ny da nych oso bo wych pod pi sa li 14 grud nia ub.r. po ro zu mie nie o współ -
pra cy. PIP zo bo wią zu je się
w nim do za wia da mia nia
GIO DO o stwier dzo nych
w cza sie kon tro li nie pra wi -
dło wo ściach w za kre sie
zgod no ści prze twa rza nia
da nych z prze pi sa mi
o ochro nie da nych oso bo -
wych. GIO DO z ko lei ma in -
for mo wać PIP o stwier dzo -
nych w cza sie kon tro li na -
ru sze niach prze pi sów pra -
wa pra cy. GIO DO bę dzie też
udzie lać opi nii praw nych
z za kre su ochro ny da nych
oso bo wych, nie zbęd nych do prze pro wa dze nia kon tro li przez or ga ny PIP.
Zgod nie z po ro zu mie niem, stro ny za mie rza ją po dej mo wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu
pod no sze nie kwa li fi ka cji pra cow ni ków obu urzę dów, w tym współ pra cę przy opra co -
wy wa niu pro gra mów szko leń i wy mia nę wy kła dow ców, za pew niać pra cow ni kom,
w mia rę zgła sza nych po trzeb i mo żli wo ści, udział w or ga ni zo wa nych przez sie bie kur -
sach i szko le niach.

De le go wa nie 
pra cow ni ków
Wa żna dla Pań stwo wej In spek cji Pra cy kwe -
stia uzna wa nia szko leń w za kre sie bhp oraz
ba dań le kar skich pra cow ni ków de le go wa -
nych, któ re zo sta ły prze pro wa dzo ne w kra ju
wy sy ła ją cym, by ła jed nym z te ma tów XI po -
sie dze nia Ko mi te tu Eks per tów ds. De le go wa -
nia Pra cow ni ków, któ re od by ło się 10 grud -
nia ub.r. w Bruk se li. Zda niem przed sta wi cie la
Ko mi sji Eu ro pej skiej, za świad cze nia z tych ba -
dań i szko leń za sad ni czo po win ny być uzna -
wa ne w pań stwie przyj mu ją cym. Nie mo żna
jed nak wy klu czyć do ma ga nia się przez to
pań stwo speł nie nia do dat ko wych wy mo gów,
w ce lu za gwa ran to wa nia stan dar dów wy ni -
ka ją cych z je go ure gu lo wań. 
Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła
Be ata Kra jew ska z De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia GIP. 

U wo je wo dy łódz kiej
W łódz kim Urzę dzie Wo je wódz kim od by ło się 11 grud nia ub.r. spo -
tka nie wo je wo dy Jo lan ty Cheł miń skiej z 28 pra co daw ca mi, lau -
re ata mi pro gra mu pre wen cyj ne go „Zdo bądź Dy plom PIP” 2011 r.
Pod czas spo tka nia wo je wo da łódz ki oraz Ewa Ży do wicz -Mu -
cha, dy rek tor I Od dzia łu ZUS w Ło dzi i An drzej Świ der ski, okrę -
go wy in spek tor pra cy wrę czy li pra co daw com pa kie ty ze środ ka -
mi ochro ny in dy wi du al nej ufun do wa ne przez Za kład Ubez pie -
czeń Spo łecz nych oraz spe cja li stycz ne wy daw nic twa Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy.

Bar bór ka 
na Gór nym Ślą sku
Za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy uczest -
ni czy li w do rocz nych ob cho dach bar bór ko -
we go świę ta na Gór nym Ślą sku. 4 grud nia
ub.r. Le szek Za jąc wziął udział w uro czy stej
Aka de mii Bar bór ko wej Wy ższe go Urzę du Gór -
ni cze go w Ka to wi cach, dzień póź niej Mał -
go rza ta Kwiat kow ska, na za pro sze nie Ra dy
Kra jo wej Związ ku Za wo do we go Gór ni ków
w Pol sce, uczest ni czy ła w uro czy sto ściach
bar bór ko wych w Do mu Kul tu ry w Ka to wi -
cach – Gi szow cu, któ re by ły jed no cze śnie ob -
cho da mi 20-le cia związ ku. W trak cie uro czy -
sto ści Mał go rza ta Kwiat kow ska od czy ta ła list
głów ne go in spek to ra pra cy z ży cze nia mi
z oka zji gór ni cze go świę ta.

Na gro dy dla dzien ni ka rzy
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz przy zna ła do rocz ne na gro dy dla dzien ni ka -
rzy ma ją cych szcze gól ne osią gnię cia w po pu la ry za cji pro ble ma ty ki ochro ny pra cy.
Lau re atów uho no ro wa no na uro czy sto ści 7 grud nia ub.r. w sie dzi bie Głów ne go In spek -
to ra tu Pra cy w War sza wie. Głów ny in spek tor pra cy nagrodził 20 dzien ni ka rzy re pre zen -

tu ją cych za rów no cen tral ne jak
i lo kal ne me dia, przy znał rów nież
jed ną na gro dę spe cjal ną za ca ło -
kształt dzia łal no ści pu bli cy stycz -
nej i in for ma cyj nej po świę co nej
wa run kom pra cy i prze strze ga niu
pra wa pra cy. Otrzy ma ła ją re dak -
tor na czel na „Dzien ni ka Ga ze ty
Praw nej” Ja dwi ga Szta biń ska.
W tym ro ku po raz pierw szy dzien -
ni ka rze otrzy ma li na gro dy w for -
mie sta tu etek „Sa lus pu bli ca” (łac.
do bro pu blicz ne).

Ko ali cja 
bez piecz nej szko ły
Rok szkol ny 2012/2013 re sort edu ka cji ogło -
sił Ro kiem Bez piecz nej Szko ły. W sto łecz nym
Cen trum Pra so wym Fok sal od by ło się 5 grud -
nia ub.r. uro czy ste za wią za nie ko ali cji na rzecz
za pew nie nia bez piecz nych wa run ków na uki
i wy cho wa nia w szko łach i pla ców kach oświa -
to wych. Do współ pra cy przy re ali za cji pro -
jek tu i wspie ra nia je go przed się wzięć zo sta ła
za pro szo na Iwo na Hic kie wicz, głów ny in -
spek tor pra cy. Re pre zen tan ci za pro szo nych
do ko ali cji or ga ni za cji po za rzą do wych pod -
pi sa li list in ten cyj ny. Zo bo wią za li się w nim
do po dej mo wa nia dzia łań skie ro wa nych
na wzmac nia nie sze ro ko ro zu mia ne go bez -
pie czeń stwa uczniów oraz do współ pra cy
przy pla no wa nych pro jek tach re ali zo wa nych
w Ro ku Bez piecz nej Szko ły.

Przedświąteczne spotkanie 

Tra dy cyj nie z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku głów ny
in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz w to wa rzy stwie za stęp ców Mał go rza ty Kwiat kow -
skiej i Lesz ka Za ją ca spo tka li się 20 grud nia ub.r. w sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy z eme ry to wa ny mi pra cow ni ka mi Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Sze fo wa PIP po in -
for mo wa ła o pra cy urzę du oraz zło ży ła star szym ko le żan kom i ko le gom ży cze nia świą -
tecz ne, a ta kże zdro wia i po myśl no ści w No wym Ro ku. W imie niu eme ry to wa nych pra -
cow ni ków in spek cji ży cze nia kie row nic twu PIP prze ka zał Ry szard Ro dzoch.

O pra wach mi gran tów
W War sza wie 4 i 5 grud nia ub.r. od by ła się kon fe ren -
cja „Pra wa mi gran tów w prak ty ce – mi gran ci na pol -
skim ryn ku pra cy”, zre ali zo wa na w ra mach pro jek tu
„Pra wa mi gran tów w prak ty ce”, współ fi nan so wa ne -
go ze środ ków unij nych. Pań stwo wa In spek cja Pra cy
uczest ni czy w nim w cha rak te rze part ne ra me ry to -
rycz ne go. – Mi gran ci na ryn ku pra cy w Pol sce są co raz bar dziej wi docz ni. Z jed nej stro -
ny wy peł nia ją oni lu kę, bę dą cą efek tem mi gra cji za rob ko wych oby wa te li Pol ski do in -
nych państw. Z dru giej, ro śnie za po trze bo wa nie na ich pra cę w na szym kra ju, szcze gól -
nie w sek to rze wtór nym: po za sfe rą pu blicz ną i śro do wi skiem kor po ra cyj nym – mó wi ła
otwie ra jąc kon fe ren cję Iwo na Hic kie wicz. Sze fo wa in spek cji pra cy pod kre śli ła, że PIP
stoi ta kże na stra ży praw pra cow ni czych mi gran tów świad czą cych pra cę w Pol sce. 

SLIC na Cy prze
Er go no mia i jej ro la w po pra wie bez pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków by ła te ma -

tem kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej pod czas 63. po sie dze nia Ko mi te tu Wy ższych In spek -
to rów Pra cy, któ re od by ło się 29 i 30 li sto pa da ub.r. w Ni ko zji na Cy prze. W dwu dnio -
wych ob ra dach wzię ła udział de le ga cja PIP, któ rej prze wod ni czy ła Iwo na Hic kie wicz,
głów ny in spek tor pra cy. Ko mi tet przy jął plan pra cy na la ta 2013-2015. Wśród prio ry te -
tów zna la zły się: pro mo cja pro ble ma ty ki bhp, lep szy nad zór, wy bór i ukie run ko wa nie
dzia łań kon tro l nych oraz mie rze nie wy ni ków pra cy in spek cji.Dzień Gór ni ka 

u „Bu dow la nych”
Za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał -

go rza ta Kwiat kow ska wzię ła udział w Cen -
tral nych Ob cho dach Dnia Gór ni ka zor ga ni -
zo wa nych 30 li sto pa da ub. r. w Mą cho ci cach
k. Kielc przez Zwią zek Za wo do wy,, Bu dow la -
ni”. Pod czas uro czy sto ści Mał go rza ta Kwiat -
kow ska wrę czy ła Od zna kę Ho no ro wą za Za -
słu gi dla Ochro ny Pra cy Zbi gnie wo wi Gą -
sio ro wi, pra cow ni ko wi Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej,, Krze mion ki” w Ostrow cu Świę to krzy -
skim. Z ko lei prze wod ni czą cy Za rzą du Kra jo -
we go ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski
wrę czył Zło ty Me dal 120-le cia Ru chu Związ -
ko we go Bu dow la nych Ja nu szo wi Czy żo wi,
okrę go we mu in spek to ro wi pra cy w Kiel cach.



gó ło wych. Wnio sek stąd pły ną cy jest ta ki, że
to od sa me go pra co daw cy oraz stro ny spo -
łecz nej za le żeć bę dzie w prak ty ce kształt tych
re gu la cji. Nie wąt pli wie na le ży jed nak za uwa -
żyć, że po za jed no znacz nym okre śle niem sys -
te mu cza su pra cy (sys tem pod sta wo wy, rów -
no wa żny itd.), obo wią zu ją ce go okre su roz li -
cze nio we go cza su pra cy (po przez wska za nie
wprost za kre su cza so we go), pra co daw ca ma
obo wią zek okre ślić, w ja kim po rząd ku pra -
cow ni cy bę dą świad czyć pra cę. Nie pod le ga
bo wiem dys ku sji, że okre śle nie sys te mu i okre -
su roz li cze nio we go cza su pra cy, nie po zwa la
jesz cze na usta le nie po rząd ku, w któ rym w da -
nym za kła dzie re ali zo wa ne bę dą nor my cza -
su pra cy. Po rzą dek ten mu si więc okre ślać
w mo im prze ko na niu, w ja kich go dzi nach
pra ca bę dzie w za kła dzie wy ko ny wa na,
a w szcze gól no ści w przy pad ku pra cy zmia -

no wej, na le ża ło by wska zać go dzi ny roz po -
czę cia oraz za koń cze nia pra cy na da nej zmia -
nie. Wy da je się rów nież, że do za kre su po ję -
cia roz kła du cza su pra cy na le ża ło by włą czyć
po rzą dek, w ja kim pra cow ni cy bę dą świad -
czy li pra cę na po szcze gól nych zmia nach, 
tj. po rzą dek na stę po wa nia po so bie zmian.
Na le ży zwró cić uwa gę, że okre śle nie tych

dwóch oko licz no ści jest mo żli we w ak cie nor -
ma tyw nym, ja kim jest re gu la min pra cy, po -
nie waż re gu la cje w tym za kre sie bę dą mia ły
cha rak ter ogól ny i abs trak cyj ny. Za tem, tak
sfor mu ło wa ne po ję cie roz kła du cza su pra cy

z ła two ścią da się od ró żnić od po ję cia har -
mo no gra mu cza su pra cy, ro zu mia ne go ja ko
zin dy wi du ali zo wa ny plan pra cy spo rzą dzo -
ny dla ka żde go pra cow ni ka kon kret nie na da -
ny okres roz li cze nio wy cza su pra cy. Wy da je
się jed nak, że po prze sta nie na wy ja śnie niu
po ję cia roz kła du cza su pra cy w spo sób za -

pre zen to wa ny wcze śniej, nie wy czer pu je in -
te re su ją cej nas pro ble ma ty ki. Bio rąc pod uwa -
gę za sa dę, o któ rej wspo mnia łem, tj. że pra -
wo daw ca przy two rze niu re gu la mi nu po sia -
da pew ną swo bo dę re gu la cji (w szcze gól no -
ści dla te go, że wy li cze nie za war te w art. 1041

K.p. nie ma cha rak te ru enu me ra tyw ne go),
na le ży zwró cić uwa gę na fakt, iż w za le żno ści

Po od rzu ce niu kon cep cji za mien no ści oby -
dwu po jęć, punk tem wyj ścia dal szej ana li zy
bę dzie stwier dze nie, że uży wa ne przez usta -
wo daw cę sło wo „roz kład” ma od mien ne zna -
cze nie od „har mo no gra mu”. Przy tym na le ży
zwró cić uwa gę, że dru gim po ję ciem prze pi -
sy pra wa po słu gu ją się na der rzad ko. W tym
miej scu mo żna za ry zy ko wać twier dze nie, że
„roz kład” cza su pra cy jest po ję ciem ty po wo
praw nym, któ re mo żna de fi nio wać na grun -
cie obo wią zu ją cych prze pi sów (wcze śniej cy -
to wa nych), na to miast po ję cie „har mo no gra -
mu” swo je źró dło ma w prak ty ce sto so wa nia
pra wa, w szcze gól no ści w zna cze niu, ja kie
na da ją mu sa mi pra cow ni cy i pra co daw cy. 

Roz kład i je go kon kre ty za cja

Wy da je się jed nak, iż cie ka wą na ten te -
mat kon cep cję przed sta wił Bar tło miej Racz -
kow ski w Ga ze cie Praw nej (po rów naj „Czy
po ję cia: roz kład cza su pra cy i har mo no gram
cza su pra cy zna czą to sa mo” – Ga ze ta Praw -
na z 10.12.2010r.). Przy bra ku za in te re so wa -
nia te ma tem, pod ję cie go przez te go au to ra
na le ży oce nić po zy tyw nie, tym bar dziej że
za sad ni czo wy su nię te przez nie go te zy uzna -
ję za słusz ne. Tak więc – cy tu jąc wspo mnia ny
ar ty kuł – au tor stwier dza, że „Roz kład cza su
pra cy to okre śle nie ram cza su pra cy dla za -
kła du lub grup pra cow ni ków np. pra cu ją cych

w tym sa mym sys te mie cza su pra cy, obej -
mu ją ce dni i go dzi ny pra cy. Har mo no gram
to kon kre ty za cja roz kła du dla da ne go pra -
cow ni ka. Po wi nien okre ślać dni, go dzi ny pra -
cy i dni wol ne re ali zu ją ce za sa dę prze cięt ne -

go pię cio dnio we go ty go dnia pra cy.” Da lej au -
tor za uwa ża, że „W naj prost szym przy kła dzie,
w za kła dzie, gdzie wy stę pu je tyl ko pod sta -
wo wy sys tem cza su pra cy, a pra ca jest jed -
no zmia no wa, wy star czy, je że li roz kład wska -
że, że pra ca od by wa się od po nie dział ku
do piąt ku, w go dzi nach od 9 do 17. Oczy wi -
ście dniem wol nym re ali zu ją cym pię cio dnio -
wy ty dzień pra cy jest so bo ta. W przy pad ku
pra cy zmia no wej roz kład po wi nien okre ślać
go dzi ny pra cy dla po szcze gól nych zmian, np.
po wi nien okre ślać, że pierw sza zmia na pra -
cu je od po nie dział ku do piąt ku, od 6 do 14,
a dru ga od po nie dział ku do piąt ku, od 14
do 22. Har mo no gram kon kre ty zu je roz kład
dla da ne go pra cow ni ka, np. że pra cu je on
na pierw szej zmia nie i je go go dzi ny pra cy to
po nie dzia łek – pią tek, od 6 do 14.”

Bio rąc za punkt wyj ścia bar dzo la pi dar ne,
ale jed no cze śnie ja sne stwier dze nia au to ra,
na le ża ło by je go roz wa ża nia roz wi nąć, da jąc
im od po wied nie uza sad nie nie teo re tycz ne.
Czym za tem w świe tle je go wy po wie dzi jest
roz kład cza su pra cy? Na pew no jest to coś
wię cej niż tyl ko okre śle nie sys te mu cza su pra -
cy. Z dru giej stro ny, jest to coś mniej od har -
mo no gra mu. Wy da je się, że tak ogól ne za -
kre śle nie po ję cia roz kła du w od nie sie niu
do po jęć po krew nych nie bu dzi kon tro wer -
sji. Przy bli ższej ana li zie te go, co pod po ję -
ciem roz kła du cza su pra cy na le ża ło by w tre -
ści re gu la mi nu pra cy (od po wied nio ukła du
zbio ro we go pra cy lub ob wiesz cze nia) ure gu -
lo wać, po wsta je pe wien pro blem. Treść
art. 1041 Ko dek su pra cy wska zu je na za gad -
nie nia, któ re po win ny być w tym do ku men -
cie opra co wa ne. Wy li cze nie to jed nak nie ma
cha rak te ru enu me ra tyw ne go, a przy kła do -
wy. W związ ku z tym, od no sząc się je dy nie
do kwe stii nas in te re su ją cej, tj. re gu la cji cza -
su pra cy, nie ma wy star cza ją cych pod staw,
że by pod wa żać bar dzo ogól ni ko we re gu la -
cje w tym za kre sie, jak rów nież bra ku je pod -
staw do od rzu ce nia re gu la cji bar dzo szcze -

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

Mi ro sław Ma chu ra

Od rzu ce nie kon cep cji
za mien ne go sto so wa nia
po jęć „roz kła du” i „har -
mo no gra mu” cza su pra -
cy po zwa la na pod ję cie
pró by wła ści we go okre -
śle nia gra nic tych po jęć.
Te mu za gad nie niu po -
świę co ne bę dą ko lej ne
roz wa ża nia.

Pra wo

8 IP 1/2013 91/2013 IP

Har mo no gram to kon kre ty za cja roz kła du dla da ne go pra -
cow ni ka. Po wi nien okre ślać dni, go dzi ny pra cy i dni wol ne
re ali zu ją ce za sa dę prze cięt ne go pię cio dnio we go ty go dnia
pra cy.

Nie pod le ga dys ku sji, że okre śle nie sys te mu i okre su roz li -
cze nio we go cza su pra cy, nie po zwa la jesz cze na usta le nie
po rząd ku, w któ rym w da nym za kła dzie re ali zo wa ne bę dą
nor my cza su pra cy. 
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ko nie zro zu mia łe na le ża ło by z gó ry oce nić
po glą dy wy ra ża ne wręcz po wszech nie w pi -
śmien nic twie, że har mo no gra my „za sad ni czo
po win ny być two rzo ne na peł ne okre sy roz li -
cze nio we”. Zna mien ne jest, iż opi nie ta kie
wy ra ża ne są bez po da nia ja kich kol wiek pod -
staw praw nych. W tym sen sie nie zga dzam
się rów nież z po glą da mi wy ra żo ny mi w cy to -
wa nym już wcze śniej ar ty ku le Bar tło mie ja
Racz kow skie go. Au tor stwier dza w nim bo -
wiem, w mo im prze ko na niu bez od po wied -
nich pod staw, iż co do za sa dy har mo no gram
cza su pra cy po wi nien być spo rzą dza ny na ca -
ły okres roz li cze nio wy. Nie ma, mo im zda -
niem, od po wied nich prze pi sów uza sad nia -
ją cych ta kie twier dze nie. Z uwa gi na fakt, że
prze pi sy nie wska zu ją wprost, na ja kie okre -
sy na le ży spo rzą dzać har mo no gra my cza su
pra cy, upraw nio nym jest za rów no spo rzą dze -
nie har mo no gra mu na peł ny okres roz li cze -
nio wy, na kil ka okre sów roz li cze nio wych
(w szcze gól no ści na czas nie okre ślo ny), jak
rów nież na okre sy krót sze niż okres roz li cze -
nio wy, przy kła do wo na okre sy mie sięcz ne
lub ty go dnio we. 

Wy da je się rów nież, że nie ma pod staw
do pod wa że nia prak ty ki spo rzą dza nia har -
mo no gra mów cza su pra cy na okre sy jesz cze
krót sze, o ile w we wnątrz za kła do wych źró -
dłach pra wa pra cy, nie ma od po wied nich
ure gu lo wań za ka zu ją cych pra co daw cy te go
ro dza ju prak tyk. Kwe stią spor ną mo że być
słusz ność te go ro dza ju prak ty ki, ale wnio ski
w tym za kre sie mo gą mieć, mo im zda niem,
je dy nie cha rak ter wnio sków de le ge fe ren da,
po nie waż prze pi sy, nie ogra ni cza jąc pra co -
daw cy, ze zwa la ją mu na da le ko idą cą swo -
bo dę. Har mo no gram cza su pra cy jest więc
z jed nej stro ny kon kret ny (tj. nie abs trak cyj -
ny), a z dru giej szcze gó ło wy (nie ogól ny).
W tym sen sie wy zna cza pra cę kon kret ne go,
zin dy wi du ali zo wa ne go pra cow ni ka w kon -
kret nych dniach i go dzi nach przy pa da ją cych
w okre ślo nych mie sią cach okre su roz li cze -
nio we go. 

W tym miej scu na le ży za sy gna li zo wać pro -
blem, w ja kim cza sie pra cow nik po wi nien
być in for mo wa ny przez pra co daw cę o obo -
wią zu ją cym go har mo no gra mie cza su pra cy,
jak rów nież w ja ki spo sób i pod ja ki mi wa -
run ka mi har mo no gram cza su pra cy mo że
być zmie nia my. Przed mio to wa kwe stia oraz
kwe stia wza jem nej re la cji usta lo ne go wcze -
śniej ro zu mie nia po jęć „har mo no gra mu” cza -
su pra cy oraz „roz kła du” cza su pra cy, a po ję -
cia pra cy w go dzi nach nad licz bo wych i po -

nadwy mia ro wych po win ny stać się przed -
mio tem od ręb ne go opra co wa nia, co nie wąt -
pli wie po mo gło by unik nąć wie lu nie po ro zu -
mień przy sto so wa niu prze pi sów pra wa. W tym
kon tek ście wy ja śnie nia wy ma gać bę dzie rów -

nież pro blem prze sto ju i pra cy w dni wol ne
od pra cy, po nie waż z do świad cze nia in spek -
tor skie go wy ni ka, że zmia ny har mo no gra -
mów po wo du ją da le ko idą ce wąt pli wo ści, co

do kwa li fi ko wa nia prze pra co wa nych go dzin
w ra mach go dzin nad licz bo wych i ewen tu al -
ne go sto so wa nia prze pi sów o prze sto jach.

Mi ro sław Ma chu ra
OIP Ka to wi ce

Prze pi sy Ko dek su pra cy w ogó le o har mo no gra mie nie wy -
po wia da ją się! 

od de cy zji pra co daw cy po da ny wcze śniej
trzon po ję cia roz kła du cza su pra cy mo żna
uzu peł niać o do dat ko we ele men ty. Nie jest
bo wiem za bro nio ne, aże by w tre ści re gu la -
mi nu pra cy za wrzeć re gu la cje do ty czą ce za -
sad zmia ny har mo no gra mów cza su pra cy,
wska zać w ja kie dni pra ca bę dzie w za kła dzie
świad czo na itd. W mo im prze ko na niu te go
ty pu re gu la cje z jed nej stro ny nie wcho dzą
w za kres po ję cio wy har mo no gra mu cza su
pra cy, po nie waż nie ma ją cha rak te ru zin -
dy wi du ali zo wa ne go i kon kret ne go,
a z dru giej stro ny w spo sób upraw nio -
ny roz sze rza ją sa mo po ję cie roz kła du
cza su pra cy in con cre to w przy pad ku
ka żde go in dy wi du al ne go za kła du pra -
cy. Ina czej rzecz uj mu jąc, je śli pra -
co daw ca zde cy du je się na roz sze -
rze nie re gu la cji do ty czą cych po -
rząd ku cza su pra cy, au to ma tycz nie
roz sze rzy obo wią zu ją ce w da nym
za kła dzie pra cy po ję cie roz kła du
cza su pra cy. Za tem po ję cie roz kła -
du cza su pra cy z ko niecz no ści bę -
dzie ró żne w za le żno ści od spo so -
bu je go re gu la cji w ró żnych za kła -
dach pra cy.

Na le ży ta kże zwró cić uwa gę
na to, iż co praw da pra co daw ca mo -
że roz sze rzać za kres po ję cia roz kła -
du cza su pra cy, ale w mo im prze ko -
na niu brak jest wy star cza ją cych pod -
staw, by do wol nie móc od nie go te go
ro dza ju roz sze rze nia żą dać. Wy da je się
więc, że w tym za kre sie pra co daw ca po -
sia da au to no mię, któ rą wy ko rzy stu je w ce -
lu jak naj bar dziej od po wied nie go ure gu -
lo wa nia roz kła du cza su pra cy i do sto so wa -
nia go do po trzeb da ne go za kła du. W ra -
mach kon sul ta cji tre ści re gu la mi nu istot ną
ro lę speł nia ją związ ki za wo do we, któ re rów -
nież ma ją wpływ na osta tecz ny kształt od po -
wied nich ure gu lo wań (w jesz cze więk szym
stop niu w przy pad ku ukła dów zbio ro wych).
Szcze gó ło we omó wie nie tej kwe stii wy kra -
cza jed nak po za for mu łę te go opra co wa nia.

Har mo no gram w prze pi sach

Na tle wcze śniej szych wy wo dów, wy ja -
śnie nia wy ma ga rów nież po ję cie har mo no -
gra mu cza su pra cy. Obo wią zek je go two rze -
nia nie wy ni ka wprost, jak już wspo mnia no,
z żad ne go prze pi su. Pra wo daw ca po słu gu je
się po ję ciem har mo no gra mu na der rzad ko.
Przy kła dem jest po słu że nie się przez pra wo -

daw cę po ję ciem har mo no gra mu przy oka zji
tzw. usta wy an ty kry zy so wej, tj. usta wy z dnia
1 lip ca 2009 r. o ła go dze niu skut ków kry zy su
eko no micz ne go dla pra cow ni ków i przed się -
bior ców. W art. 9 ust. 4.2 usta wo daw ca po -
sta no wił, że „har mo no gram cza su pra cy okre -
śla ją cy in dy wi du al ny roz kład cza su pra cy pra -
cow ni ka mo że być spo rzą dza ny na okres krót -
szy niż okres roz li cze nio wy, obej mu ją cy jed -
nak co naj mniej 2 mie sią ce”. Istot nym z punk -

tu wi dze nia te ma tu ar ty ku łu jest fakt, że
cy to wa na usta wa ma cha rak ter in cy den -

tal ny, tj. obo wią zy wa ła je dy nie w okre -
ślo nych ra mach cza so wych. W tym sen -
sie uza sad nio ną bę dzie oce na wy ra żo -
na wcze śniej, iż po ję cie „har mo no gra -
mu” nie jest co do za sa dy po ję ciem
usta wo wym, tyl ko po ję ciem „ży cia
co dzien ne go”. Usta wo daw ca za tem
za sad ni czo po słu gu je się po ję ciem
„roz kła du”, a ja ko że od rzu ci li śmy
wcze śniej za mien ne sto so wa nie po -
ję cia „roz kła du” i „har mo no gra mu”,
na le ża ło by uznać, że okre śla jąc gra -
ni ce ter mi nu „har mo no gram” nie
da się de fac to oprzeć na prze pi -
sach. Nie do koń ca ja snym w tym
kon tek ście po zo sta je za mie rze nie
usta wo daw cy, któ ry wy jąt ko wo użył
sfor mu ło wa nia „har mo no gram” w tek -
ście usta wy an ty kry zy so wej. Od rzu -

ca jąc bo wiem kon cep cję nie ra cjo nal -
ne go usta wo daw cy na le ża ło by przy -

jąć, iż uży cie po ję cia „har mo no gra mu”
ma swo je uza sad nie nie. W ar ty ku le nie

po dej mę jed nak pró by do cie kań w tym
za kre sie. Uwa żam, że nie ma pod staw do do -

ko ny wa nia na tym tle wy kład ni roz sze rza ją -
cej lub a con tra rio. Z fak tu, iż w usta wie an ty -
kry zy so wej zna lazł się za pis, iż har mo no gram
po wi nien pla no wać pra cę na co naj mniej
2 mie sią ce, nie mo żna wnio sko wać, iż we
wszyst kich po zo sta łych przy pad kach pra co -
daw ca ma obo wią zek two rzyć har mo no gram
cza su pra cy na ca ły okres roz li cze nio wy. Kłó -
ci ło by się to z pod sta wo wy mi za sa da mi sto -
so wa nia wy kład ni, tj., że mo żna je sto so wać
je dy nie wte dy, gdy li te ral na wy kład nia nie
po zwa la na za do wa la ją ce wy ja śnie nie tre ści
nor my. W tym przy pad ku na to miast ma my
do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej prze pi sy Ko -
dek su pra cy w ogó le o har mo no gra mie nie
wy po wia da ją się! Swo ją dro gą, je śli usta wo -
daw ca wy raź nie w usta wie an ty kry zy so wej
wska zał, że har mo no gra my mu szą być two -
rzo ne na okre sy co naj mniej 2 mie sięcz ne, ja -



bi my ob cho dy wy zna czo nych te re nów etc.
(pierw szy ko le ga zo stał zwol nio ny dys cy pli -
nar nie wła śnie z po wo du spa nia na zmia nie). 

Po ko lej nej wy pła cie, któ rej by ło tro chę
wię cej, ale znów nie ty le, ile się spo dzie wa -
łem, uda łem się do księ go wej, aby wziąć pod -
pi sa ne prze ze mnie do ku men ty. Wów czas
zo ba czy łem, iż to nie by ły anek sy do umo wy
o pra cę z fir mą OCHRO NA, jak mnie wcze -
śniej za pew nia no. By ły to trzy umo wy-zle ce -
nia, jed na z fir mą OCHRO NA: szef – dzia łal -
ność go spo dar cza, dru ga z fir mą OCHRO NA:
szef i zięć s. c., i trze cia: OCHRO NA – Agen cja
Pra cy Tym cza so wej, cór ka sze fa. W umo wach
za pi sy wa no obo wią zek wy peł nia nia za dań
wska za nych przez zle ce nio daw cę w wy zna -
czo nych miej scach za wy na gro dze niem trzy
zł za go dzi nę.”

Przed sta wia jąc ten stan fak tycz ny, au tor
skar gi do PIP za py tał rów nież, co mo że zro -
bić i czy ma pra wo do wy na gro dze nia za pra -
cę w go dzi nach nad licz bo wych oraz czy in -
spek cja pra cy mo że mu w tej sy tu acji ja koś
po móc?...

W in nym pi śmie do in spek to ra tu pra cy,
z któ re go tre ści wy ła nia się ko lej ny przy kład
ela stycz ne go po dej ścia do za trud nie nia, przed -
sta wio no sy tu ację, w któ rej w pew nym za -
kła dzie są wy ko ny wa ne pra ce na czar no,
szcze gól nie w no cy, gdyż te go pro ce de ru
i tak nikt nie skon tro lu je. 

By zwe ry fi ko wać treść pi sma, in spek to rzy
pra cy pod ję li dzia ła nia kon tro l ne i w go dzi -
nach noc nych uda li się do za kła du. Stwierdz -
li, że w przed się bior stwie wy ko ny wa ne są
pra ce spa wal ni cze. Pra cow ni cy pra cu ją po
8 go dzin dzien nie, a po za koń czo nej dniów -
ce, bądź w dni wol ne od pra cy, po szcze gól -
ne oso by wy ko nu ją pra cę na pod sta wie umo -
wy o dzie ło. Wszy scy prze by wa ją cy na te re -
nie za kła du po sia da li umo wy o dzie ło za war -
te z agen cją pra cy tym cza so wej. Prze py ta no
pra cow ni ków i po bra no od nich oświad cze -
nia, z któ rych wy ni ka ło, że szef py tał ich, czy
chcą do ro bić, a ci, któ rzy by li tym za in te re so -
wa ni, pod ję li pra cę na pod sta wie umo wy
o dzie ło. Wszy scy pra cow ni cy pod kre śla li, że
nie by ło żad nej pre sji ze stro ny sze fa. Ka żdy
wy ra ził na to zgo dę. 

Na pod sta wie do ku men ta cji przed sta wio -
nej przez sze fa fir my z sie dzi bą w wo je wódz -
twie lu bu skim stwier dzo no, że nie ma on
umo wy za war tej z tą agen cją pra cy tym cza -
so wej, któ rej sie dzi ba mie ści się w wo je wódz -
twie ma zo wiec kim. Ma za to umo wę z fir mą
z Wiel ko pol ski, na rzecz któ rej wy ko nu je okre -

ślo ne zle ce nia, zaś fir ma z Wiel ko pol ski ma
umo wę z agen cją pra cy tym cza so wej.

Ko lej nym przy kła dem ko rzy sta nia z ela -
stycz nych form za trud nie nia, jest fir ma na rzecz
któ rej pra cę świad czy kil ka set osób, z tym że
w ra mach umo wy o pra cę za trud nia ona oko -
ło 1/3 z nich. Po zo sta li to pra cow ni cy tym -
cza so wi. Fir ma ta sta le współ pra cu je z trze -
ma agen cja mi pra cy tym cza so wej. Je śli pra -
cow nik tym cza so wy prze pra cu je 12-18 mie -
sięcz ny okres w jed nej z agen cji i spraw dzi
się, wów czas pod pi sy wa na jest umo wa z ko -
lej ną agen cją, a po tem z ko lej ną. W ten spo -

sób przez kil ka lat oso ba pra cu je w jed nej fir -
mie, nie ma jąc ani sta bi li za cji, ani in nych

upraw nień, któ re pra wo gwa ran tu je ko dek -
so wym pra cow ni kom.

Wspo mnieć na le ży rów nież, że umo wy są
za wie ra ne na je den lub dwa ty go dnie. Nie kie -
dy w tym za kła dzie pra cy wy stę pu ją prze sto -

Ela stycz ne realia
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Zgod nie z pra wem ryn ku, na prze mien nie
przy cho dzą la ta do bre i złe, są okre sy ryn ku
pra cow ni ka i ryn ku pra co daw cy. Od kil ku lat
trwa uela stycz nia nie pra wa pra cy po przez
sta no wie nie no wych roz wią zań w po sta ci re -
gu la cji do ty czą cych pra cow ni ków tym cza so -
wych, agen cji za trud nie nia, te le pra cy etc. Nie -
wąt pli wie jest to bar dzo po żą da ny trend, bio -
rąc pod uwa gę ko rzy ści eko no micz ne, jak
rów nież spo łecz ne. Nie ste ty w za le żno ści
od sy tu acji pa nu ją cej na ryn ku, wy ko rzy sta -
nie ela stycz nych form za trud nie nia przy bie -
ra bar dzo ró żne, nie kie dy pa to lo gicz ne ob li -
cza. Przy kła dem jest sy tu acja pra cow ni ka
ochro ny, któ ry zwró cił się do PIP o po ra dę:

„Od pół ro ku pra cu ję na pod sta wie umo -
wy na czas okre ślo ny (na 2 la ta) w fir mie
ochro niar skiej o na zwie OCHRO NA. Przez
pierw szy mie siąc by ło wszyst ko do brze, mia -
łem roz pi sa ne gra fi ki i pra co wa łem raz 3 dni,
raz 4 dni w ty go dniu po 12 go dzin. Śred nio
wy cho dzi ło 40 go dzin na ty dzień. Jed nak ko -
le dzy, któ rych zmie nia łem, mó wi li, że ma ją
już do syć cią głej pra cy. Po cząt ko wo nie wie -
dzia łem, o co im cho dzi, prze cież za rów no
wa run ki pra cy, jak i po dej ście sze fa, by ły cał -
kiem przy zwo ite. Po kil ku ty go dniach je den
z ko le gów od szedł, jak twier dził, na wła sną
proś bę. Je go zmien ni cy mó wi li zaś, że zo stał
zwol nio ny dys cy pli nar nie.

To w tym cza sie, w trak cie jed nej z mo ich
zmian przy szedł szef z ja ki miś do ku men ta -
mi. Za py tał, czy nie chciał bym do ro bić. Oczy -
wi ście zgo dzi łem się, gdyż pod sta wo wej pen -
sji otrzy my wa łem w wy so ko ści naj ni ższej kra -
jo wej. Pod pi sa łem pa pie ry i do sta łem no wy
gra fik, a mo je dniów ki wy nio sły nie 12 a 16
go dzin, ale po dob nie jak wcze śniej pra co wa -
łem 3 - 4 dni w ty go dniu. Zdzi wi łem się więc,

gdy w dniu wy pła ty do sta łem nie wie le wię -
cej pie nię dzy niż wcze śniej.

Wte dy z pra cy od szedł ko lej ny ko le ga.
Tym ra zem szef przy słał swo je go szwa gra
– do któ re go wszy scy zwra ca li się kie row ni -
ku. Po wie dział, że mam pod pi sać ko lej ną
umo wę i że bę dę tro chę wię cej pra co wał,
gdyż wy ma ga te go sy tu acja w fir mie. Za pew -
nił mnie jed nak, że jest to spra wa przej ścio -
wa, do cza su za trud nie nia no wej oso by i że
oczy wi ście za ro bię wię cej. Gdy za py ta łem
o po przed ni okres, kie dy mi mo dłu ższej pra -
cy mo je za rob ki nie wzro sły, zde ner wo wał
się i po wie dział, że nie zna się na kwe stiach
księ go wych, ale są dzi, że jest w po rząd ku.

Tro chę pod pre sją, ale pod pi sa łem ko lej -
ne do ku men ty i otrzy ma łem no wy gra fik. Te -
raz mia łem wy zna czo ne zmia ny przez 6 lub
7 dni po 12 go dzin, cza sa mi nie dzie la al bo
so bo ta by ła wol na. Za ci sną łem zę by i pra co -
wa łem, jed nak kie dy przy szło do wy pła ty
oka za ło się, że przy pra wie dwu krot nym zwięk -
sze niu ilo ści go dzin, za ro bi łem za le d wie kil -
ka set zło tych wię cej.

Chcia łem z tym iść do sze fa, ale uprze dzi -
ła mnie je go cór ka (sa mo zwań cza dy rek tor -
ka), mó wiąc, że szef jest na mnie zły, bo do -
szło do nie go, że je stem nie za do wo lo ny. Po -
wie dzia ła też, że ma ją dla mnie no wy gra fik
i ko lej ne pa pie ry do pod pi sa nia, i że je śli nie
pod pi szę to »wy wa lą mnie na zbi ty…« Do -
da ła jesz cze, że w tej bra nży nie znaj dę w oko -
li cy pra cy, bo oni ob sta wia ją więk szość firm.
W tej sy tu acji pod pi sa łem ko lej ne pa pie ry
i wzią łem no wy gra fik. Nie by łem już za sko -
czo ny, gdy zo ba czy łem, że mia łem wy zna -
czo ne zmia ny przez 6 lub 7 dni po 16 go dzin.

Pra co wa łem reszt ka mi sił. Ro dzi ny pra wie
nie wi dy wa łem. Pie nię dzy jed nak wię cej nie
do sta wa łem. By łem prze mę czo ny, mia łem za -
wro ty gło wy i raz na wet ze mdla łem. Wspo -
mnę, że o spa niu na zmia nie nie by ło mo wy,
bo od cza su pod pi sa nia umo wy z zię ciem
sze fa co raz czę ściej zda rza ły tzw. kon tro l ne
ob jaz dy spraw dza ją ce, czy nie śpi my i czy ro -

Pra co daw cy bar dzo ce -
nią so bie po za ko dek so -
we for my za trud nie nia,
bo po zwa la ją one ob ni -
żyć zbyt wy so kie – we -
dług nich – kosz ty pra cy
w Pol sce. Jed nak czy re -
gu la cje praw ne obo wią -
zu ją ce w za kre sie
ela stycz ne go za trud nie -
nia są wy star cza ją ce, je -
śli cho dzi o ochro nę
pra co bior ców? Wy da je
się, że nie ste ty nie.

By wa, że umo wy za wie ra ne są na je den lub dwa ty go dnie.
Po tym okre sie oso by za pra sza się do dal szej współ pra cy,
na po dob nych za sa dach. Je śli nie go dzą się z tym, są „wpi -
sy wa ne na czar ną li stę” i żad na z agen cji pra cy tym cza so wej,
współ pra cu ją cych z za kła dem, już ta kiej oso by nie za trud ni.

Uela stycz nia nie w pra wie pra cy to bar dzo po żą da ny trend.
Na le ża ło by jed nak po szu kać ta kich roz wią zań, któ re spra wi ły -
by, aby al ter na tyw ne for my za trud nie nia nie ro dzi ły ko lej nych
pa to lo gii.

W za le żno ści od sy tu acji pa nu ją cej na ryn ku, wy ko rzy sta -
nie ela stycz nych form za trud nie nia przy bie ra bar dzo ró żne,
nie kie dy pa to lo gicz ne ob li cza.



mi nie, czy fir ma mo że nie wy na gra dzać za nad go dzi ny, jak
so bie ra dzić, gdy ma jąc umo wę zle ce nia trze ba pra co wać
jak na eta cie? Dzien nik wy dru ko wał re la cję z dy żu ru pod zna -
mien nym ty tu łem „Pra cow ni ku, walcz o swo je. Masz pra wo”.
Oprócz te go in spek to rzy pra cy z OIP Byd goszcz udzie la li po -
rad na ży wo w stu diu Te le wi zji Pol skiej S.A. w trak cie pro gra -
mu in for ma cyj ne go „Zbli że nia”. Za in te re so wa nie wi dzów
by ło tak du że, że dy żur re dak cyj ny zor ga ni zo wa no po now -
nie kil ka dni póź niej. Te ma ty ce kam pa nii po świę co ny był
dwu krot nie pro gram pu bli cy stycz ny pt. „Roz mo wa Dnia”
emi to wa ny na an te nie TVP Byd goszcz. Na py ta nia od po wia -
da li za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy Mał go rza ta Ma -
tu szew ska i nad in spek tor Mi ro sław Tro ja now ski.

Rzecz nik OIP Kiel ce ndinsp. Bar ba ra Ka szyc ka udzie la ła
po rad pod czas dy żu rów w re dak cjach „Echa Dnia”, „Ga ze ty
Ostro wiec kiej” i e -vi vy, naj więk sze go in for ma cyj ne go por ta -
lu świę to krzy skie go. Ta ki dy żur zor ga ni zo wa no rów nież w sie -
dzi bie Re gio nu Świę to krzy skie go NSZZ „So li dar ność”. Py ta -
nia i wy ja śnie nia za gad nień z za kre su pra wa pra cy, udzie la -
ne przez eks per tów Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel -
cach, uka za ły się w „Ga ze cie Sta ra cho wic kiej”, „Ty go dni ku
Sta ra cho wic kim”, „Ga ze cie Ostro wiec kiej” i „Ty go dni ku Ję -
drze jow skim”.

Na Ślą sku po rad praw nych udzie lał rzecz nik pra so wy OIP
Ka to wi ce Mi chał Ole siak. Od po wia dał na py ta nia ra dio słu -
cha czy i czy tel ni ków pod czas dy żu rów w Ra diu Ka to wi ce,
Ra diu eM, w re dak cji „Fak tu” oraz „Dzien ni ka Za chod nie go.
Po dy żu rach dzien ni ki opu bli ko wa ły ob szer ne re la cje przed -
sta wia ją ce naj czę ściej za da wa ne py ta nia i od po wie dzi.

Mag da le na Ga weł i Grze gorz Stru zik z Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie uczest ni czy li w dy żu rze te le -
fo nicz nym w re dak cji „Dzien ni ka Pol skie go”. Od po wie dzie li
na kil ka dzie siąt py tań do ty czą cych m.in. nie wy pła ca nia wy -
na gro dze nia, le gal no ści za trud nie nia oraz umów o pra cę
i cy wil no praw nych. Po sta no wio no, że po dob ne dy żu ry bę -
dą się od by wa ły cy klicz nie, przy naj mniej raz w mie sią cu.
Licz nych in for ma cji nt. pro wa dzo nej kam pa nii oraz dzia łal -
no ści in spek cji w za kre sie praw nej ochro ny pra cy udzie li ła
me diom An na Ma je rek, rzecz nik pra so wy OIP.

Ka mil Ka łu żny, rzecz nik pra so wy Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Ło dzi zor ga ni zo wał te le fo nicz ne dy żu ry eks -
perc kie w okrę go wym i od dzia ło wych in spek to ra tach pra -
cy w Kut nie i Piotr ko wie Try bu nal skim, o czym in for ma cje
za mie ści ły ga ze ty „Fakt”, „Dzien nik Łódz ki”, „Zie mia Piotr -
kow ska”, „Express Ilu stro wa ny” oraz por ta le in ter ne to we.

W pra sie lu bel skiej na lo kal nych por ta lach in ter ne to -
wych uka za ły się licz ne ar ty ku ły nt. pro wa dzo nej przez in -
spek cję kam pa nii, wraz z in for ma cja mi z za kre su pra wa
pra cy, przy dat ny mi za rów no dla pra cow ni ków jak i pra co -
daw ców. Dy żu ry eks perc kie zor ga ni zo wa no w re dak cjach
„Dzien ni ka Wschod nie go” i Ra dia Lu blin. M. in. na py ta nia
czy tel ni ków „Dzien ni ka wschod nie go” od po wia dał Bar tło -
miej Pro cho wicz, praw nik okrę go we go in spek to ra tu. St.
insp. Iwo na Sa wic ka udzie la ła po rad praw nych słu cha -
czom Ra dia Lu blin. 

W wo je wódz twie war miń sko -ma zur skim na ła mach „Ga -
ze ty Olsz tyń skiej” za po cząt ko wa no cykl ob szer nych ar ty ku -
łów z po ra da mi praw ny mi, któ re ma ją się uka zy wać sys te -
ma tycz nie, ta kże w tym ro ku. Do ty czą ró żno rod nych form
za trud nie nia, ro dza jów umów o pra cę, cza su pra cy, wy pła ty
wy na gro dze nia, le gal no ści za trud nie nia, itp. O kam pa nii
w Ra diu PLUS in for mo wa li Ja cek Że rań ski, rzecz nik pra so -
wy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy oraz An drzej Sło wik,
za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy – na an te nie Ra dia
Pla ne ta FM.

Czy tel ni kom „Dzien ni ka Bał tyc kie go” do ra dza ła pod czas
dy żu ru te le fo nicz ne go Jo lan ta Ze dlew ska, rzecz nik pra so -
wy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Gdań sku. „Gdy pra -
cow nik ma pro ble my” oraz „Kie dy wy pła ta, kie dy urlop” – to
ty tu ły ar ty ku łów, za wie ra ją ce re la cje z roz mów z czy tel ni ka -
mi ga ze ty.

W Opo lu w li sto pa dzie i grud niu co ty dzień or ga ni zo wa -
no dy żu ry eks perc kie w re dak cji „No wej Try bu ny Opol skiej”,
pod ha słem: „Do brze ra dzą”. Po nad to na ła mach tej ga ze ty
uka za ły się po ra dy praw ne udzie la ne przez eks per tów OIP
w Opo lu: „Jak wy co fać wy po wie dze nie”, „Szef ma za pew nić
pra cę”, „Na ga nę trze ba po ro ku usu nąć z akt”, „Prze rwa to
twój czas”. Na an te nie Ra dia Plus Opo le insp. Ro man Ze ma -
nek z OIP wy ja śniał kwe stie do ty czą ce form za trud nie nia,
zwłasz cza w od nie sie niu do umów śmie cio wych.

W Po zna niu te le fo nicz ny dy żur eks perc ki po świę co ny
pro ble ma ty ce wy na gro dzeń za pra cę od był się w re dak cji
„Pol ska Głos Wiel ko pol ski”, gdzie na py ta nia czy tel ni ków od -
po wia da ła mł. insp. pra cy Ewa Gro blew ska z OIP Po znań.
Do ga ze ty zo stał do łą czo ny do da tek, przy go to wa ny przez
okrę go wy in spek to rat, w któ rym umiesz czo no in for ma cje
do ty czą ce upraw nień pra cow ni czych i za sad bez pie czeń -
stwa pra cy. 

W wo je wódz twie pod kar pac kim in for ma cje nt. pod sta -
wo wych praw pra cow ni ków i kam pa nii pro wa dzo nej przez
in spek cję uka za ły się m.in. w ga ze cie co dzien nej „No wi ny”
oraz „Su per no wo ściach”. Woj ciech Dy ląg, rzecz nik pra so -
wy OIP w Rze szo wie dy żu ro wał po nad to w Pol skim Ra diu
Rze szów i Ra diu VIA oraz współ pra co wał m.in. z ra diem WA -
WA, ESKA, LE LI WA oraz por ta la mi in ter ne to wy mi.    

Opracowanie: redakcja

151/2013 IP14 IP 1/2013 

je, bądź re mon ty li nii tech no lo gicz nej i wów -
czas oso by za trud nio ne na ty go dnio we umo -
wy po zo sta ją bez pra cy – cza sem przez ty -
dzień lub na wet przez mie siąc. Po tym okre sie
są za pra sza ne do dal szej współ pra cy, ale je śli
się nie zgło szą, to mo gą za po mnieć o pra cy
na rzecz te goż za kła du pra cy. Są bo wiem „wpi -
sy wa ne na czar ną li stę” i żad na z agen cji pra -
cy tym cza so wej współ pra cu ją cych z za kła dem
już ta kiej oso by nie za trud ni.

Przy kła dy mo żna mno żyć i mno żyć. Do -
cho dzi my jed nak do punk tu, w któ rym na le -
ża ło by po szu kać od po wie dzi na kil ka py tań.
Czy re gu la cje praw ne obo wią zu ją ce w za kre -
sie ela stycz ne go za trud nie nia są wy star cza -
ją ce w za kre sie ochro ny pra co bior ców? I czy
agen cje za trud nie nia nie wy ko rzy stu ją nad -
mier nie umów cy wil no praw nych (aż 55 proc.
za trud nio nych ma umo wy cy wil ne – ra port
MPiPS agen cje za trud nie nia 2010)?

Czy nie war to by ło by się za sta no wić nad ta -
kim roz wią za niem, aby pra co daw ca użyt kow -
nik, któ ry za trud ni w ra mach ko dek so wej
umo wy spraw dza ne go pra cow ni ka tym cza -
so we go uzy skał z te go ty tu łu okre ślo ne ulgi
(co roz wią za ło by pro blem prze rzu ca nia pra -
cow ni ka dla oszczęd no ści po mię dzy agen -
cja mi pra cy tym cza so wej)? Mo że war to by ło -
by po my śleć nad wpro wa dze niem unor mo -
wań ta kich jak lub po dob nych do tych z tzw.
„usta wy an ty kry zy so wej”, któ re uela stycz ni -
ły by po dej ście do sztyw nych ko dek so wych
re gu la cji.

Jak wska za łem na wstę pie, uela stycz nia -
nie pra wa pra cy to bar dzo po żą da ny trend.
Na le ża ło by jed nak po szu kać ta kich roz wią -
zań, któ re spra wi ły by, że by al ter na tyw ne for -
my za trud nie nia nie ro dzi ły ko lej nych pa to -
lo gii. Obec nie w spo łe czeń stwie po wszech -
ne jest ne ga tyw ne na sta wie nie do te go ty pu
roz wią zań, w koń cu nie przy pad ko wo w sto -
sun ku do umów in nych niż ko dek so we po ja -
wi ło się okre śle nie „umo wy śmie cio we”. Bez -
ro bot ny zgła sza ją cy się do, nie do koń ca
uczci we go, przed się bior cy zo sta je po sta wio -
ny w sy tu acji – al bo ja kaś „kom bi no wa na”
umo wa al bo nic, ewen tu al nie sza ra stre fa.

Na su wa się więc wnio sek o ko niecz no ści
do pre cy zo wa nia prze pi sów w ta ki spo sób,
aby wy eli mi no wać sy tu acje wy zy sku na ryn -
ku pra cy, co z pew no ścią po zy tyw nie wpły -
nę ło by na spo łecz ny od biór ela stycz nych
form za trud nie nia.

Se ba stian Se ny szyn 
OIP Zie lo na Gó ra, 

Od dział w Go rzo wie Wlkp.

Spo ty w ra diu i te le wi zji, te le fo nicz ne dy żu ry praw ne
w re gio nal nej i cen tral nej pra sie oraz sta cjach ra dio -
wych z udzia łem eks per tów Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, dzie siąt ki po rad w od po wie dzi na py ta nia
i wąt pli wo ści czy tel ni ków oraz ra dio słu cha czy – to fi nał
dwu let niej kam pa nii in for ma cyj nej „Po znaj swo je pra -
wa w pra cy”. Kam pa nii, któ ra w 2012 ro ku by ła pro wa -
dzo na pod ha słem: „Pra wo pra cy to stan dard. Osią gaj
suk ces zgod nie z prze pi sa mi”. Jej in au gu ra cja od by ła
się w kwiet niu ub.r. w kra kow skim Klu bie Fa bry ka,
pod ha słem „Szczy pa wi ce – stop dys kry mi na cji”. Or ga -
ni za to rem spo tka nia był Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Kra ko wie, wspól nie z Aka de mią Sztuk Pięk nych
i Fun da cją Jaś ka Me li „Po za Ho ry zon ty”. 

W li sto pa dzie ub.r. do pro wa dzo nej w ca łym kra ju kam pa nii włą czy li się
rzecz ni cy pra so wi okrę go wych in spek to ra tów pra cy oraz rzecz nik głów ne -
go in spek to ra pra cy, or ga ni zu jąc dy żu ry te le fo nicz ne w pra sie i me diach
elek tro nicz nych, a nie jed no krot nie uczest ni cząc w nich oso bi ście. W ten
spo sób kam pa nia znacz nie wy kro czy ła po za spo ty emi to wa ne w ra diu i te -

le wi zji, zwięk sza jąc za sięg oraz na bie ra jąc bar dziej prak tycz ne go wy mia ru.
Eks per ci in spek cji „na go rą co” udzie la li po rad praw nych, po ma ga jąc w ten
spo sób wie lu oso bom w roz wią za niu ich pro ble mów wy ni ka ją cych z za -
trud nie nia. Dzwo nią cy uzy ski wa li kon kret ną po ra dę, przede wszyst kim zaś
do wia dy wa li się, jak mo gą wy eg ze kwo wać przy słu gu ją ce im pra wa. Więk -
szość tych po rad uka za ła się po tem w ga ze tach w po sta ci re la cji z dy żu rów,
dzię ki cze mu mo gło się z ni mi za po znać szer sze gro no czy tel ni ków, w tym
rów nież in ter nau tów. 

An na Ja wor ska i Ka ta rzy na Pie tru szyń ska z De par ta men tu Praw ne -
go Głów ne go In spek to ra tu Pra cy uczest ni czy ły w dy żu rze te le fo nicz nym
w re dak cji „Rzecz po spo li tej”, zor ga ni zo wa nym pod ha słem „Pra cu jesz na umo -
wie śmie cio wej? Fir ma nie wy pła ca ci pen sji?”. Od po wia da ły też na py ta nia
czy tel ni ków „Fak tu”, gdzie dwa te le fo ny, pod któ ry mi udzie la ły od po wie dzi
nie mil kły na wet na chwi lę. Więk szość dzwo nią cych sta no wi ły oso by za -
trud nio ne na pod sta wie umów cy wil no praw nych, któ re ra dzi ły się, jak po -
stą pić w kon kret nych sy tu acjach w ich miej scu pra cy, jak roz wią zać swój
pro blem. Nie ste ty, wie le osób nie mia ło po ję cia, czym w prak ty ce ró żni się
umo wa zle ce nia od umo wy o pra cę i ja kie w związ ku z tym ma ją pra wa.
Pod czas dy żu ru w „Dzien ni ku Ga ze cie Praw nej” po rad udzie la li nad in spek -
tor Do ro ta Lan ger -Żuk z OIP Kiel ce i Pa weł Żu kow ski z GIP.

W re dak cji „Ga ze ty Po mor skiej” dy żu ro wa ła st. insp. Ewa We śniuk -Cie -
śla z OIP Byd goszcz. Czy tel ni cy py ta li m.in. co ro bić, gdy szef nie pła ci w ter -

Pra wo pra cy to stan dard. Osią gaj suk ces zgod nie z prze pi sa mi!

Medialny finał kampanii



Medialny finał kampanii

Katarzyna Pietruszyńska z Głównego Inspektoratu Pracy

Michał Olesiak z OIP w Katowicach w Polskim Radiu Katowice
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Jolanta Zedlewska z OIP w Gdańsku

w
 D

zi
en

n
ik

u
 B

ał
ty

ck
im

Iwona Sawicka, Bartłomiej Prochowicz z OIP w Lublinie
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Barbara Krajniak z Oddziału PIP w Kutnie

eK
u

tn
o

Kamil Kałużny z OIP w Łodzi
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Grzegorz Struzik , Magdalena Gaweł z OIP w Krakowie w Dzienniku Polskim

Piotr Nowak  z OIP w Poznaniu, Polska Głos Wielkopolski 

Ewa Weśniuk-Cieśla z OIP w Bydgoszczy w Gazecie Pomorskiej



stek w śro do wi sku ko mu nal nym są pro ce sy
spa la nia, wśród któ rych mo że my wy mie nić
emi sję z cie płow ni, elek tro cie płow ni czy spa -
la nie opa łu w go spo dar stwach do mo wych.

Znacz ne ilo ści czą stek za war te są w spa li -
nach z sil ni ków die sla, gdzie po wsta ją one
na sku tek nie peł ne go spa la nia ole ju na pę -
do we go.

Śro do wi sko pra cy

W wie lu bra nżach, na ró żno rod nych sta -
no wi skach pra cy, gdzie spo ty ka na jest emi -
sja ró żne go ro dza ju py łów i dy mów, mo że
jed no cze śnie wy stę po wać na ra że nie na naj -
drob niej sze czą stecz ki. Na ra że nie na cząst ki
ul tra drob ne w śro do wi sku pra cy mo że do ty -
czyć osób za trud nio nych w od lew niach że li -
wa, w prze my śle wy do byw czym, che micz -
nym, ko sme tycz nym, spo żyw czym, włó kien -
ni czym, przy pro duk cji farb i ma te ria łów wy -
stę pu ją cych w po sta ci prosz ków. Pro ce sy
tech no lo gicz ne, pod czas któ rych uwal nia ne
są naj więk sze ilo ści ul tra drob nych czą stek
to przede wszyst kim spa wa nie, zgrze wa nie,
wul ka ni za cja, lu to wa nie a ta kże spa la nie pa -
liw w pie cach czy sil ni kach wy so ko prę żnych.
Do uwal nia nia na no czą stek mo że do cho dzić
rów nież pod czas wy ko ny wa nia me cha nicz -
nych czyn no ści py ło twór czych jak po le ro wa -
nie, cię cie czy szli fo wa nie. 

Cał ko wi cie od mien ną gru pę czą stek o roz -
mia rach kil ku czy kil ku dzie się ciu na no me -
trów sta no wią tzw. na no cząst ki pro jek to wa -
ne, czy li struk tu ry wy twa rza ne ce lo wo, ma ją -

ce za sto so wa nie w pro ce sach na no tech no -
lo gicz nych. Na no tech no lo gia to dzie dzi na
na uki i tech ni ki, zaj mu ją ca się pro jek to wa -
niem, wy twa rza niem i wy ko rzy sta niem struk -
tur o wiel ko ściach na no me tro wych. Wśród
struk tur, któ re są pro duk ta mi na no tech no lo -
gii mo że my wy mie nić na no prosz ki, na now -
łók na, fu le re ny, na no rur ki, na no kap suł ki, li -
po so my, den dry me ry i wie le in nych.

Wła ści wo ści i ry zy ko zdro wot ne

Fi zycz ne i che micz ne wła ści wo ści na no -
czą stek są zde cy do wa nie in ne od tych, ja kie
ma ją cząst ki zbu do wa ne z tych sa mych ato -
mów, ale po sia da ją ce więk sze roz mia ry. Na -
no cząst ki ma ją od mien ny ko lor, roz pusz czal -
ność, wy trzy ma łość, ak tyw ność che micz ną
i tok sycz ność w po rów na niu z więk szy mi cząst -
ka mi. Cząst ki te po sia da ją bar dzo ni ską ma sę,
wy ka zu ją ten den cję do szyb kiej agre ga cji, mo -
gą mieć o kil ka set stop ni ni ższe tem pe ra tu ry
top nie nia. Jest to zwią za ne ze wzro stem, sto -
sun kiem po wierzch ni wzglę dem ob ję to ści na -
no cząst ki. Uni ka to we wła ści wo ści na no czą -
stek stwa rza ją sze ro kie mo żli wo ści ich sto so -
wa nia, ale jed no cze śnie sta wia ne są py ta nia

Sto so wa nie na no ma te ria łów sta je się co -
raz po wszech niej sze w wie lu dzie dzi nach, za -
rów no na uki jak i prze my słu. Znaj du ją one
sze reg za sto so wań w me dy cy nie, elek tro ni -
ce, opty ce, te le in for ma ty ce, prze my śle obron -
nym i in nych ga łę ziach go spo dar ki. Co raz
czę ściej też na no cząst ki są kom po nen ta mi
pro duk tów co dzien ne go użyt ku. Wy ko rzy -
sty wa ne są m.in. w ko sme ty kach, w che mii
bu dow la nej (w za pra wach, fu gach, tyn kach),
w two rzy wach sztucz nych i w far ma ceu ty -
kach. Na da ją wła ści wo ści an ty ko ro zyj ne la -
kie rom do me ta lu oraz two rzą po wierzch nie
hy dro fo bo we na szy bach sa mo cho do wych.
Dzię ki bak te rio sta tycz nym wła ści wo ściom na -
no cząst ki są sto so wa ne przy pro duk cji odzie -
ży dla per so ne lu me dycz ne go, opa trun ków,
po ście li, le go wisk dla zwie rząt. Wska za ne
przy kła dy sta no wią je dy nie nie wiel ką część
z sze ro kie go spek trum do stęp nych na ryn ku
pro duk tów za wie ra ją cych na no kom po nen -
ty. Tak wszech stron ne za sto so wa nie na no -
czą stek mo żli we jest dzię ki ich spe cy ficz nym
wła ści wo ściom wy ni ka ją cym z bar dzo ma -
łych roz mia rów. Na no cząst ki de fi nio wa ne są
ja ko obiek ty, któ rych przy naj mniej je den wy -
miar nie prze kra cza 100 na no me trów. 

W za le żno ści od spo so bu po wsta wa nia,
na no cząst ki mo że my po dzie lić na na tu ral ne
oraz po cho dze nia an tro po ge nicz ne go. Obec -
ność w po wie trzu na tu ral nych czą stek o roz -
mia rach na no me tro wych jest re zul ta tem ero -
zji i roz kła du mi ne ra łów bądź związ ków or -
ga nicz nych. Po wsta ją one rów nież w wy ni ku
po ża rów la sów czy erup cji wul ka nicz nych.
Zde cy do wa na więk szość na no czą stek po -
wsta je jed nak na sku tek dzia łal no ści czło wie -
ka. Mo gą to być ce lo wo za pro jek to wa ne i wy -
pro du ko wa ne cząst ki o wiel ko ściach rzę du
kil ku dzie się ciu na no me trów, jak rów nież pro -
duk ty ubocz ne ró żno rod nych pro ce sów. Te
ostat nie okre śla się ter mi nem czą stek ul tra
drob nych.

Śro do wi sko ko mu nal ne

Cząst ki ul tra drob ne, obec ne w śro do wi -
sku miej skim, po wsta ją na sku tek dzia łal no -
ści czło wie ka i są wy twa rza ne ja ko pro duk ty
ubocz ne w ró żnych pro ce sach. Jed ną z naj -
bar dziej pro za icz nych czyn no ści, pod czas któ -
rych po wsta ją cząst ki o wiel ko ściach na no -
me tro wych, jest go to wa nie i sma że nie po -
traw. Jed nak naj więk szym źró dłem na no czą -

Stel la Bu jak -Pie trek

Zdro wie w pra cy a na no tech no lo gie

Uni ka to we wła ści wo ści
na no czą stek stwa rza ją
sze ro kie mo żli wo ści ich
sto so wa nia, ale jed no -
cze śnie sta wia ne są py -
ta nia od no śnie ich
po ten cjal ne go wpły wu
na zdro wie. Za tok sycz -
ność oraz wy stę po wa nie
ob ja wów cho ro bo wych
zwią za nych z na ra że -
niem na na no cząst ki od -
po wia dać mo gą ró żne
ich wła ści wo ści. Istot -
nym czyn ni kiem de cy -
du ją cym o wy stą pie niu
efek tów zdro wot nych
jest ich stę że nie w po -
wie trzu sta no wisk pra cy
oraz czas na ra że nia pra -
cow ni ka.

Oce na eks po zy cyj na na na no czą stecz ki
w śro do wi sku pra cy
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Osza co wa nie ry zy ka
zdro wot ne go do ty czą ce go
osób na ra żo nych na dzia ła -

nie na no czą stek wy ma ga
do kład ne go okre śle nia eks -
po zy cji in dy wi du al nej pra -
cow ni ków na te czą stecz ki

w rze czy wi stych wa run -
kach pra cy.

Punkt usług kserograficznych.

Aparatura do pomiaru stężenia 
masowego, liczbowego i powierzchniowego
nanocząsteczek w powietrzu.



z tym skut ków zdro wot nych u pra cow ni ków
jest bar dzo ogra ni czo na. Brak jest szcze gó ło -
wych prze pi sów praw nych okre śla ją cych stan -
dar dy hi gie nicz ne, któ re obo wią zy wa ły by
przy pro duk cji i sto so wa niu na no czą stek, a ta -
kże norm po moc nych przy oce nie ry zy ka za -
wo do we go. Osza co wa nie ry zy ka zdro wot ne -
go do ty czą ce go osób na ra żo nych na dzia ła -
nie na no czą stek wy ma ga do kład ne go okre -
śle nia eks po zy cji in dy wi du al nej pra cow ni -
ków na te czą stecz ki w rze czy wi stych wa run -
kach pra cy. Nie stwier dzo no jed nak, któ ry
pa ra metr ma de cy du ją cy wpływ na wy stą -
pie nie efek tów zdro wot nych, dla te go też nie
wia do mo, czy wskaź ni kiem eks po zy cji po -
win na być ma sa, licz ba czy po le po wierzch ni
czą stek. Do tych czas do oce ny na ra że nia na py -
ły prze my sło we w śro do wi sku pra cy słu żą
po mia ry pro wa dzo ne me to dą fil tra cyj no -wa -
go wą a re zul ta tem ta kie go po mia ru jest stę -
że nie ma so we (mg/m3). Jed na kże ma sa mo -
że nie sta no wić do bre go wskaź ni ka oce ny
w przy pad ku czą stek ul tra drob nych. W prze -
ci wień stwie do stę że nia ma so we go, któ re jest
nie wiel kie, stę że nie licz bo we na no czą stek
jest w więk szo ści przy pad ków dość wy so kie.
Cał ko wi ta ma sa frak cji ul tra drob nej py łu mo -
że sta no wić mniej niż 1% ma sy ae ro zo lu, na -
to miast licz ba tych czą ste czek mo że się gać
po nad 80% ogó łu czą stek wcho dzą cych w je -
go skład. Po nad to praw do po dob nie to wła -
śnie licz ba i po wierzch nia czą stek są pa ra -
me tra mi, któ re mo gą mieć zde cy do wa nie
więk szy wpływ na wy stą pie nie efek tów zdro -
wot nych niż stę że nie ma so we.

Od dziel nym pro ble mem ba daw czym jest
wła ści wy do bór apa ra tu ry po zwa la ją cej na po -
miar tak ma łych czą stek, za rów no w od nie -
sie niu do ich licz by w okre ślo nej ob ję to ści
po wie trza po bra ne go ze stre fy od dy cha nia,
jak i ma sy czą stek oraz ich po wierzch ni. Na -
no cząst ki, z uwa gi na to, że sta no wią bar dzo
ma łą frak cję w cał ko wi tej ma sie ae ro zo lu, nie
mo gą być ozna cza ne me to da mi wa go wy mi.
Po nad to są one zde cy do wa nie za ma łe, by
okre ślić je bez po śred nio me to da mi in stru -
men tal ny mi, wy ko rzy stu ją cy mi roz sz cze pie -
nie świa tła.

Stę że nie licz bo we na no czą stek
Pod sta wo wą me to dą umo żli wia ją cą ozna -

cze nie stę że nia licz bo we go na no czą stek w po -
wie trzu jest tech ni ka ba zu ją ca na po więk sza -
niu roz mia ru czą ste czek w at mos fe rze na sy -
co nych par, naj czę ściej al ko ho lu, do wiel ko -
ści mie rzal nej w ukła dzie la se ro we go licz ni -

ka optycz ne go. Za sa dę tę wy ko rzy stu ją ta kie
urzą dze nia jak: kon den sa cyj ny licz nik czą stek
– CPC, kla sy fi ka tor zró żni co wa nej ru chli wo -
ści czą stek – DMPS oraz ska nin go wy kla sy fi -
ka tor czą stek – SMPS. Po miar stę że nia licz -
bo we go na no czą stek z za sto so wa niem wska -
za nych urzą dzeń od by wa się w cza sie rze -
czy wi stym i, w za le żno ści od urzą dze nia, obej -
mu je sze ro ki za kres stę żeń (1 – 1 108 czą stek
cm -3) i roz mia rów czą stek (0,002 – 1μm).

Stę że nie ma so we czą stek
Z uwa gi na nie do sko na łą spraw ność fil -

tro wa nia i zni ko mą ma sę na no czą stek wzglę -
dem ich licz by me to da fil tra cyj no -wa go wa
nie mo że być sto so wa na w ozna cza niu stop -
nia eks po zy cji na te czą stecz ki. Do po mia ru
stę że nia ma so we go czą stek ul tra drob nych
mo że słu żyć mo ni tor stę że nia ae ro zo lu w po -
wie trzu. Jest to fo to metr la se ro wy, któ ry mie -
rzy w cza sie rze czy wi stym stę że nie ae ro zo lu,
uwzględ nia jąc frak cje o okre ślo nych wy mia -
rach czą ste czek. Za sa da dzia ła nia te go urzą -
dze nia opie ra się na po mia rze tłu mie nia świa -
tła la se ro we go roz pro szo ne go na cząst kach
obec nych w ba da nej prób ce po wie trza. 

Po le po wierzch ni na no aero zo lu
Do po mia ru po la po wierzch ni czą stek od -

kła da ją cych się w płu cach słu ży mo ni tor czą -
stek ae ro zo li o śred ni cach od 10 nm do 1000
nm. Mo ni tor nie mie rzy cał ko wi tej po wierzch -
ni czą stek za wie szo nych w po wie trzu, wska -
zu je je dy nie po le po wierzch ni tych frak cji
czą stek, któ re po ten cjal nie od kła da ją się w re -
jo nie tcha wi czo -oskrze lo wym lub do cie ra ją
do pę che rzy ków płuc nych. Za sa da po mia ru
opie ra się na wy zna cze niu po la po wierzch ni
czą stek uprzed nio ob da rzo nych ła dun kiem. 

Pod su mo wa nie

Kwe stia oce ny na ra że nia oraz okre śle nie
ry zy ka zdro wot ne go zwią za ne go z eks po zy -
cją na na no cząst ki pod czas ich pro duk cji i sto -
so wa nia sta no wi istot ny pro blem hi gie ny pra -
cy wy ma ga ją cy dal szych, szcze gó ło wych ba -
dań. Sze ro ko za kro jo ne pra ce ba daw cze po -
win ny obej mo wać usta le nie me to dy ki oce ny
po zio mu eks po zy cji na na no cząst ki oraz opra -
co wa nie wy tycz nych i norm obo wią zu ją cych
przy oce nie na ra że nia. 

dr Stel la Bu jak -Pie trek
In sty tut Me dy cy ny Pra cy 
im prof. J. No fe ra w Ło dzi
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od no śnie ich po ten cjal ne go wpły wu na zdro -
wie. Za tok sycz ność oraz wy stę po wa nie ob ja -
wów cho ro bo wych zwią za nych z na ra że niem
na na no cząst ki od po wia dać mo gą ró żne ich
wła ści wo ści. Naj wa żniej sze z nich to roz miar
czą stek lub agre ga tów, skład che micz ny, po -
wierzch nia czą stek ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem jej struk tu ry, roz pusz czal ność, zwłasz -
cza w pły nach ustro jo wych. Po nad to istot nym
czyn ni kiem de cy du ją cym o wy stą pie niu efek -
tów zdro wot nych jest stę że nie na no czą stek
w po wie trzu sta no wisk pra cy oraz czas na ra -
że nia pra cow ni ka. Du że zna cze nie od gry wa
ta kże dro ga na ra że nia, czy li spo sób, w ja ki na -
no cząst ki mo gą do stać się do or ga ni zmu czło -
wie ka. Naj pow szech niej szą dro gą na ra że nia
w przy pad ku na no czą stek mo że być układ od -
de cho wy, ale mo żli we jest ta kże ich prze ni ka -
nie do or ga ni zmu dro gą der mal ną bądź po -
kar mo wą czy przez spo jów ki oczu. Spo dzie -
wa nym re zul ta tem eks po zy cji na bar dzo drob -
ne cząst ki mo gą być ta kie efek ty zdro wot ne
jak: pod ra żnie nia dróg od de cho wych i oczu,
za bu rze nia w funk cjo no wa niu śród błon ka na -
czyń, wra żli wość na in fek cje dróg od de cho -
wych, prze wle kłe cho ro by płuc a na wet no -
wo two ry.

Pra ce do ty czą ce efek tów na ra że nia na na -
no cząst ki pro jek to wa ne, któ rych wy mia ry nie
prze kra cza ją 100 nm, ogra ni czo ne są wy łącz -
nie do eks pe ry men tal nych ba dań pro wa dzo -
nych na gry zo niach i li niach ko mór ko wych.
Z ba dań na zwie rzę tach wy ni ka, że in ha la cyj -
ne na ra że nie na na no cząst ki pro jek to wa ne
mo że być przy czy ną zmian zwłók nie nio wych
w dro gach od de cho wych na wet w przy pad -
ku krót ko trwa łe go na ra że nia. Mo żli we jest

prze miesz cza nie się na no czą stek z płuc
do ukła du krą że nia i po przez na czy nia do in -
nych, cza sem od le głych tka nek i or ga nów,
w tym rów nież do mó zgu, co mo że skut ko -
wać okre ślo ny mi efek ta mi zdro wot ny mi.

Za sad ni czym me cha ni zmem ko mór ko -
wym, po przez któ ry na no cząst ki mo gą przy -
czy niać się do wy wo ły wa nia nie ko rzyst nych
ob ja wów zdro wot nych jest stres oksy da cyj -
ny spo wo do wa ny pro duk cją wol nych rod ni -
ków. Od po wiedź w po sta ci stre su oksy da cyj -
ne go mo że po ja wiać się z ró żną szyb ko ścią
w za le żno ści od ro dza ju na no czą stek,
przy czym cząst ki me ta li przej ścio wych znacz -
nie ten pro ces przy spie sza ją. Wol ne rod ni ki
po wo du ją uszko dze nia struk tur bio lo gicz -
nych na dro dze utle nia nia li pi dów i bia łek
oraz po przez oksy da cyj ne uszko dze nia ma -
te ria łu ge ne tycz ne go. 

Ele men ty oce ny na ra że nia

Na cząst ki na tu ral ne i po wsta ją ce w spo -
sób przy pad ko wy np. w pro ce sach spa la nia,
więk szość lu dzi jest na ra żo na w spo sób nie -
ma lże cią gły ze wzglę du na ich obec ność
w po wie trzu śro do wi sko wym. Obec nie jed -
nak co raz częst szym za gro że niem jest na ra -
że nie na na no cząst ki, któ re są pro duk ta mi
na no tech no lo gii. Eks po zy cja na na no cząst ki
pro jek to wa ne mo że do ty czyć za rów no pra -
cow ni ków za trud nio nych przy ich pro duk cji
czy ob rób ce, jak też osób użyt ku ją cych na -
no pro duk ty. 

Do tych cza so wa wie dza do ty czą ca za rów -
no oce ny na ra że nia na na no cząst ki wy stę pu -
ją ce na sta no wi skach pra cy, jak i zwią za nych

Za tok sycz ność oraz wy -
stę po wa nie ob ja wów cho -

ro bo wych zwią za nych
z na ra że niem na na no -

cząst ki od po wia dać mo gą
ró żne ich wła ści wo ści. Naj -

wa żniej sze z nich to roz -
miar czą stek lub agre ga -

tów, skład che micz ny,
po wierzch nia czą stek ze

szcze gól nym uwzględ nie -
niem jej struk tu ry, roz pusz -
czal ność, zwłasz cza w pły -

nach ustro jo wych.

Eks po zy cja na na no cząst -
ki pro jek to wa ne mo że do -
ty czyć za rów no pra cow ni -
ków za trud nio nych
przy ich pro duk cji czy ob -
rób ce, jak też osób użyt ku -
ją cych na no pro duk ty. 

Zajezdnia autobusowa.

Przesypywanie 
sadzy technicznej.
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do wa ły się w od le gło ści mniej szej, niż do -
pusz czal ne od le gło ści sta no wisk pra cy od na -
po wietrz nych li nii elek tro ener ge tycz nych (wy -
ka za nych w rozp. Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny -
wa nia ro bót bu dow la nych – Dz. U. Nr 47,
poz. 401), co sta no wi ło bez po śred nie za gro -
że nie dla zdro wia i ży cia pra cow ni ków. 

In spek tor stwier dził rów nież, że rusz to -
wa nie nie zo sta ło uzie mio ne, naj wy ższy po -
ziom ro bo czy nie zo stał wy po sa żo ny w de ski
kra wę żni ko we, za ko twie nie nie za pew nia ło
sta bil no ści, a na pierw szym po zio mie ro bo -
czym bra ko wa ło po rę czy ochron nych.

W związ ku z ty mi usta le nia mi in spek tor
wy dał de cy zję wstrzy ma nia eks plo ata cji rusz -
to wa nia. Za sto so wał też wo bec pra co daw cy,
a wła ści cie la fir my bu dow la nej ka rę man da -
tu w wy so ko ści 1 tys. zło tych.

Z dokumentacji OIP Olsztyn

Pod czas kon tro li in spek tor stwier dził, że
we wnątrz wzno szo ne go bu dyn ku za bu do -
wa ny zo stał po dwój ny słup żel be to wy z za -
wie szo ny mi prze wo da mi in sta la cji ener ge -
tycz nej, na któ rym za mon to wa na by ła lam -
pa oświe tle nia ulicz ne go. Słup prze cho dził
przez po sadz kę par te ru i stro py pierw szej
i dru giej kon dy gna cji. Nad stro pem dru giej
kon dy gna cji do słu pa ener ge tycz ne go przy -
mo co wa ne by ły prze wo dy czyn nej na po -
wietrz nej li nii elek tro ener ge tycz nej za si la ją -

cej są sied nie bu dyn ki. Prze wo dy te znaj do -
wa ły się na wy so ko ści ok. 1m nad po zio mem
stro pu, na któ rym skła do wa ne by ły ma te ria -
ły do wy ko ny wa nia dal szych prac – bu do wy
da chu bu dyn ku. W jed nym miej scu wi sia ły
tak ni sko, że opie ra ły się o wie niec stro pu.
W dniu kon tro li in spek tor nie mógł jed no -
znacz nie okre ślić ro dza ju li nii ener ge tycz nej.

Prze wo dy znaj do wa ły się w bez po śred -
nim są siedz twie sta no wisk pra cy na stro pie,
w od le gło ści mniej szej niż 5m od wspomnianej
li nii, w związ ku z czym in spek tor wy dał de -
cy zję za ka zu ją cą wy ko ny wa nia prac lub dzia -
łal no ści na stro pie naj wy ższej kon dy gna cji
w ob rę bie na po wietrz nych li nii elek tro ener -
ge tycz nych oraz prac bu dow la nych wy ko ny -
wa nych wo kół bu dyn ku w od le gło ści mniej -
szej niż 5m – do cza su wy łą cze nia z użyt ko -
wa nia tej li nii.

Po nad to in spek tor stwier dził, że przy wzno -
szo nym bu dyn ku usta wio ne zo sta ło rusz to -
wa nie me ta lo we ra mo we (wy so ko ści 8m i sze -
ro ko ści 15m). Znaj do wa ło się ono bez po śred -
nio pod czyn ną li nią elek tro ener ge tycz ną
znaj du ją cą się ok. 1m od ele men tów rusz to -
wa nia. Sta no wi ska pra cy na rusz to wa niu znaj -

Pod
inspektorską

lupą

Na ra że nie na po ra że nie

Kon tro la in spek to ra pra -
cy w fir mie bu dow la nej
HTR BUD, któ rej sze ściu
pra cow ni ków wy ko ny -
wa ło pra ce przy bu do -
wie bu dyn ku w cen trum
Pa sy mia, za koń czy ła się
wstrzy ma niem ro bót
z po wo du stwier dzo ne -
go na ra że nia na po ra że -
nie prą dem.

In spek tor stwier dził, że we -
wnątrz wzno szo ne go bu dyn -

ku za bu do wa ny zo stał
po dwój ny słup żel be to wy

z za wie szo ny mi prze wo da mi
in sta la cji ener ge tycz nej,

na któ rym za mon to wa na by ła
lam pa oświe tle nia ulicz ne go.



bar dzo wa żna, jak i to, że by ka żde sło wo kie ro wa ne do pra -
co daw cy mia ło swo je po kry cie. Du że zna cze nie ma ta kże
współ pra ca z or ga ni za cja mi pra co daw ców wraz z któ ry mi
or ga ni zu je my szko le nia. Bar dzo spraw dził się też prze kaz in -
ter ne to wy oraz po moc sa mych in spek to rów pra cy. Zaw sze
na po cząt ku ro ku otrzy mu ją pi smo z proś bą o wska za nie
pra co daw ców kwa li fi ku ją cych się do udzia łu w pro gra mach
pre wen cyj nych. Jest ono sy gno wa ne przez kie row nic two
okrę gu. Ta apro ba ta ma ogrom ne zna cze nie.

Czy in spek to rzy chęt nie an ga żu ją się w dzia ła nia pre -
wen cyj ne?

Nie wszy scy. To jest dla nich do dat ko wa pra ca, a więc
jesz cze więk sze ob cią że nie. Mi mo te go, co raz wię cej in spek -
to rów pra cy prze ko nu je się do pre wen cji. Wi dzą, jak pra co -
daw cy bio rą cy udział w pro gra mach pre wen cyj nych są za -
do wo le ni, czę sto dzię ku ją za po moc i, co naj wa żniej sze,
w ich za kła dach jest po rzą dek, a fir my funk cjo nu ją zgod nie
z prze pi sa mi. Oczy wi ście zda rza ją się pra co daw cy, któ rzy
wy ko rzy stu ją tę w pew nym stop niu uprzy wi le jo wa ną sy tu -
ację. Zo bo wią zu ją się np. do na pra wie nia uchy bień, nie ro -
bią te go i za sła nia ją się udzia łem w pro gra mie pre wen cyj -
nym, gdy do cho dzi do sy tu acji uza sad nia ją cej kon tro lę, a na -
wet ka rę.

A pro pos ka ra nia, czy Pa ni zda niem jest sku tecz niej -
sze w osią ga niu ce lów PIP niż pre wen cja?

Na pew no pre wen cja przy no si trwal sze efek ty. Je śli mo -
żna od stą pić od ka ra nia, to pra co daw ca do ce ni to i wy peł ni
ka żde po le ce nie. Wy ko na wszyst ko, na co zwró ci mu uwa gę
in spek tor pra cy, bo czu je się bar dziej zo bo wią za ny, niż gdy -
by zo stał uka ra ny man da tem. Na le ży oczy wi ście pa mię tać,
że za wsze znaj dą się pra co daw cy, któ rych my na zy wa my
cwa nia ka mi. Ich trze ba trak to wać re pre syj nie, bo tyl ko ka ra
od no si wła ści wy sku tek.

Z pre wen cją wo bec pra co daw ców ge ne ral nie jest tak,
że nie mo żna nią „uszczę śli wiać”. Tu nic nie da się zro bić
na si łę. Pra co daw ca mu si chcieć za dać so bie pe wien trud,
by prze brnąć przez po szcze gól ne eta py. Nie mo że od czu -
wać żad nej pre sji, bo to go znie chę ca. Przy sło wio we sta -
wia nie pod ścia ną z pew no ścią nie jest me to dą wła ści wą
pre wen cji, gdyż z za sa dy bu dzi w ka żdym sprze ciw. Pa mię -
tam pra co daw cę z bra nży ko sme tycz nej, któ ry miał sieć sa -
lo nów. Przy szedł na skar gę na in spek to ra, bo ten – jak
twier dził – skie ro wał go do udzia łu w ja kimś pro gra mie,
czym on – co pod kre ślał – zu peł nie nie był za in te re so wa ny,
bo nie miał na to cza su. Wy słu cha łam go i spo koj nie wy ja -
śni łam, że oczy wi ście nie mu si przy stę po wać do pro gra mu
pre wen cyj ne go, bo nie ma ta kie go przy mu su. Był tak za -
sko czo ny mo imi sło wa mi, że gdy do py tał o szcze gó ły uczest -
nic twa, to jed nak zde cy do wał się wziąć w nim udział. Za pa -
mię ta łam go, bo był bar dzo ak tyw ny w cza sie szko le nia,
wręcz ata ku ją cy. Póź niej, w cią gu kil ku mie się cy sko ry go -
wał w za kła dzie pew ne uchy bie nia i prze pro wa dził sa mo -
kon tro lę. Koń co wy au dyt in spek tor ski po twier dził, że zro -
bił to wła ści wie.

Czy emo cje pra co daw ców, nie tyl ko te zwią za ne z kon -
tro lą – jak wy ni ka z tej hi sto rii – udzie la ją się także Pa ni?

Pa mię tam ta ką sy tu ację, gdy pi lo to wa łam pro gram do -
ty czą cy stre su w pra cy. Pra co daw cy wy jąt ko wo licz nie zgło -
si li się do udzia łu. By ły to głów nie ró żne kor po ra cje za trud -
nia ją ce w na szym re gio nie od kil ku set do kil ku ty się cy pra -
cow ni ków. Do ka żde go z nich wy sła łam za pro sze nie, a na -
stęp nie spo ty ka łam się w za kła dach, gdzie pro wa dzi łam ba -
da nia an kie to we oraz szko le nia wła śnie na te mat stre su.
W jed nej z ta kich firm przy szło kil ka dzie siąt osób, któ re pod -
czas szko le nia ze stre su mia ły stać. Na mo ją uwa gę ma na -
ger stwier dził, że ich pra cow ni cy są do te go przy zwy cza je ni.
Sta now czo za opo no wa łam, że je śli na sa li nie po ja wią się
krze sła dla pra cow ni ków, to spo tka nie się nie od bę dzie.

W koń cu pra cow ni cy po przy no si li swo je krze sła, a na jed -
nym z nich usiadł ów ma na ger. Po spo tka niu prze pro sił
mnie, twier dząc, że nie zda wał so bie spra wy z te go, iż po pro -
stu nie mo żna roz ma wiać na temat eli mi no wa nia stre su
w pra cy z ludź mi, któ rzy sto ją. Stwo rzo ny w ten spo sób dy -
stans jest nie do zni we lo wa nia.

In spek to ro wi – ko bie cie ła twiej do cie rać z pre wen cją
do pra co daw ców i pra cow ni ków?

Nie po tra fię te go oce nić. My ślę, że istot ne są pre dys po -
zy cje. Otwar tość, ła twość na wią zy wa nia kon tak tu, pa no wa -
nie nad emo cja mi, cier pli wość. Ge ne ral nie, pre wen cjo ni stą
mu si być oso ba prze ko na na do tej for my dzia ła nia. Sa dzę
też, że po wi nien to być ktoś, kto lu bi lu dzi.

Ka żde go ro ku OIP w Rze szo wie za pra sza kil ku dzie -
się ciu pra co daw ców, któ rzy wzię li udział w ró żnych pro -
gra mach pre wen cyj nych in spek cji. Co czu je Pa ni, gra tu -
lu jąc im?

Cie szę się, naj bar dziej z te go, że ko lej ni pra co daw cy prze -
ko na li się, że in spek cja pra cy po ma ga. To dzię ki pre wen cji
wła śnie pę ka ba rie ra, któ ra wcze śniej moc no dzie li ła pra co -
daw ców i in spek to rów pra cy na MY i WY. Gdy wi dzę tych,
któ rzy przy cho dzą na do rocz ne spo tka nia to je stem prze ko -
na na, że im cho dzi o to sa mo, co nam, in spek to rom pra cy.
Bar dzo sta ram się, że by by ły one do brze przy go to wa ne, by
spra wia ły przy jem ność. Za pra sza my go ści z ze wnątrz i ar ty -
stów, chce my w ten spo sób uatrak cyj nić te spo tka nia. Pra -
co daw cy mó wią, że do brze jest mieć po czu cie, że ktoś do ce -
nia wło żo ny przez nich wy si łek. To jest rów nież po twier dze -
nie, że po wo li sta je my się part ne ra mi, któ rzy ma ją wspól ny
cel – bez piecz ne miej sce pra cy.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Są in spek to rzy pra cy, któ rzy twier dzą, że w in spek -
tor skiej prak ty ce nie da się łą czyć pre wen cji z ka ra niem.
Czy mo żna osią gnąć rów no wa gę w tak - zda wa ło by się -
skraj nie ró żnych dzia ła niach?

Jest to zde cy do wa nie trud ne, gdyż ka ra to nie wąt pli wie
do le gli wość, z któ rą nie ła two się po go dzić. Przede wszyst -
kim trud no nie któ rym pra co daw com zro zu mieć, dla cze go
oprócz po kon trol nych za le ceń (któ re prze cież więk szość
z nich nie zwłocz nie wy ko nu je) po ja wia ją się kon se kwen cje
fi nan so we lub po stę po wa nie są do we. W tych oko licz no -
ściach pro po zy cja udzia łu w pro gra mach pre wen cyj nych
Pań stwo wej In spek cji Pra cy nie wy da je się być naj szczę śliw -
sza i zbyt mi le wi dzia na. Naj wa żniej sze jest jed nak, aby nie
trak to wać te go, co się ro bi w pre wen cji jak ba la stu. Za ło że -
nia np. pro gra mu „Zdo bądź Dy plom PIP” są dla mnie zu peł -
nie zro zu mia łe i prze ko nu ją mnie. Uwa żam, że pro gra my
pre wen cyj ne PIP po win ny funk cjo no wać, bo spraw dza ją się.
Świad czy o tym co raz więk sza z ro ku na rok gru pa pra co -
daw ców, któ rzy zgła sza ją się do nich. I tak np. jesz cze sześć
lat te mu za le d wie kil ku pra co daw ców ma łych za kła dów po -
dej mo wa ło roz mo wy na te mat przy stą pie nia do pro gra mów

„Zdo bądź Dy plom PIP” czy „Pro mo cja stan dar dów bhp”. Obec -
nie jest ich kil ku dzie się ciu.

Czy jest ja kaś ró żni ca w re ak cji pra co daw ców kie dyś
i dziś na pro po zy cje udzia łu w pro gra mach pre wen cyj -
nych PIP?

Kie dyś w ogó le nie re ago wa li na na sze za pro sze nia. Przy -
pusz cza li śmy na wet, że z ich for mą jest coś nie tak, dla te go
zmie ni li śmy stra te gię i za czę li śmy roz ma wiać z pra co daw ca -
mi oraz za pra szać ich do pro gra mów pre wen cyj nych w trak -
cie szko leń. Po cząt ko wo „za chę ca li śmy” ich tro chę na si łę, ro -
zu mie jąc jed no cze śnie, że in spek cja wciąż ko ja rzy się im
głów nie z kon tro lą. W ich świa do mo ści moc no tkwi ło prze -

ko na nie, że PIP jest urzę dem re pre syj nym. Uwa ża li, że gdy
do za kła du przyj dzie in spek tor pra cy, by prze pro wa dzić au -
dyt pre wen cyj ny, to i tak znaj dzie coś, za co uka rze pra co -
daw cę. Bar dzo trud no by ło zmie nić ten ste reo typ. Do ty czył
on rów nież sa mych in spek to rów pra cy, któ rzy nie za wsze ro -
zu mie li ideę pre wen cji. Ja ko urząd ta kże uczy li śmy się jej, bo
wcze śniej nie re ali zo wa li śmy tych za dań w tak sze ro kim za -
kre sie jak obec nie. 

A ja ka by ła pierw sza re ak cja, gdy przy dzie lo no Pa ni
te za da nia?

Przy znam, że mia łam wąt pli wo ści. Z cza sem jed nak za -
czę łam trak to wać je jak wy zwa nie. Wa żne by ło po dej ście
kie row nic twa okrę gu, któ re w przy pad ku „Dy plo mów PIP”,
przy zwo li ło np., by pod czas in spek tor skie go au dy tu tyl ko
w skraj nych przy pad kach wy cią gać czer wo ne kart ki w po -
sta ci man da tów. Cho dzi ło o sy tu acje bez po śred nie go za gro -
że nia ży cia i zdro wia lu dzi oraz gdy pra co daw ca nie wy pła -
cał wy na gro dze nia. Ta kie za pew nie nie mia ło wpływ na licz -
bę chęt nych de kla ru ją cych przy stą pie nie do pro gra mu. To
by ło swe go ro dza ju zo bo wią za nie, któ re wy ma ga ło kon se -
kwen cji z obu stron. Kie dyś, kil ka lat te mu w okrę gu jej za -
bra kło w od nie sie niu do in ne go pro gra mu. Nic więc dziw ne -
go, że pra co daw cy po czu li się roz go ry cze ni. Ta wpad ka du żo
nas kosz to wa ła, bo sku tecz nie znie chę ci ła pra co daw ców. By -
ła na ucz ką, by w przy szło ści uni kać ta kich sy tu acji, bo one
szko dzą pre wen cji. Od tam tej po ry zmie ni li śmy rów nież treść
i styl za pro sze nia kie ro wa ne go do pra co daw ców. Pod kre śla -
li śmy np., że: za kład zo stał wy ty po wa ny do pro gra mu, w któ -
rym uczest nic two jest do bro wol ne; że je śli pra co daw ca ma
ta kie ży cze nie, to za pra sza my na szko le nie, pod czas któ re go
otrzy ma rów nież bez płat ne ma te ria ły. Ta for ma by ła i jest
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Nic na si łę
Z Bar ba rą Czar nek, nad in spek to rem pra cy,

kie row ni kiem Sek cji Pre wen cji 
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy 

w Rze szo wie 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Cie szę się naj bar dziej z te go, że ko lej ni pra co -
daw cy prze ko na li się, że in spek cja pra cy po ma -
ga. To dzię ki pre wen cji wła śnie pę ka ba rie ra,
któ ra wcze śniej moc no dzie li ła pra co daw ców
i in spek to rów pra cy na MY i WY.

Je śli mo żna od stą pić od ka ra nia, to pra co daw -
ca do ce ni to i wy peł ni ka żde po le ce nie. Wy ko na
wszyst ko, na co zwró ci mu uwa gę in spek tor pra -
cy, bo czu je się bar dziej zo bo wią za ny, niż gdy -
by zo stał uka ra ny man da tem.
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Raz, dwa, trzy 
do pra cy pój dziesz ty!
Nie le gal na pra ca dzie ci. Od kąd uświa do -
mio no so bie mo żli wo ści czer pa nia zy sków
wy ni ka ją ce z tej for my wy ko rzy sty wa nia
dzie ci, czy li w ro zu mie niu Kon wen cji nr 182
Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy,
wszyst kich osób po ni żej osiem na ste go ro -
ku ży cia, ska la te go zja wi ska jest z ro ku
na rok co raz więk sza.

Przede wszyst kim uwa gę zwra ca ją spoj rze nia: zmę czo -
ne, po zba wio ne bla sku, da le kie od bez tro ski, smut ne. Jak
gdy by to wa rzy szy ły im my śli do ro słe, krą żą ce wo kół od po -
wie dzial no ści, na zna czo ne roz cza ro wa niem. To spoj rze nia
kli ku dzie się cio -, mo że dwu na sto let nich dziew cząt, któ re
na po cząt ku dwu dzie ste go stu le cia fo to graf Le wis Hi ne,
za stał przed bu dyn kiem fa bry ki na le żą cej do fir my Bibb
Mfg. Co. w Ma con w sta nie Geo r gia w Sta nach Zjed no czo -
nych Ame ry ki. Od kil ku lat pra co wa ły tam przy pro duk cji
tek sty liów. Pod pis pod zdję ciem głosi: „Ob li cza stra co nej
mło do ści”. 

Po dob ny ob raz, ale tym ra zem współ cze sny, po ka zu je dwie
dziew czyn ki z Azji, któ rych za da niem jest prze no sze nie ce gieł
w miej scu bu do wy. Jed na ukła da dru giej na gło wie go to wy
do prze nie sie nia sto sik ce gieł. Na ich twa rzach ma lu je się ból
fi zycz ny, ale też de ter mi na cja, aby do brze wy ko nać po wie rzo -
ne za da nie. Prze cież tak du żo od te go za le ży.

We dług naj now szych sza cun ków MOP, w przy bli że niu
215 mi lio nów dzie ci na ca łym świe cie an ga żo wa nych jest
do nie le gal nej pra cy, w tym 115 mi lio nów wy ko nu je pra ce
szcze gól nie nie bez piecz ne: cię żkie pra ce fi zycz ne w trud -
nych wa run kach, sta je się nie wol ni ka mi za dłu gi, od ra bia
pańsz czy znę pod przy mu sem, jest re kru to wa nych do udzia -
łu w kon flik tach zbroj nych.

Po czą tek zmian?

Za trud nia nie dzie ci do prac w ko pal niach, hu tach szkła,
fir mach pro du ku ją cych tek sty lia, w rol nic twie, przy pra cach
do mo wych czy roz no sze niu ga zet w Sta nach Zjed no czo -
nych by ło po wszech ne już na po cząt ku XX stu le cia, a na wet
wcze śniej. Pra co wa ły wów czas głów nie dzie ci z ro dzin bied -
nych i imi granc kich. Z cza sem, wśród ro dzi ców i dzia ła czy
spo łecz nych za czął na ra stać sprze ciw wo bec te go ro dza ju
prak tyk. Już w 1832 r. związ ki za wo do we w No wej An glii
opo wie dzia ły się zde cy do wa nie prze ciw ko pra cy dzie ci, mo -
ty wu jąc swój po stu lat po wa żnym za gro że niem zdro wia dzie -
ci. W 1836 r. w Sta nach Zjed no czo nych wpro wa dzo ne zo sta -

ły wy ma ga nia co do mi ni mal ne go wie ku pra cu ją cych. Stan
Mas sa chu setts wpro wa dził obo wią zek szkol ny na okres mi -
ni mum 3 mie się cy w ro ku dla dzie ci po ni żej 15. ro ku ży cia
pra cu ją cych w fa bry kach. Wraz z utwo rze niem w 1904 r. Na -
ro do we go Ko mi te tu na Rzecz Pra cy Nie let nich, roz po czę ła
się zde cy do wa na ogól no -ame ry kań ska kam pa nia zmie rza -
ją ca do ure gu lo wa nia kwe stii pra cy dzie ci na szcze blu fe de -
ral nym. W 1938 r. dzia ła nia te za owo co wa ły pierw szą w hi -
sto rii usta wą fe de ral ną, któ ra okre śli ła m.in. czas pra cy oraz
mi ni mal ny wiek za trud nia nych pra cow ni ków.

Od tam tej po ry ist nie je co praw da zgod ność co do te go,
że stan dar dy pra cy po win ny być re spek to wa ne, jed nak rze -
czy wi stość świa to wej go spo dar ki utrud nia prze strze ga nie
tych za sad. Glo bal na kon ku ren cja, wol ny han del, po życz ki
udzie la ne kra jom roz wi ja ją cym się m.in. przez Bank Świa to -
wy to tyl ko nie któ re z czyn ni ków spo wal nia ją cych pro ces re -
form w za kre sie pra cy dzie ci w do bie, gdy w tej skom pli ko -
wa nej siat ce glo bal nych eko no micz nych za le żno ści jed ne
z państw ofe ru ją a in ne po szu ku ją ni ższych kosz tów pra cy,
czę sto wbrew jej stan dar dom. To wa rzy szą te mu ro sną ce dys -
pro por cje w sta tu sie spo łecz nym oby wa te li. Na le ży pa mię -
tać, że więk szość po pu la cji na świe cie jest bied na a więc nie
ma mo żli wo ści kształ ce nia dzie ci czy uzy ska nia źró deł do -
cho du. W ta kiej sy tu acji pra cu ją ce dziec ko sta je się czę sto
głów nym ży wi cie lem ro dzi ny.

W związ ku z tym, że go spo dar ki naj bied niej szych państw
ba zu ją na eks por cie pro duk tów żyw no ścio wych, to wła śnie
w sek to rach zwią za nych z żyw no ścią naj czę ściej od no to wy -
wa ne są przy pad ki pra cy dzie ci. W przy bli że niu 60% z nich za -
trud nia nych jest do prac w rol nic twie, ry bo łów stwie, my śli -
stwie, le śnic twie a ta kże przy zbio rach owo ców, wa rzyw i np.

ba weł ny w naj prze ró żniej szych za kąt kach świa ta. Na le ży pa -
mię tać, że jest to pra ca w trud nych wa run kach: czę sto skraj -
nych tem pe ra tu rach, z na ra że niem na kon takt z pe sty cy da mi,
ni sko płat na bądź w ogó le nie wy na gra dza na, przy złym wy ży -
wie niu i w nie do pusz czal nych wa run kach sa ni tar nych. Oprócz
wspo mnia nych ga łę zi go spo dar ki, 14 mi lio nów dzie ci na świe -
cie pra cu je w prze my śle. Jed na z naj cię ższych form pra cy
dzie ci to pra ca w gór nic twie i przy wy do by ciu zło ta i szma rag -
dów w Ko lum bii, dia men tów na Wy brze żu Ko ści Sło nio wej,
wę gla w Mon go lii. Dzie ci pra cu ją też nie le gal nie w go spo dar -
stwach do mo wych, gdzie czę sto pa da ją ofia rą prze mo cy fi -
zycz nej, psy chicz ne go znę ca nia i sek su al ne go wy ko rzy sty wa -
nia a ta kże w ho te lar stwie, ga stro no mii i sprze da ży. 

Dzie cię cy żoł nie rze

Od ręb ną for mą wy ko rzy sty wa nia pra cy dzie ci o cha rak -
te rze zde cy do wa nie prze stęp czym jest dzie cię ca pro sty tu -
cja oraz wer bo wa nie dzie ci ja ko żoł nie rzy uczest ni czą cych
w kon flik tach zbroj nych. Ostat ni z wy mie nio nych pro ce de -
rów za kro jo ny jest na sze ro ką ska lę zwłasz cza w Bir mie, azja -
tyc kim pań stwie, w któ rym od no to wa no naj więk szą licz bę
„dzie cię cych żoł nie rzy” na świe cie. We dług da nych Hu man
Ri ghts Watch, na wet 35% do 40% bir mań skiej ar mii mo gą
sta no wić oso by po ni żej osiem na ste go ro ku ży cia. Szo ku ją ce
wy zna nia by łych dzie cię cych żoł nie rzy HRW ze bra ła w opu -
bli ko wa nym w 2002 r. ra por cie pod an giel skim ty tu łem „My
Gun Was As Tall as Me”. Do wo dzi on m.in. nie praw dy ofi cjal -
ne go sta no wi ska bir mań skiej ar mii, zgod nie z któ rym jej żoł -
nie rze to rze ko mo wy łącz nie do bro wol ni re kru ci, któ rzy osią -
gnę li wy ma ga ny wiek osiem na stu lat. Zda niem by łych bir -
mań skich żoł nie rzy re kru to wa nych na wet już ja ko je de na -
sto let nie dzie ci, po wszech ny mi prak ty ka mi to wa rzy szą cy mi
wer bun ko wi i obec ny mi pod czas wy ko ny wa nia słu żby są
szan taż, za stra sza nie, prze moc fi zycz na, za ni ża nie pła cy bądź
jej wstrzy my wa nie, gło dze nie. „Gdy do tar li śmy [na miej sce
zbiór ki re kru tów], żoł nie rze za da li nam py ta nie, »Chce cie

wstą pić do ar mii czy wró cić do do mu?« Wie lu z nas po wie -
dzia ło, że chce wró cić do do mu. Tych, któ rzy to po wie dzie li,
czy li trzy dzie stu -czter dzie stu z nas, ro ze bra no do na ga, za -
mknię to w od osob nie niu. Do je dze nia do sta li śmy tyl ko tro -
chę ry żu (…) W po ko ju wiel ko ści te go [czte ry do pię ciu me -
trów kwa dra to wych], by ło nas mniej wię cej sześć dzie się -
ciu(…) Nie są dzę, aby któ ry kol wiek z nas miał wię cej niż
osiem na ście lat. (…) Nie mo gli śmy spać. W po miesz cze niu,
w któ rym prze by wa li śmy by ły szczu ry i mrów ki (…) Ja ko to -
a le tę wy ko pa no nam otwór w zie mi i przy kry to go drew nia -
ną po kry wą (…) Pa no wał tam okrop ny smród (…) Nie któ rzy
z ko le gów pła ka li (…) Dwóch lub trzech chłop ców za cho ro -
wa ło i zmar ło.” (Than Aung, zwer bo wa ny do bir mań skiej ar -
mii w 1997 r. w wie ku czter na stu lat; frag ment wy po wie dzi
po cho dzi z ra por tu HRW z 2002 r. „My Gun Was As Tall As
Me”). Ta kie przy kła dy mo żna mno żyć. 

12 czerw ca

Co na to spo łecz ność mię dzy na ro do wa? W ob li czu za -
trwa ża ją cych sta ty styk, po dej mo wa ne w ska li mię dzy na ro -
do wej dzia ła nia wy da ją się być kro plą w mo rzu. Pro wa dzo -
ne są jed nak sys te ma tycz nie i z ro ku na rok an ga żu ją co raz
więk szą licz bę uczest ni ków, przy no sząc tym sa mym co raz
lep sze re zul ta ty.

Jed ną z naj więk szych mię dzy na ro do wych ini cja tyw na rzecz
prze ciw dzia ła nia pra cy dzie ci są co rocz ne ob cho dy w dn.
12 czerw ca Świa to we go Dnia Prze ciw ko Pra cy Dzie ci. In sty -
tu cją pa tro nu ją cą wy da rze niu or ga ni zo wa ne mu sys te ma -
tycz nie od 2002 r. jest Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja Pra cy
która ustanowiła Kon wen cję Nr 182 do ty czą cą za ka zu i na -
tych mia sto wych dzia łań na rzecz eli mi no wa nia naj gor szych
form pra cy dzie ci (1999) a ta kże Kon wen cję Nr 138 odnoszącą
się do naj ni ższe go wie ku do pusz cze nia do za trud nie nia
(1973) – oby dwie ra ty fi ko wa ne przez Pol skę. 

Co ro ku ob cho dom to wa rzy szy in ne ha sło. W ubiegłym
ro ku mo tyw prze wod ni brzmiał: „Pra wa czło wie ka a spra wie -
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dli wość spo łecz na. Po łó żmy kres pra cy dzie ci!” W trak cie
spo tkań oma wia na by ła m.in. spra wa ochro ny dzie ci przed ko -
niecz no ścią wy ko ny wa nia pra cy i na ru sza nia fun da men tal -
nych praw czło wie ka. Pod czas ob cho dów sprzed dwóch lat
wy ty czo no stra te gię dzia łań słu żą cych eli mi na cji naj gor szych
form pra cy dzie ci. W tym ro ku okre ślo no spo so by ich re ali za -
cji tak, aby do ro ku 2016 mo żli we by ło osią gnię cie za ło żo ne -
go ce lu. To oczy wi ście sce na riusz opty mi stycz ny, bo cho ciaż

zda niem MOP w la tach
2004-2008 licz ba dzie ci wy -
ko rzy sty wa nych do pra cy
zmniej szy ła się o 3%, za ła -
ma nie go spo dar cze w ko -
lej nych la tach re al nie od da -
li ło szan sę na ter mi no wą re -
ali za cję pier wot nych za ło -
żeń. Nie zmien nie jed nak
12 czerw ca po zo sta je oka -
zją do po zy ska nia uwa gi
świa to wej opi nii pu blicz nej
dla te go pro ble mu i za an -
ga żo wa nia jej w kon kret ne
dzia ła nia. 

Dzie ci ni czy je?

Ta kże w Pol sce, któ ra po -
przez ra ty fi ka cję kon wen cji
MOP zo bo wią za ła się
do pod ję cia dzia łań na rzecz
eli mi na cji naj gor szych form
pra cy dzie ci, dzie je się
pod tym wzglę dem wie le.
Z uwa gi na po ło że nie geo -
gra ficz ne, je ste śmy nie ty le
ryn kiem do ce lo wym han -
dlu ludź mi, w tym dzieć mi
m.in. do pra cy, ale przede
wszyst kim tzw. kra jem tran -
zy to wym, przez któ ry prze -
bie ga ją szla ki prze my tu nie -
le gal nych imi gran tów,
w tym dzie ci, głów nie z Ukra -
iny, Bia ło ru si, Afga ni sta nu,
Gru zji, Cze cze nii, Ru mu nii,
Moł da wii i Wiet na mu. Po -
mo cą dzie ciom, nie le gal nie

prze kra cza ją cym gra ni cę Pol ski czę sto bez opie ku nów zaj -
mu je się w na szym kra ju, w ra mach Pro gra mu „Dzie ci bez
Opie ki w Eu ro pie” Fun da cja Dzie ci Ni czy je, któ ra or ga ni zu je
im opie kę w pla ców kach opie kuń czo -wy cho waw czych lub
ro dzi nach za stęp czych. Jed ną z przy czyn nie le gal ne go po -
by tu dzie ci cu dzo ziem skich w Pol sce jest ich wy ko rzy sty wa -
nie do pra cy. Wśród form ta kie go wy ko rzy sty wa nia jest że -
brac two dzie ci, wal kę z któ rym pro wa dzi ło w ra mach Ma ło -
pol skiej Kam pa nii Prze ciw ko Han dlo wi Dzieć mi Cen trum Po -

mo cy Praw nej im. Ha li ny Nieć we współ pra cy z Ko men dą
Wo je wódz ką Po li cji w Kra ko wie w paź dzier ni ku i li sto pa -
dzie 2010 r. Ak cja mia ła cha rak ter in for ma cyj no -pre wen cyj -
ny i ba zo wa ła na pu bli ka cji ulo tek i pla ka tów. 

W Pol sce zor ga ni zo wa no ta kże sze reg ak cji ad re so wa nych
do pol skiej mło dzie ży po dej mu ją cej wa ka cyj ną pra cę za gra -
ni cą m.in. kam pa nię Ko men dy Miej skiej Po li cji w Su wał kach
z czerw ca 2010 r. „Nie Ufaj Bez Gra niCz nie”, uświa da mia ją cą
mło dzie ży z su wal skich szkół śred nich mo żli we za gro że nia to -
wa rzy szą ce po dej mo wa niu wa ka cyj ne go za trud nie nia za gra -
ni cą czy po dob ną ak cję o cha rak te rze pre wen cyj nym pod ha -
słem „A mia łaś być kel ner ką”, za pro po no wa ną przez Ko men dę
Wo je wódz ką Po li cji w Szcze ci nie i Urząd Mar szał kow ski wo je -
wódz twa za chod nio po mor skie go. 

Kam pa nią ukie run ko wa ną już kon kret nie na prze ciw dzia -
ła nie pra cy dzie ci by ła ta or ga ni zo wa na przez glo bal ną sieć
or ga ni za cji i osób za an ga żo wa nych w eli mi na cję ko mer cyj -
ne go wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go dzie ci i por no gra fii dzie -
cię cej oraz han dlu dzieć mi (EC PAT) we współ pra cy z The Bo -
dy Shop. Pro duk tem to wa rzy szą cym kam pa nii był krem
do rąk opa trzo ny lo go Soft hands. Kind he art [Mięk kie dło -
nie. Do bre ser ce.- przyp. aut.]. Do chód z je go sprze da ży
na te re nie Pol ski prze ka za ny zo stał lo kal nej or ga ni za cji wspie -
ra ją cej EC PAT – Fun da cji Dzie ci Ni czy je.

Opró żnić wan nę ły żecz ką

Po mi mo mno go ści ini cja tyw po dej mo wa nych w kra ju
i na świe cie, glo bal ny za sięg pro ble mu pra cy dzie ci przy jed -
no cze snej zło żo no ści czyn ni ków o cha rak te rze lo kal nym
unie mo żli wia ją a na pew no sku tecz nie spo wal nia ją je go wy -
eli mi no wa nie. W ne ga tyw nych sta ty sty kach prym wie dzie
re gion Azji i Pa cy fi ku, gdzie we dług da nych MOP pra cu ją
aż 122,3 mln dzie ci w wie ku 5-14 lat. Dru gim w ko lej no ści
kon ty nen tem pod wzglę dem ska li i upo rczy wo ści zja wi ska
jest Afry ka. Za rów no w Azji, jak i w Afry ce chy ba naj po wa -
żniej szą prze szko dą utrud nia ją cą wal kę z nim, oprócz ubó -
stwa, nie sta bil nej sy tu acji po li tycz nej czy kon flik tów we -
wnętrz nych jest men tal ność spo łe czeń stwa, któ re na pra cę
dzie ci po zwa la, bo nie wi dzi w niej ni cze go złe go. Na wet,
gdy w Ame ry ce Ła ciń skiej i na Ka ra ibach licz ba pra cu ją cych
dzie ci ma le je, we wspo mnia nych wy żej re jo nach glo bu sta -
ty sty ki ani drgną je że li aku rat nie ule ga ją dal sze mu po gor -
sze niu. Zda niem Bri git te Po ul sen, spe cja li sty z ra mie nia MOP
w Zam bii: „To tak jak by pró bo wać opró żnić wan nę ły żecz ką,
pod czas gdy ku rek jest od krę co ny”. Wła śnie dla te go, zgod -
nie z ape lem Dy rek to ra Ge ne ral ne go MOP Ju ana So ma vii,
te mat po wi nien po zo stać prio ry te tem w de ba cie pu blicz nej,
któ rej to wa rzy szyć mu szą dzia ła nia in dy wi du al ne i zbio ro we
w ska li mię dzy na ro do wej. Nam po zo sta je się w nie, choć by
w ska li lo kal nej, włą czyć a z ra por tem MOP za po znać w 2016 r.
Oby sta ty sty ki w nim uję te by ły, zgod nie z pla nem, bar dziej
opty mi stycz ne.

Agniesz ka Wiąc kow ska
Sek cja Współ pra cy z Za gra ni cą GIP

Był św. Mi ko łaj, by ła ko lę da, by li in spek to -
rzy pra cy z Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Lu bli nie. W Tar no gro dzie 18 grud nia
ub.r. spo tka li się z wło da rza mi mia sta, je go
miesz kań ca mi, przed sta wi cie la mi KRUS -u,
a przede wszyst kim z dzieć mi, któ re wzię ły
udział w kon kur sie pla stycz nym pn. „Bez -
piecz nie na wsi”.

By ło to ko lej ne spo tka nie, bę dą ce kon ty nu acją au tor -
skie go pro jek tu pro mo cyj no -pre wen cyj ne go pn. „Mi ko łaj ki
z Pań stwo wą In spek cją Pra cy”. Wcze śniej sze od by wa ły się
w pod lu bel skich gmi nach i ma łych mia stecz kach, w śro do -
wi skach zwią za nych z rol nic twem, któ re wciąż na tych te re -
nach jest bar dzo wy pad ko we. 

Go spo da rzem ostat nie go świą tecz ne go ko lę do wa nia był
bur mistrz Tar no gro du Eu ge niusz Struż, któ ry, wi ta jąc go ści
w lo kal nym Ośrod ku Kul tu ry, nie ukry wał za do wo le nia z wy -
bo ru miej sca oraz ran gi uro czy sto ści, któ rej prze sła niem jest
bez pie czeń stwo w rol nic twie.

Nie zmien nie od kil ku lat w tym świą tecz nym cza sie naj -
więk szą ra dość, i to nie tyl ko naj młod szym, przy no si św. Mi -
ko łaj. Znów wcie lił się w nie go nad in spek tor z Za mo ścia
i szef te go Od dzia łu Piotr Skwa rek. Pro fe sjo na li ści mo gli by
się uczyć od nie go, jak ocza ro wać dzie ci i spra wić, by za wsze
wie rzy ły w św. Mi ko ła ja, któ ry oprócz te go, że roz da je pre -
zen ty, mó wi jak bez piecz nie ba wić się i po ma gać w go spo -
dar stwie rol nym.

Dzie ci są zna ko mi ty mi ob ser wa to ra mi rze czy wi sto ści ta -
kże tej, któ ra do ty czy pra cy na wsi. Nie za wsze bez piecz nej,
a by wa, że wy ko ny wa nej zu peł nie bez wy obraź ni. Wi dać to
do sko na le na ko lo ro wych pra cach dzie ci, zro bio nych ró żny -
mi tech ni ka mi pla stycz ny mi. Doj rza łość re flek sji i traf ność

spo strze żeń mo że za dzi wiać, gdyż gros przed sta wio nych sy -
tu acji wręcz po ra ża praw dzi wo ścią. Do ty czą one ró żne go
ro dza ju zda rzeń, czę sto koń czą cych się wy pad ka mi i roz ma -
ity mi ura za mi. Od upad ków po po chwy ce nia przez ma szy ny
rol ni cze.

Spo tka nia z dzieć mi są du żym wy zwa niem dla in spek to -
rów pra cy, któ rzy mu szą się do nich szcze gól nie sta ran nie
przy go to wać. Mu szą one mieć in te rak tyw ny cha rak ter, by
dzie ci chcia ły w nich uczest ni czyć. Są cie ka we świa ta i lu dzi,
szcze re i otwar te. Choć nie za wsze wie dzą, co to jest in spek -
cja pra cy, to ich pierw szy kon takt z in spek to ra mi dzię ki tym
spo tka niom ko ja rzy się bar dzo po zy tyw nie. In spek tor Skwa -
rek twier dzi, że są one świet ny mi am ba sa do ra mi w śro do wi -
sku wiej skim opar tym na tra dy cji i ro dzi nie, bo to dzie ci wła -
śnie czę sto ma ją więk szą si łę prze ko ny wa nia niż kto kol wiek
in ny. Sa mi, za nio są je w do ro słe ży cie.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Z inspektorską kolędą

Szu ka jąc no wej for mu ły, w któ rej pre wen cja w rol nic twie naj le -
piej tra fia ła by do jej ad re sa tów, czy li dzie ci, w Okrę go wym In -
spek to ra cie Pra cy w Lu bli nie po my śla no o mi ko łaj ko wo -ko lę -
do wych spo tka niach, po prze dza nych po ga dan ka mi w szko -
łach i kon kur sem pla stycz nym na te mat bez pie czeń stwa w śro -
do wi sku wiej skim. Po mysł spodo bał się i zna lazł zwo len ni ków
wśród part ne rów in spek cji pra cy, ta kich jak wła dze sa mo rzą -
do we czy Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go.

Fot. Tomasz Abramczyk
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Mie sza dło, któ re ska le czy ło rę kę ob ró ci ło
się pra wie o 360°, po ko nu jąc po ob wo dzie
ok. 300 cm. Po nad to ob rót mie sza dła po -
twier dza ją pla my krwi znaj du ją ce się na we -
wnętrz nej po wło ce zbior ni ka po prze ciw le -
głej je go stro nie, któ ra zo sta ła na nie sio na
z mie sza dła ra nią ce go rę kę przez si łę od -
środ ko wą. Pra cow ni ca, któ ra udzie la ła pierw -
szej po mo cy po szko do wa ne mu, oświad czy -
ła, że le wa je go dłoń by ła w kre mie, a nie
pra wa.

Gdy by po szko do wa ny zblo ko wał wy łącz -
nik krań co wy pra wą dło nią po przez na ci śnię -
cie dźwi gni, to w przy pad ku zdję cia tej dło ni
z dźwi gni na stą pi ło by pra wie na tych mia sto -
we za trzy ma nie ob ra ca ją ce go się mie sza dła
(fot. 3.).

Wnio ski

Wy łą cza jąc wy pad ki przy pra cy spo wo -
do wa ne sta nem zdro wia pra cow ni ków (za -
słab nię cia, omdle nia, sta nu psy cho fi zycz ne -
go w da nym dniu, itp.) przy czy na mi więk -
szo ści z nich są nie wła ści we pro ce sy pra cy,
w tym or ga ni za cja pra cy i stan tech nicz ny
ma szyn oraz urzą dzeń. Na le ży do nich rów -
nież nie wła ści we wy ko ny wa nie pra cy przez
pra cow ni ków oraz nie sto so wa nie ochron zbio -
ro wych i in dy wi du al nych. Po mi mo te go,
w więk szo ści pro to ko łów z wy pad ków

przy pra cy nie stwier dza się, iż ich przy czy ną
by ło nie prze strze ga nie przez pra co daw cę
prze pi sów pra wa pra cy lub na ru sze nie przez
po szko do wa ne go pra cow ni ka prze pi sów do -
ty czą cych ochro ny zdro wia i ży cia, spo wo -
do wa ne przez nie go umyśl nie lub wsku tek
ra żą ce go nie dbal stwa.

Praw do po dob nie przy czy nia się do te go
obo wią zu ją cy sys tem praw ny w za kre sie wy -
pła ca nia od szko do wań z ty tu łu uszczerb ku
na zdro wiu oraz nie za li cza nie nie pra wi dło -
wo prze pro wa dzo ne go po stę po wa nia po wy -
pad ko we go do wy kro czeń prze ciw ko pra -
wom pra cow ni ka. Nie jed no krot nie za pi sa nie
w pro to ko le po wy pad ko wym rze czy wi stych
oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra -
cy przy czy ni ło by się do pod nie sie nia pra co -
daw cy skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko -
we lub po zba wi ło by po szko do wa ne go od -
szko do wa nia z ty tu łu uszczerb ku na zdro wiu.
In spek to rzy pra cy kon tro lu jąc od wie lu lat
wy pad ki przy pra cy, stwier dza ją nie pra wi dło -
wo ści w usta le niach rze czy wi stych oko licz -
no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy. Kie -
ru ją wów czas wy stą pie nia do pra co daw ców,
na ogół bez więk szych re zul ta tów, po nie waż
nie uwzględ nie nie wszyst kich oko licz no ści
wy pad ku oraz nie usta le nie rze czy wi stych lub
wszyst kich przy czyn wy pad ków przy pra cy
nie jest wy kro cze niem prze ciw ko pra wom
pra cow ni ka. Przy wy pad kach ze skut kiem
śmier tel nym, zbio ro wych lub cię żkich, tj. kie -
dy wy pad kiem in te re su je się pro ku ra tu ra i in -
spek to rzy pra cy, stwier dza się do kład niej sze
po stę po wa nie po wy pad ko we pro wa dzo ne
przez pra co daw ców. 

W mo jej oce nie do tych cza so we dzia ła nia
in spek to rów pra cy zmie rza ją ce do po pra wy

w po stę po wa niu po wy pad ko wym pro wa dzo -
nym przez pra co daw cę nie przy no szą ocze -
ki wa nych efek tów i trud no spo dzie wać się
ich bez zmian w obo wią zu ją cych prze pi sach.

Piotr Dem czuk
OIP Lu blin

Rę ka w mie szal ni ku
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Fot. 3. Wyłączony wyłącznik
krańcowy.
Fot. 4. Załączony wyłącznik
krańcowy.

W więk szo ści pro to ko -
łów z wy pad ków przy pra -
cy nie stwier dza się, iż ich
przy czy ną by ło nie prze -
strze ga nie przez pra co -
daw cę prze pi sów pra wa
pra cy lub na ru sze nie przez
po szko do wa ne go prze pi -
sów do ty czą cych ochro ny
zdro wia i ży cia, spo wo do -
wa ne przez nie go umyśl nie
lub wsku tek ra żą ce go nie -
dbal stwa.

Fot. 3. Fot. 4.

Sza now ni pra cow ni cy Pań stwo wej In spek cji Pra cy

W związ ku z wnio skiem Ko mi sji Za kła do wej Związ ku Za wo do we go Pra -
cow ni ków PIP, za wie ra ją cym po stu lat zli kwi do wa nia for my dru ko wa nej cza -
so pi sma „In spek tor Pra cy” i ogra ni cze nia go do wer sji elek tro nicz nej zwra -
ca li śmy się do Pań stwa z proś bą o od po wiedź na py ta nie:

1. W ja kiej for mie chciał(a)by Pan(i) otrzy my wać cza so pi smo „In spek tor
Pra cy”?

A) w for mie dru ko wa nej za po śred nic twem okrę go we go in spek to ra tu
pra cy

B) w for mie elek tro nicz nej, 
C) nie je stem za in te re so wa ny(a) otrzy my wa niem cza so pi sma „In spek tor

Pra cy” w ja kiej kol wiek for mie.
Uwa ga. Je śli chce Pan(i) otrzy my wać za rów no wer sję dru ko wa ną, jak

i elek tro nicz ną, to pro szę w od po wie dzi wpi sać A i B.
Wszyst kim Pań stwu dzię ku je my za udział w an kie cie.
W związ ku z py ta nia mi in for mu je my, że kosz ty zwią za ne z wy dru ko wa -

niem i kol por ta żem „In spek to ra Pra cy”, przy obec nym na kła dzie 2 tys. 900
eg zem pla rzy, wy no szą 5 tys. 437 zł. W kwo cie tej za wie ra ją się kosz ty sta łe
(wszyst ko po za pa pie rem), któ re sta no wią 80% i wy no szą 4 tys. 350 zł

Jed no cze śnie przy po mi na my, że mie sięcz nik PIP uka zu je się od 84 lat.
Jest naj dłu żej wy da wa nym pi smem bra nżo wym. Sta no wi wi zy tów kę urzę -
du, co po twier dza ją czy tel ni cy w li stach do re dak cji.

Wśród 160 od bior ców ze wnętrz nych, do któ rych tra fia „In spek tor Pra cy”
w wer sji pa pie ro wej, są nie tyl ko Kan ce la ria Pre zy den ta RP, mi ni stro wie, ale
rów nież bi blio te ki pu blicz ne, za po śred nic twem któ rych z mie sięcz ni ka mo -
gą ko rzy stać wszy scy. Tak jest, a świad czy o tym m.in. ko re spon den cja z ro -
żnych pla có wek bi blio tecz nych z po dzię ko wa nia mi i proś ba mi o kon ty nu -
ację prze sy ła nia wer sji pa pie ro wej „IP” (ko pie pism do wglą du). Nie mal ka -
żde go ty go dnia do re dak cji zwra ca ją się też oso by za in te re so wa ne wy ku -
pie niem pre nu me ra ty mie sięcz ni ka.                                                               (Red.)



Pod czas ob słu gi zbior ni ka 500 l., typ 151-
00” (rok pro duk cji 2001, nie ozna ko wa ne go
zna kiem CE, po sia da ją ce go de kla ra cję zgod -
no ści), na zy wa ne go w za kła dzie „kon szą” (fot. 1
i 2), do szło do wy pad ku, w wy ni ku któ re go pra -
cow nik zo stał zra nio ny w przed ra mię pra wej
rę ki przez mie sza dło znaj du ją ce się we wnątrz
zbior ni ka.

Ma szy na prze zna czo na by ła do mie sza nia
z rów no cze snym pod grze wa niem gę stych pro -
duk tów z jed no cze snym zgar nia niem ich ze ścia -
nek zbior ni ka, któ ry od gó ry za kry ty był dwo -
ma po kry wa mi. Po sia da ły one wy łącz ni ki krań -
co we (fot. 3 i 4), zblo ko wa ne z po kry wa mi. 

Usta le nia pra co daw cy

Zgod nie z usta le nia mi do ko na ny mi przez
ze spół po wy pad ko wy, po szko do wa ny chciał
opró żnić zbior nik ze znaj du ją ce go się w nim
kre mu. Pod niósł po kry wę zbior ni ka i wło żył
tam pra wą rę kę, co spo wo do wa ło, że ob ra ca -
ją ce się si łą bez wład no ści mie sza dło do ci snę -
ło przed ra mię do obu do wy zbior ni ka, po wo -
du jąc ura zy. Na le ży nad mie nić, że pro to kół
z usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku

przy pra cy pra co daw ca za koń czył po za po zna -
niu się z usta le nia mi in spek to ra pra cy.

Pra co daw ca uznał za przy czy nę wy pad ku
nie uwa gę po szko do wa ne go i po śpiech.

Zda niem in spek to ra pra cy

W dniu wy pad ku na te re nie za kła du pra cy
by ła po li cja oraz in spek tor pra cy, któ ry do ko -
nał wstęp nych usta leń. W cza sie kon tro li zwią -
za nej z wy pad kiem nie mógł jed nak skon tak -

to wać się z po szko do wa nym, gdyż ten prze by -
wał na zwol nie niu le kar skim. 

W wy ni ku pod ję tych czyn no ści in spek tor
pra cy usta lił oko licz no ści wy pad ku. 

Po szko do wa ny za po mo cą fo lii sa mo przy -
lep nej le żą cej na po sadz ce przy ma szy nie
zblo ko wał wy łącz nik krań co wy od ci na ją cy
na pęd po pod nie sie niu po kry wy. Na stęp nie
pod niósł po kry wę i pod czas ru chu mie sza dła
wło żył le wą dłoń do zbior ni ka z roz pusz czo nym
kre mem, w ce lu sprawdzenia, czy krem spły -
wa do in sta la cji. (fot. 1, szcze gół 3). Praw do po -
dob nie w cza sie tej czyn no ści pra wą dło nią
oparł się o zbior nik, a pod czas szyb kie go wyj -
mo wa nia le wej rę ki ze zbior ni ka, tak by zdą żyć
przed ob ra ca ją cym się mie sza dłem, pra wa
rę ka ze śli zgnę ła się z obu do wy zbior ni ka
i wpa dła do środ ka. Zo sta ła zra nio na przez po -
ru sza ją ce się mie sza dło.

W oce nie in spek to ra pra cy przy czyną wy -
pad ku przy pra cy było nie prze strze ga nie przez
po szko do wa ne go prze pi sów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy ob słu dze urzą dze nia,
a wręcz lek ce wa że nie za gro żeń. Po szko do wa -
ny pra co wał na sta no wi sku kie ru ją ce go pra -
cow ni ka mi i po sia dał oko ło 8-let ni staż pra cy,

w tym rów nież ja ko kie row nik zmia no wy
i mistrz li nii pro duk cyj nej, co wy klu cza nie zna -
jo mość za gro że nia ja ko przy czy nę wy pad ku.

W dniu wy pad ku in spek tor pra cy z przed -
sta wi cie la mi po li cji do ko na li kil ku prób i usta -
li li, że wy łącz nik krań co wy (zblo ko wa ny z po -
kry wą) był spraw ny. Po wy łą cze niu za si la nia na -
pę du mie sza dła, przy ilo ści kre mu znaj du ją ce -
go się w zbior ni ku, mie sza dło za trzy my wa ło się
cał ko wi cie po prze by ciu ok. 20-25 cm. 
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Rę ka w mie szal ni ku
W cza sie kon tro li spół ki
AR TUR, Za kła du Pro -
duk cyj ne go w Ra dzy niu
Pod la skim, zwią za nej
z usta le niem oko licz no -
ści i przy czyn wy pad ku
przy pra cy, in spek tor
pra cy stwier dził in ne
oko licz no ści wy pad ku,
niż zo sta ły usta lo ne
przez ze spół po wy pad -
ko wy po wo ła ny przez
pra co daw cę.

1 – Wyłącznik krańcowy
pokrywy (zblokowany).
2 – Mieszadło, które zraniło
pracownika.
3 – Rura odprowadzająca
krem.
Strzałka  – kierunek obrotu
mieszadła.

Fot. 1. Zbiornik. Fot. 2. Mieszadło, 
które zraniło pracownika.
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