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20 Czas pra cy w ma łych za kła dach
Pra cow ni cy i by li pra cow ni cy naj czę ściej in for mu ją in -
spek to rów o pra cy w go dzi nach nad licz bo wych, a ta k-
że w so bo ty i nie dzie le oraz o tym, że za pra cę w te dni
nie wy pła co no im wy na gro dze nia, nie udzie lo no in nych
dni wol nych za pra cę w so bo ty i nie dzie le ani też go -
dzin wol nych za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych.
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Ma te riał Pań stwo wej In spek cji Pra cy na ten te mat
przed sta wił dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy Krzysz tof Ko wa lik. Po in -
for mo wał, że in spek cja pra cy obej mu je swo im nad zo -
rem ca łą sfe rę użyt ko wa nia ma szyn i urzą dzeń tech nicz -
nych, łącz nie z ich mon ta żem, de mon ta żem i eks plo ata -
cją, w tym do pusz cze niem do eks plo ata cji, ob słu gą, kon -
ser wa cją, prze glą da mi i re mon ta mi.

Pro wa dząc po stę po wa nie w za kre sie do pusz cza nia
do eks plo ata cji urzą dzeń tech nicz nych bez de cy zji Urzę -
du Do zo ru Tech nicz ne go, in spek to rzy pra cy w la tach 2010-
2012 wy da li 529 de cy zji, głów nie wstrzy ma nia prac lub
wstrzy ma nia eks plo ata cji urzą dzeń, gdy po wo do wa ło to
bez po śred nie za gro że nie ży cia lub zdro wia. Tyl ko w ro ku
ubie głym 919 ra zy po wia do mi li or ga ny UDT o przy pad -

kach użyt ko wa nia urzą dzeń tech nicz nych bez de cy zji
urzę du (lub wbrew ta kiej de cy zji). Po nad to skie ro wa li
do pro ku ra tu ry 14 za wia do mień o po dej rze niu po peł -
nie nia prze stęp stwa w związ ku z za ist nia ły mi wy pad ka -
mi przy pra cy.

Kon tro lu jąc w mi nio nych trzech la tach po sia da nie przez
pra cow ni ków upraw nień kwa li fi ka cyj nych do pra cy z urzą -
dze nia mi pod do zo ro wy mi, in spek to rzy PIP wy da li 694 de -
cy zje, kie ru ją ce pra wie 1,5 tys. pra cow ni ków do in nych
prac. Do pra co daw ców skie ro wa li 319 wnio sków o prze -
strze ga nie obo wiąz ków we wspo mnia nym za kre sie.

Oko ło siedmiu procent ogól nej licz by wy pad ków ba -
da nych przez PIP sta no wią zda rze nia zwią za ne z urzą -
dze nia mi ob ję ty mi do zo rem tech nicz nym. Po nad po ło -
wa spo śród nich do ty czy wóz ków jez dnio wych. Ska la
wy pad ków przy pra cy i na ru szeń pra wa w za kła dach
użyt ku ją cych wóz ki spo wo do wa ła, że w ro ku bie żą cym
pro blem ten zo stał uję ty w pla nach kon tro l nych sześciu
okrę go wych in spek to ra tów pra cy. W szcze gól no ści ba -
da ne jest po sia da nie przez pra cow ni ków wy ma ga nych
kwa li fi ka cji oraz pra wi dło we do pusz cza nie wóz ków jez -
dnio wych do użyt ko wa nia.

Pod czas ob rad pod kre śla no wa gę współ pra cy Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy i Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
w za kre sie ujaw nia nia i eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści
zwią za nych z użyt ko wa niem ma szyn oraz urzą dzeń tech -

nicz nych. Sze fo wie obu urzę dów: głów ny in spek tor pra -
cy Iwo na Hic kie wicz i pre zes Urzędu Dozoru Technicznego
Ma rek Wal czak oce ni li ją ja ko bar dzo do brą.

W ob ra dach, któ re pro wa dzi ły: prze wod ni czą ca Ra dy
Ochro ny Pra cy po seł Iza be la Ka ta rzy na M rzy głoc ka
i za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy prof. Da nu ta Ko ra -
dec ka, uczest ni czy li: Mał go rza ta Kwiat kow ska – za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy i Ja nusz Czyż – kan -
dy dat na okrę go we go in spek to ra pra cy w Kiel cach.
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Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 19 lu te go br. w sie dzi bie Sej mu po zy tyw nie za -
opi nio wa ła wnio sek głów ne go in spek to ra pra cy Iwo ny Hic kie wicz do ty czą cy po wo -
ła nia Ja nu sza Czy ża na sta no wi sko okrę go we go in spek to ra pra cy w Kiel cach. Opi nię
przy ję to jed no gło śnie. Mó wio no ta kże o prze strze ga niu wy mo gów do pusz cza nia
do użyt ko wa nia ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych oraz o sys te mie po twier dza nia kwa -
li fi ka cji pra cow ni ków użyt ku ją cych ta kie ma szy ny i urzą dze nia.

Urzą dze nia tech nicz ne pod lu pą
W ra do sne i pięk ne świę ta Wiel kiej No cy 

pra cow ni kom Pań stwo wej In spek cji Pra cy 
oraz ich ro dzi nom i przy ja cio łom 

wszyst kie go, co do bre, wa żne i po trzeb ne,
cie pła w gro nie naj bli ższych, sa tys fak cji 

w pra cy, ma rzeń i po sta no wień, 
któ re się speł nia ją

ży czy Iwo na Hic kie wicz 
Głów ny In spek tor Pra cy



Wiadomości
nie tylko z kraju

Se mi na rium spół dziel ców 
W Au gu sto wie od by ło się 7 lu te go br. se mi na rium po świę co ne
współ pra cy spół dziel ni miesz ka nio wych woj. pod la skie go i war -
miń sko -ma zur skie go z fir ma mi świad czą cy mi usłu gi bu dow la no -
-re mon to we i ko mu nal ne na rzecz spół dziel czo ści. Do udzia łu w nim
za pro szo no rów nież przed sta wi cie li OIP w Bia łym sto ku. Pod czas
se mi na rium, w któ rym uczest ni czy li człon ko wie za rzą dów, kie row -
ni cy słu żb tech nicz nych i eks plo ata cyj nych spół dziel ni miesz ka nio -
wych oraz kie row nic twa firm re ali zu ją cych spół dziel cze bu dow nic -
two miesz ka nio we, nad in spek tor pra cy Je rzy Bu ra czew ski przed sta -
wił stan bhp w sek to rze bu dow nic twa na tle usta leń z kon tro li prze -

Po sel skie „tak”
Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej, ob ra du ją ca w Sej mie 7 lu te go br. pod prze -
wod nic twem po sła Ma riu sza Błasz cza ka, przy ję ła pro gram dzia ła nia Pań stwo wej
In spek cji Pra cy na rok 2013 z pla nem dłu go fa lo wym na la ta 2013-2015. Przed sta wi -
ła go Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy, któ rej to wa rzy szy li za stęp cy: Mał -
go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za jąc oraz dy rek tor De par ta men tu Pla no wa nia,
Ana liz i Sta ty sty ki GIP Li dia Szmit. Wcze śniej pro gram dzia ła nia PIP za ak cep to wa ła
Ra da Ochro ny Pra cy. Przed ło żo ny po słom do ku ment uwzględ niał wszyst kie jej za le -

ce nia, za war te w sta no wi sku z 10 grud nia ub.r. Sze fo wa PIP przy po mnia ła, że in -
spek cja pra cy roz po czę ła w br. re ali za cję pierw sze go eta pu dłu go fa lo wych dzia łań
pre wen cyj no -kon tro l nych. W sfe rze bez pie czeń stwa pra cy głów ny mi ce la mi pro gra -
mu są: ogra ni cze nie ska li wy pad ko wo ści w miej scu pra cy i roz sze rza nie dzia łal no ści
pre wen cyj nej. W dys ku sji po sło wie zwró ci li uwa gę na bar dzo czę ste i ro dzą ce licz ne
nie pra wi dło wo ści zja wi sko uciecz ki od umów o pra cę w in ne for my za trud nie nia,
zwłasz cza tzw. umo wy śmie cio we i sa mo za trud nia nie. Po sta no wi li przyj rzeć się bli -
żej pro ble mo wi i po świę cić mu jed no z mar co wych po sie dzeń ko mi sji. 

pro wa dzo nych przez in spek cję pra cy w 2012 r.
Za in te re so wa nie słu cha czy wzbu dzi ły m.in. in -
for ma cje o przy czy nach wy pad ków ba da nych
przez in spek cję pra cy w 2012 ro ku, szcze gól nie
tych ze skut kiem cię żkim, śmier tel nym oraz ka -
ta strof bu dow la nych spo wo do wa nych gwał tow -
nym znisz cze niem kon struk cyj nych ele men tów
rusz to wań pod czas prac ter mo mo der ni za cyj -
nych bu dyn ków.

Po ro zu mie nia GIP
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz za -
war ła po ro zu mie nia z pre ze sa mi: Urzę du Do zo -
ru Tech nicz ne go Mar kiem Wal cza kiem i Wy -
ższe go Urzę du Gór ni cze go Pio trem Li twą, w spra -
wie za sad współ dzia ła nia PIP z jed nost ka mi do -
zo ru tech nicz ne go i or ga na mi nad zo ru gór ni -
cze go. Uro czy stość pod pi sa nia po ro zu mień od -
by ła się 26 lu te go br. w sie dzi bie UDT w War sza -
wie. Współ pra ca PIP i UDT obej mo wać bę dzie
m.in. prze ka zy wa nie in for ma cji o cię żkich, śmier -
tel nych i zbio ro wych wy pad kach przy pra cy
zwią za nych z eks plo ata cją ma szyn i urzą dzeń
tech nicz nych oraz o nie bez piecz nych uszko dze -
niach ta kich urzą dzeń. Prze wi du je pod no sze nie
kwa li fi ka cji i upo wszech nia nie wie dzy pra cow -
ni ków obu urzę dów po przez współ dzia ła nie
przy opra co wy wa niu pro gra mów i re ali za cji szko -
leń. Stro ny zo bo wią za ły się do wspie ra nia ini -
cja tyw do ty czą cych po pra wy bhp przy eks plo -
ata cji ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych oraz roz -
po wszech nia nia no wych roz wią zań tech no lo -
gicz nych w tej dzie dzi nie. Z ko lei współ dzia ła -
nie or ga nów in spek cji pra cy i nad zo ru gór ni cze -
go ma się kon cen tro wać na ba da niu oko licz no -
ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy oraz udzia -
le w pra cach ko mi sji po wo ły wa nych przez pre -
ze sa WUG do ba da nia wy pad ków za ist nia łych
w ru chu za kła dów gór ni czych. Stro ny bę dą wspie -
rać ini cja ty wy do ty czą ce po pra wy bez pie czeń -
stwa i wa run ków pra cy w za kła dach zwią za nych
z gór nic twem. Po ro zu mie nie kła dzie też na cisk
na pod no sze nie kwa li fi ka cji pra cow ni ków PIP
i urzę dów gór ni czych.

Bez piecz nie na wy so ko ści
W Ce men tow ni Re jo wiec ko ło Cheł ma w Lu bel -
skiem od by ło się 6 lu te go br. se mi na rium zor ga -
ni zo wa ne w ra mach kam pa nii „Bez piecz nie na wy -
so ko ści”, pro wa dzo nej przez mię dzy na ro do wy
kon cern CRH, do któ re go na le ży ten za kład. Ak -
tyw ny udział w pol skiej edy cji kam pa nii bie rze
OIP w Kiel cach, a na je go za pro sze nie przy łą czył
się rów nież OIP w Lu bli nie. Współ pra ca okrę gów
ma w tym przy pad ku istot ne zna cze nie z po wo -
du lo ka li za cji za kła dów. Na spo tka niu z gru pą 40
osób z ka dry kie row ni czej ce men tow ni in spek -
to rzy pra cy za pre zen to wa li za sa dy bez piecz nej
pra cy na wy so ko ści. Star szy in spek tor pra cy,
głów ny spe cja li sta Da riusz Pu dło przed sta wił
mul ti me dial ną pre zen ta cję o za gro że niach wy -
ni ka ją cych z wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści.
Star szy in spek tor pra cy, spe cja li sta Ar tur Dmuch
przy bli żył te ma ty kę no wo cze snych za bez pie czeń
stref nie bez piecz nych przy użyt ko wa nych ma -
szy nach. Z ko lei in spek tor pra cy Ka ta rzy na Fa -
łek -Ku rzy na za pre zen to wa ła spe cy fi kę za trud -
nie nia pra cow ni cze go w sto sun ku do za trud nie -
nia nie pra cow ni cze go, co wpi su je się w re ali zo -
wa ną przez PIP kam pa nię „Za nim po dej miesz
pra cę”. W spo tka niu uczest ni czył za stęp ca okrę -
go we go in spek to ra pra cy ds. nad zo ru w Lu bli -
nie Piotr Skwa rek oraz okrę go wy in spek tor pra -
cy w Kiel cach Ja nusz Czyż.

Uczciwy pracodawca 
– oddany pracownik
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Rze szo wie
wraz z Za kła dem Pra wa Pra cy i Ubez pie czeń
Spo łecz nych Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Rze szow skie go zaplanował na
dzień 6 mar ca 2013 ro ku o godz. 10.00 na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu
Rze szow skie go II Na uko wą Pod kar pac ką Kon -
fe ren cję Pra wa Pra cy „Uczci wy pra co daw ca
– od da ny pra cow nik”. W programie kon fe -
ren cji są wy kła dy, pre lek cje z za kre su praw -
nej ochro ny pra cy oraz dys ku sja na te mat
prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy i bhp.
Przed się wzię cie jest skie ro wa ne do wszyst -
kich osób za in te re so wa nych pro ble ma ty ką
pra wa pra cy, do pra co daw ców, pra cow ni -
ków, przed sta wi cie li wy mia ru spra wie dli wo ści, stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni -
ków na uko wych. Wszel kie in for ma cje o kon fe ren cji do stęp ne są na stro nie: www.rze -
szow.oip.pl. 

Kolegium Głównego Inspektora Pracy
Spra wy zwią za ne z funk cjo no wa niem Ośrod ka Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy
im. prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła wiu by ły te ma tem ob rad dru gie go w tym ro ku Ko le -
gium Głów ne go In spek to ra Pra cy, któ re od by ło się 12 lu te go w sie dzi bie GIP w War -
sza wie. Pod czas ko le gium oma wia no m.in. pro po zy cje roz wi nię cia i po sze rze nia dzia -
łal no ści ośrod ka o za da nia w za kre sie przed się wzięć pre wen cyj nych i szko le nio wych,
re ali zo wa nych do tąd przez GIP. Cho dzi o wzmoc nie nie ro li wro cław skiej pla ców ki
szko le nio wej w dzia łal no ści pro gra mo wej PIP oraz peł niej sze wy ko rzy sta nie jej ba zy
i po ten cja łu. Dys ku to wa no ta kże nad sys te mem roz wo ju za wo do we go pra cow ni ków
PIP. W ob ra dach, któ rym prze wod ni czy ła Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy,
uczest ni czy li też jej za stęp cy, dy rek to rzy de par ta men tów GIP i kie row nic two wro cław -
skie go ośrod ka, na cze le z je go dy rek to rem Ja nu szem Kra so niem.

Szkolenie dla przedsiębiorców
Nad in spek tor pra cy Je rzy Zie liń ski oraz star szy in spek tor pra cy, spe cja li sta Ja nusz
Kru pa z OIP w Ło dzi wzię li udział w II Spo tka niu Przed się bior ców, któ re od by ło się
1 lu te go br. w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Lu boch ni. Uczest ni czy ło w nim 32
przed się bior ców i 28 rol ni ków, dla któ rych in spek to rzy pra cy prze pro wa dzi li szko le -
nie na te mat ró żnic po mię dzy umo wa mi cy wil no praw ny mi, tzw. umo wa mi śmie cio -
wy mi, a umo wa mi o pra cę, obo wią zu ją cych prze pi sów z za kre su na wią zy wa nia
i roz wią zy wa nia sto sun ku pra cy, czyn ni ków szko dli wych i ucią żli wych wy stę pu ją -
cych w śro do wi sku pra cy, a ta kże za po bie ga nia za gro że niom wy pad ko wym. Uczest -
ni cy spo tka nia otrzy ma li pu bli ka cje przy go to wa ne przez GIP: „ABC BHP”, „Pra wo pra -
cy” i po rad nik dla rol ni ków „Pra cuj bez piecz nie”.

Dla branży stolarskiej
In spek to rzy pra cy OIP Ka to wi ce: An drzej Po -
śpiech, Wal de mar Kor czak i Krzysz tof Pisz
prze pro wa dzi li 8 lu te go
br. szko le nie pra co daw -
ców i pra cow ni ków
w ra mach pro gra -
mu pre wen cyj ne go
do ty czą ce go mi ni -
mal nych wy ma gań
bhp ma szyn i urzą -
dzeń do ob rób ki drew -
na. W spo tka niu od by wa ją -
cym się w sie dzi bie Ce chu Rze miosł Ró żnych
i Przed się bior czo ści w Gli wi cach uczest ni czy li
przed sta wi cie le bra nży sto lar skiej, zrze sze ni w ce -
chu. Pod czas wy kła du za pre zen to wa no te ma ty -
kę do ty czą cą dy rek tyw oraz roz po rzą dzeń w spra -
wie mi ni mal nych wy ma gań zwią za nych z bhp
w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn. In spek to rzy pra -
cy przed sta wi li też cha rak te ry stycz ne ty py za -
gro żeń dla zdro wia i ży cia wy stę pu ją ce w pro ce -
sach ob rób ki drew na. Bio rą cy udział w spo tka -
niu otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj ne wy da ne
na kła dem PIP.

O współpracy z Holendrami
Za cie śnie niu współ pra cy po mię dzy Mi ni ster stwem Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, Pań -
stwo wą In spek cją Pra cy a In spek cją Pra cy oraz Mi ni ster stwem Spraw So cjal nych
i Za trud nie nia w Ho lan dii słu ży ło spo tka nie, któ re od by ło się 12 lu te go br. w War sza -
wie, w sie dzi bie MPiPS. Dys ku to wa no na te mat pi lo ta żo we go pro gra mu prze ka zy -
wa nia in for ma cji z wła snej ini cja ty wy i ko or dy no wa nia tych dzia łań, pol skiej li cen cji
i ho len der skie go cer ty fi ka tu ja ko wskaź ni ków po praw ne go dzia ła nia agen cji za -
trud nie nia, a ta kże in for ma cji pu blicz nej. Pro po zy cje przed ło żo ne przez stro nę ho -
len der ską zo sta ły za ak cep to wa ne przez PIP. Do ty czy ły one rów nież udo stęp nia nia
przez stro nę ho len der ską wy ka zu pod mio tów świad czą cych usłu gi agen cji za trud -
nie nia z na ru sze niem prze pi sów obo wią zu ją cych w Ho lan dii. Pań stwo wą In spek cję
Pra cy re pre zen to wał m.in. Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par ta men tu Le gal no -
ści Za trud nie nia GIP.
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Ko re ań scy pra cow ni cy
pod opie ką in spek to rów
Szko le nie pre wen cyj ne dla pra cow ni ków
bu dow la nych z Ko rei Pół noc nej zo sta ło
zor ga ni zo wa ne dzię ki pro wa dzo nym wcze -
śniej przez in spek to rów pra cy OIP w Kra ko -
wie dzia ła niom kon tro l no -nad zor czym.

We wrze śniu 2012 r. in spek to rzy z sek cji le gal no ści za -
trud nie nia pro wa dzi li kon tro lę wraz z funk cjo na riu sza mi kra -
kow skie go od dzia łu Stra ży Gra nicz nej. Nie ujaw nio no wów -
czas nie pra wi dło wo ści wska zu ją cych na na ru sze nia prze pi -
sów re gu lu ją cych za sa dy za trud nia nia cu dzo ziem ców nie -
bę dą cych oby wa te la mi kra jów człon kow skich Unii Eu ro pej -
skiej. Wszy scy skon tro lo wa ni by li pra cow ni ka mi de le go wa -
ny mi, oby wa te la mi Ko re ań skiej Re pu bli ki Lu do wo -De mo -
kra tycz nej, za trud nio ny mi przez pod miot ma ją cy sie dzi bę
na te re nie te go kra ju. Wszy scy wy ko ny wa li pra cę na rzecz
pol skiej spół ki za re je stro wa nej w Olsz ty nie, mie li ze zwo le -
nia na pra cę, na wy ko ny wa nie umo wy eks por to wej. Po sia -
da li rów nież do ku men ty to żsa mo ści, do ku men ty po twier -
dza ją ce le gal ny po byt w Pol sce upraw nia ją cy ich do wy ko -
ny wa nia pra cy. In spek to rzy nie stwier dzi li rów nież na ru sze -
nia prze pi sów pra wa pra cy w za kre sie do ku men ta cji pra -
cow ni czej.

Wy pa dek na bu do wie

Bez po śred nim przy czyn kiem do zor ga ni zo wa nia szko -
le nia był wy pa dek przy pra cy, ja kie mu uległ je den z ko -
re ań skich pra cow ni ków. We wrze śnia ub.r. wy ko ny wał
on na pla cu bu do wy pra ce zbro jar skie. W tym sa mym
cza sie przy są sied niej ścia nie, w od le gło ści ok. 3 m, in ny
pra cow nik pra co wał przy roz sza lo wa niu frag men tu ścia -
ny. Nie za bez pie czył od po wied nio kon struk cji, któ ra
prze wró ci ła się i przy gnio tła je go ko le dze no gi. 

W wy ni ku kon tro li stwier dzo no mię dzy in ny mi nie -
pra wi dło wo ści do ty czą ce za bez pie cze nia sta no wisk pra -
cy na wy so ko ści i sta nu tech nicz ne go urzą dzeń. Kie row -
nic two bu do wy wspól nie z ko or dy na to rem ds. bhp Da -
riu szem Ku le szą pod ję ło sze reg dzia łań ma ją cych na ce lu
za pew nie nie sta nu zgod ne go z wy mo ga mi. Za ku pio no no -
wy sprzęt. Za pew nio no więk szą licz bę osób nad zo ru ją cych
(kie ru ją cych pra cow ni ka mi) oraz od de le go wa no na bu do wę
do dat ko wo jesz cze jed ne go tłu ma cza. Wy da no też po le ce -
nie we wnętrz ne, któ re zo sta ło prze tłu ma czo ne na ję zyk ko -
re ań ski i prze ka za ne pra cow ni kom z Azji. Ostat nim jak do -
tąd ele men tem dzia łań pre wen cyj nych by ło zor ga ni zo wa -
nie na bu do wie szko le nia z udzia łem in spek to rów pra cy i ko -
or dy na to ra ds. bhp. 

Szko le nie

Mo ty wem prze wod nim szko le nia, zor ga ni zo wa ne go na bu -
do wie cen trum han dlo we go w Kra ko wie, by ło za pew nie nie
bez piecz nych wa run ków pra cy przy re ali za cji ro bót na wy so -
ko ści, z uwzględ nie niem za gro żeń, naj czę ściej po peł nia nych
błę dów i spo so bów pra wi dło we go sto so wa nia środ ków ochro -
ny zbio ro wej i in dy wi du al nej. W ra mach szko le nia 35 pra cow -
ni ków z Ko rei za po zna ło się z in for ma cja mi na te mat wy mo -
gów pol skich prze pi sów w za kre sie bhp, obo wią zu ją cych
przy re ali za cji prac bu dow la nych, przed sta wio ny mi przez in -
spek to ra Mar ci na Kor tę. Ko or dy na tor ds. bhp na bu do wie
Da riusz Ku le sza przed sta wił przy pad ki na ru sze nia wy mo -
gów bhp stwier dzo ne w cza sie kon tro li we wnętrz nych pro -
wa dzo nych przez słu żbę bhp ge ne ral ne go wy ko naw cy. In -
spek tor Bog dan So la wa omó wił przy kła dy cha rak te ry stycz -
nych dla bu dow nic twa wy pad ków przy pra cy. 

Pra cow ni cy z Ko rei obej rze li rów nież film na te mat bez -
piecz nej pra cy na wy so ko ści, wy pro du ko wa ny przez PIP,
otrzy ma li też ma te ria ły in for ma cyj ne w wer sji ob raz ko wej,
w przy stęp ny spo sób pre zen tu ją ce spo so by bez piecz ne go
wy ko ny wa nia pra cy na bu do wie. Prze pro wa dze nie czyn no -
ści kon tro l nych i szko le nia pre wen cyj ne go by ło mo żli we
dzię ki czte rem ko re ań skim tłu ma czom. Je den z nich, Kang
In Su – ab sol went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie,
miesz ka ją cy w Pol sce od po nad 20 lat, wziął na sie bie cię żar
tłu ma cze nia tre ści prze ka zy wa nych w cza sie szko le nia pre -
wen cyj ne go.

Za koń cze nie prac z udzia łem pra cow ni ków z Ko rei Pół -
noc nej na bu do wie w Kra ko wie pla no wa ne jest na wio -

snę 2013 r. Sfi na li zo wa nie kon trak tu ozna cza, że in spek to rzy
pra cy z kra kow skie go OIP nie bę dą już mie li oka zji kon ty nu -
ować pol sko -ko re ań skiej współ pra cy w za kre sie pre wen cji
wy pad ko wej, jed nak mo żli wo ści ta kie otwo rzą się przed ko -
le ga mi z Ło dzi – z ostat nich in for ma cji prze ka za nych przez
in we sto ra wy ni ka bo wiem, że tam wła śnie bę dzie re ali zo wa -
na ko lej na in we sty cja z udzia łem pra cow ni ków z te go azja -
tyc kie go kra ju. 

starszy in spek tor Bog dan So la wa
OIP Kra ków

Na gro dy dla firm 
W sie dzi bie OIP w Byd gosz czy 15 lu te go br. Mał -
go rza ta Po ra żyń ska, okrę go wy in spek tor pra -
cy oraz Ma riusz Ostrow ski, głów ny le karz orzecz -
nik ZUS w Byd gosz czy wrę czy li na gro dy rze czo -
we pra co daw com, któ rzy zo sta li wy ró żnie ni w pro -
gra mie pre wen cyj nym PIP „Do sto so wa nie do mi -
ni mal nych wy ma gań ma szyn do prze twór stwa
two rzyw sztucz nych”, ad re so wa nym wła śnie do za -
kła dów o tym pro fi lu, któ re sto su ją do bre prak -
ty ki i dba ją o jak naj wy ższe stan dar dy pra cy.
Uho no ro wa no sze ściu spo śród kil ku dzie się ciu
pra co daw ców z wo je wódz twa ku jaw sko -po mor -
skie go, któ rzy w ubie głym ro ku przy stą pi li do pro -
gra mu i po zy tyw nie prze szli pro ces au dy tu.

Współ pra ca z nad zo rem bu dow la nym
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz i głów ny in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go Ro bert Dzi wiń ski pod pi sa li 27 lu te go br. w sie dzi bie Głów ne go Urzę du
Nad zo ru Bu dow la ne go w War sza wie po ro zu mie nie w spra wie za sad współ -

dzia ła nia in spek cji pra cy i or ga nów nad zo ru bu dow la ne go. Je go ce lem jest po -
dej mo wa nie wspól nych dzia łań na rzecz li kwi da cji za gro żeń w obiek tach bu -
dow la nych, w któ rych znaj du ją się po miesz cze nia pra cy, oraz za pew nie nie bez -
pie czeń stwa przy wy ko ny wa niu ro bót bu dow la nych. W uro czy sto ści pod pi sa -
nia sze fom obu urzę dów to wa rzy szy li naj bli żsi współ pra cow ni cy. Ze stro ny PIP
by li to za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy, Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le -
szek Za jąc oraz dy rek tor ga bi ne tu GIP Ewa Do śla.

Dyplomy PIP 
w Katowicach
Za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy w Ka to -
wi cach Re na ta Pię ta wrę czy ła 6 lu te go br. w sie -
dzi bie okrę gu dy plo my oraz ze sta wy środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, ufun do wa ne przez ZUS
lau re atom pro gra mu pre wen cyj ne go dla mi kro -
za kła dów „Zdo bądź dy plom PIP”. Wy ró żnie ni pra -
co daw cy z wo je wódz twa ślą skie go to oso by, któ -
re dba ją o wa run ki pra cy za trud nio nych oraz
prze strze ga ją prze pi sów pra wa pra cy, a w swo -
ich za kła dach za trud nia ją do dzie wię ciu pra cow -
ni ków. Pra co daw cy wy słu cha li rów nież in for ma -
cji o zmia nach w prze pi sach do ty czą cych mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, spo so bie usta -
la nia wy mia ru cza su pra cy w związ ku wy ro kiem
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z paź dzier ni ka ub.r.
oraz pro jek cie zmian w Ko dek sie pra cy, od no -
szą cych się do ela stycz ne go go spo da ro wa nia
cza sem pra cy pra cow ni ków.

Projekt
„Europa Obywateli”
Rok 2013 jest Eu ro pej skim Ro kiem Oby wa te li.
W związ ku z tym na prze ło mie stycz nia i lu te -
go 2013 r. An drzej Sło wik, za stęp ca okrę go we -
go in spek to ra pra cy w Olsz ty nie oraz Ja cek Że -
rań ski, rzecz nik pra so wy OIP uczest ni czy li w cy -
klu au dy cji Ra dia Olsz tyn w ra mach pro jek tu „Eu -
ro pa Oby wa te li”. Wy po wia da li się m.in. na te mat
rów no ści ko biet i mę żczyzn, ochro ny przed nie -
uza sad nio nym zwol nie niem z pra cy, za ka zu pra -
cy przy mu so wej. Ka żdą au dy cję koń czył kon kurs,
w któ rym na gro dę otrzy my wał słu chacz po praw -
nie od po wia da ją cy na naj więk szą licz bę py tań.
W pla nach są ko lej ne pro gra my z udzia łem przed -
sta wi cie li in spek cji pra cy.

Dla de ka rzy i na uczy cie li
21 i 22 lu te go br. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Ło -
dzi zor ga ni zo wał szko le nie dla człon ków Od dzia łu
Łódz kie go Pol skie go Sto wa rzy sze nia De ka rzy, do ty -
czą ce za trud nia nia pra cow ni ków mło do cia nych oraz
se mi na rium dla na uczy cie li bio rą cych udział w pro -
gra mie edu ka cyj nym „Kul tu ra bez pie czeń stwa”. Szko -
le nie dla de ka rzy ad re so wa ne by ło do tych pra co -
daw ców, któ rzy po ukoń cze niu kur su pe da go gicz -
ne go za mie rza ją pro wa dzić na ukę za wo du. Za gad -
nie nia praw ne do ty czą ce za trud nia nia mło do cia nych
omó wi ła Mi ro sła wa Szo stek, star szy in spek tor pra cy, głów ny spe cja li sta, a wy -
ma ga nia bhp – Do ro ta Ma tu siak -Bi lek, star szy in spek tor pra cy, spe cja li sta. Se -
mi na rium dla na uczy cie li od by wa ło się pod ha słem „Z che mią bez piecz nie oraz
dźwi gam zdro wo i sku tecz nie”. Spo tka nie mia ło na ce lu przy go to wa nie ich pod ką -
tem uczest nic twa w pro gra mie „Kul tu ra bez pie czeń stwa”. Wzięło udział w nim
45 na uczy cie li ze szkół po nad gim na zjal nych z te re nu wo je wódz twa łódz kie go. 

Z głę bo kim ża lem za wia da mia my, że w dniu 26 stycz nia 2013 ro ku
zmarł nasz Ko le ga

JÓ ZEF ZA JĄC 
Wie lo let ni pra cow nik in spek cji pra cy, okrę go wy in spek tor pra cy w Rze -

szo wie w la tach 1981-1991. Pra cę w in spek cji roz po czął w 1962 ro ku,
a za koń czył w 1994 ro ku. Był lau re atem Na gro dy im. H. Kra hel skiej w 1996
ro ku. Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko zna ko mi ty praw nik, do bry ko le -
ga, ale przede wszyst kim pra wy i szla chet ny czło wiek.

Kie row nic two i pra cow ni cy OIP w Rze szo wie



Ochro na wy ni ka ją ca z art. 1861 § 1 K.p.
do ty czy ka żde go pra cow ni ka ubie ga ją ce go
się o urlop wy cho waw czy (po zło że niu wnio -
sku) oraz prze by wa ją ce go na tym urlo pie,
któ ry jest za trud nio ny na pod sta wie umo wy
o pra cę. Nie obej mu je na to miast pra cow ni -
ków za trud nio nych na in nej pod sta wie,
na przy kład na pod sta wie mia no wa nia czy
po wo ła nia. 

Ob ję cie ochro ną jest nie za le żne od sta żu
pra cy pra cow ni ka, wy mia ru cza su pra cy ani
te go, czy ko rzy sta z urlo pu pierw szy raz czy
też ko lej ny. Nie jest to jed nak ochro na bez -
względ na. Usta wo daw ca prze wi dział kil ka
wy jąt ków, kie dy pod le ga ona znacz ne mu
ogra ni cze niu. Roz wią za nie przez pra co daw -
cę umo wy w tym cza sie jest do pusz czal ne
w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji
pra co daw cy, a ta kże wte dy, gdy za cho dzą
przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo -
wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra -
cow ni ka. 

Upa dłość 
lub li kwi da cja pra co daw cy

Pra co daw ca mo że wy po wie dzieć umo wę
o pra cę pra cow ni ko wi ko rzy sta ją ce mu z urlo -
pu wy cho waw cze go, je że li sąd ogło sił upa -
dłość pra co daw cy lub gdy do szło do je go li -
kwi da cji. Jest to uza sad nio ne tym, że w ta -
kiej sy tu acji pra co daw ca nie ma mo żli wo ści
dal sze go za trud nia nia pra cow ni ka. 

W świe tle wy ro ku Są du Naj wy ższe go z 18
stycz nia 1989 r. (I PRN 62/88 OSP 1990/4/204)
li kwi da cją za kła du pra cy jest cał ko wi te, sta łe,
fak tycz ne unie ru cho mie nie za kła du pra cy ja -
ko ca ło ści, a nie je dy nie li kwi da cja jed nost ki
or ga ni za cyj nej te go za kła du. Prze pis art. 1861

§ 1 K.p. od no si się tyl ko do peł nej i osta tecz -
nej li kwi da cji pra co daw cy, czy li ta kiej, w któ -
rej ża den in ny pra co daw ca nie sta je się fak -
tycz nym na stęp cą zli kwi do wa ne go za kła du,
a za kład li kwi do wa ny prze sta je ist nieć za rów -
no w sfe rze fak tu, jak i w sfe rze pra wa.1

W świe tle uza sad nie nia wy ro ku Są du Naj -
wy ższe go z 10 wrze śnia 1998 r. (I PKN 310/98,
OSNP 1999/19/614) w przy pad ku li kwi da cji
pra co daw cy jest on upraw nio ny do wy po -
wie dze nia umo wy o pra cę już w ra mach trwa -
ją cej li kwi da cji, a nie do pie ro po li kwi da cji.
Sam fakt za rzą dze nia li kwi da cji bę dzie uza -
sad niać wy po wie dze nie umo wy o pra cę. Li -
kwi da cja pra co daw cy jest z za sa dy pro ce sem
cią głym, nie mo żna za tem przy jąć, że pra co -
daw ca jest upraw nio ny do wy po wie dze nia
umo wy o pra cę do pie ro, gdy do szło do fak -
tycz ne go zli kwi do wa nia pra co daw cy, je że li
bo wiem li kwi da cja zo sta ła by za koń czo na, nie
by ło by pod mio tu, któ ry mógł by do ko nać
czyn no ści roz wią za nia sto sun ku pra cy.2 Ogło -
sze nie upa dło ści na stę pu je na pod sta wie
prze pi sów usta wy z 28 lu te go 2003 r. – Pra -
wo upa dło ścio we i na praw cze (Dz. U. 2012,
poz. 1112) w for mie po sta no wie nia upa dło -
ścio we go. Ochro nę wy łą cza je dy nie ogło sze -
nie upa dło ści obej mu ją cej li kwi da cję ma jąt -
ku dłu żni ka (pra co daw cy) – uchwa ła Są du
Naj wy ższe go z 16 mar ca 2010 r. (I PZP 2/10).

Skró ce nie okre su wy po wie dze nia

Zgod nie z tre ścią art. 361 § 1 K.p., je że li
wy po wie dze nie pra cow ni ko wi umo wy o pra -
cę za war tej na czas nie okre ślo ny na stę pu je
z po wo du ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da -
cji pra co daw cy al bo z in nych przy czyn nie -
do ty czą cych pra cow ni ków, pra co daw ca mo -
że – w ce lu wcze śniej sze go roz wią za nia umo -
wy o pra cę – skró cić okres trzy mie sięcz ne go
wy po wie dze nia, naj wy żej jed nak do jed ne -
go mie sią ca. W ta kim przy pad ku pra cow ni -
ko wi przy słu gu je od szko do wa nie w wy so ko -
ści wy na gro dze nia za po zo sta łą część okre su
wy po wie dze nia. W prak ty ce po ja wi ła się wąt -
pli wość, czy pra cow ni cy, któ ra ko rzy sta z urlo -
pu wy cho waw cze go i nie wy ko nu je pra cy,
przy słu gu je od szko do wa nie z ty tu łu skró ce -
nia okre su wy po wie dze nia. Sąd Naj wy ższy
w uchwa le z 11 lu te go 1992 r. (I PZP 7/92

Trwałość stosunku pracy

Prawo

Pra cow nik ma pra wo
do urlo pu wy cho waw -
cze go w ce lu spra wo wa -
nia oso bi stej opie ki
nad dziec kiem, a pra co -
daw ca ma obo wią zek
udzie le nia pra cow ni ko wi
ta kie go urlo pu, je że li wy -
stą pi on z od po wied nim
wnio skiem. W okre sie
ko rzy sta nia z urlo pu wy -
cho waw cze go Ko deks
pra cy gwa ran tu je pra -
cow ni ko wi szcze gól ną
ochro nę trwa ło ści sto -
sun ku pra cy. Zgod nie
z art. 1861 § 1 K.p. pra co -
daw ca nie mo że wy po -
wie dzieć ani roz wią zać
umo wy o pra cę w okre sie
od dnia zło że nia przez
pra cow ni ka wnio sku
o udzie le nie urlo pu wy -
cho waw cze go do dnia je -
go za koń cze nia.
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Małgorzata Jędrzejczyk

1 Ry szard Sa dlik, Ochro na za trud nie nia
pra cow ni ków prze by wa ją cych na urlo -
pach wy cho waw czych, Lex 45331/3.
2 Ry szard Sa dlik, Roz wią za nie umo wy
o pra cę z pra cow ni cą bę dą cą w cią ży
(w:) „Słu żba Pra cow ni cza” 2008, nr 5
(423), s. 24.

OSNCP 1992/2, poz. 151) przy jął, iż pra cow -
ni cy ko rzy sta ją cej z urlo pu wy cho waw cze -
go, któ rej na pod sta wie art. 361 § 1 K.p. skró -
co no okres wy po wie dze nia, przy słu gu je od -
szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia,
ja kie otrzy ma ła by, gdy by sto su nek pra cy zo -
stał roz wią za ny z upły wem trzy mie sięcz ne -
go okre su wy po wie dze nia. Jed no cze śnie
w uza sad nie niu uchwa ły Sąd Naj wy ższy stwier -
dził, iż „w ty po wych przy pad kach skró ce nia
okre su wy po wie dze nia ta kiej pra cow ni cy nie
otrzy ma ona żad ne go od szko do wa nia, gdyż
z re gu ły w trzy mie sięcz nym okre sie wy po -
wie dze nia nie otrzy my wa ła by żad ne go wy -
na gro dze nia. Wy stę pu ją jed nak sy tu acje, w któ -
rych pra cow ni ca po wró ci ła by do pra cy w trzy -
mie sięcz nym okre sie wy po wie dze nia, a więc
otrzy my wa ła by wy na gro dze nie za pra cę, gdy -
by nie skró co no jej okre su wy po wie dze nia.
Po wo du je to ko niecz ność wy pła ty jej od szko -
do wa nia prze wi dzia ne go w art. 361 § 1 K.p.
za sto sow ny okres”. 

Bez wy po wie dze nia

Dru gi wy ją tek od bez względ ne go za ka zu
wy po wia da nia umów o pra cę pra cow ni kom
prze by wa ją cym na urlo pie wy cho waw czym,
prze wi dzia ny przez Ko deks pra cy (art. 1861

§ 1), do ty czy sy tu acji, gdy za cho dzą przy czy -
ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy o pra -
cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka.
Z przed mio to we go prze pi su wy ni ka, że pra -
co daw ca jest upraw nio ny do roz wią za nia bez
za cho wa nia okre su wy po wie dze nia umo wy
o pra cę tyl ko z przy czyn za wi nio nych przez
pra cow ni ka. Na le ży w tym miej scu pod kre -
ślić, że tak sfor mu ło wa na treść prze pi su upraw -
nia pra co daw cę do roz wią za nia umo wy o pra -
cę bez wy po wie dze nia z ka żdej z wy mie nio -
nych przy czyn za war tych w art. 52 K.p., a nie
tyl ko w ra zie cię żkie go na ru sze nia przez pra -
cow ni ka pod sta wo wych obo wiąz ków pra -
cow ni czych. Prze słan ki są na stę pu ją ce: cię ż-
kie na ru sze nie przez pra cow ni ka pod sta wo -
wych obo wiąz ków pra cow ni czych; po peł nie -
nie przez pra cow ni ka w cza sie trwa nia umo -
wy o pra cę prze stęp stwa, któ re unie mo żli -
wia dal sze za trud nia nie go na zaj mo wa nym
sta no wi sku, je że li prze stęp stwo jest oczy wi -
ste lub zo sta ło stwier dzo ne pra wo moc nym
wy ro kiem; za wi nio na przez pra cow ni ka utra -
ta upraw nień ko niecz nych do wy ko ny wa nia
pra cy na zaj mo wa nym sta no wi sku.

Ko lej ne od stęp stwo wpro wa dza ją prze -
pi sy usta wy z 13 mar ca 2003 r. o szcze gól -

nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka -
mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do ty czą -
cych pra cow ni ków (Dz. U. 2003 nr 90, poz. 844
z późn. zm.), na zy wa nej po pu lar nie usta wą
o zwol nie niach gru po wych. Przy po mnieć na -

le ży, że za sto so wa nie przed mio to wej usta -
wy jest uza le żnio ne od speł nie nia łącz nie
dwóch prze sła nek – za trud nia nia przez pra -
co daw cę co naj mniej 20 osób oraz ko niecz -
no ści roz wią za nia sto sun ków pra cy z przy -
czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków. Zgod nie
z orzecz nic twem Są du Naj wy ższe go pra co -
daw ca mo że wy po wie dzieć umo wę o pra cę
pra cow ni ko wi ko rzy sta ją ce mu z urlo pu wy -
cho waw cze go w sy tu acji, gdy prze pro wa dza -
ne są u nie go zwol nie nia z przy czyn nie do ty -
czą cych pra cow ni ków, za rów no w try bie gru -
po wym, jak i in dy wi du al nym. Sąd Naj wy ższy
w uchwa le z 15 lu te go 2006 r. (II PZP 13/05
OSNP 2006, nr 21-22, poz. 315) stwier dził, iż
prze pi sy art. 10 ust. 1 i 2 usta wy z 13 mar -
ca 2003 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią -
zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy
z przy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków mo -
gą sta no wić pod sta wę roz wią za nia sto sun ku
pra cy z pra cow ni kiem w okre sie urlo pu wy -
cho waw cze go, ta kże w sy tu acjach, gdy nie
za cho dzą prze słan ki prze wi dzia ne w art. 1861

§ 1 K.p. Sąd Naj wy ższy wska zał po nad to, iż

Ochro na trwa ło ści sto sun ku pra cy w okre sie ko rzy sta nia
przez pra cow ni ka z urlo pu wy cho waw cze go nie jest bez -
względ na. Usta wo daw ca prze wi dział kil ka wy jąt ków, kie dy
pod le ga ona znacz ne mu ogra ni cze niu. Roz wią za nie przez
pra co daw cę umo wy w tym cza sie jest do pusz czal ne w ra zie
ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy, a ta kże wte -
dy, gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie
umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka.
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Wło dzi mierz Ła ba now ski, Ma szy ny do ob rób ki drew na. Do sto so wa nie
do wy ma gań mi ni mal nych, bro szu ra a5, 32 ss.

Pro du cen ci ma szyn do ob rób ki drew na przed wpro wa dze niem ich do ob -
ro tu ma ją obo wią zek prze pro wa dze nia pro ce du ry oce ny zgod no ści, za zwy -

czaj z udzia łem tzw. jed nost ki no ty fi ko wa nej. Dzię ki tym dzia ła niom do użyt -
kow ni ków tra fia ją ob ra biar ki gwa ran tu ją ce wy so ki po ziom bez pie czeń stwa.

Zde cy do wa nie go rzej wy glą da stan tech nicz ny ob ra bia rek użyt ko wa nych od wie -
lu lat. Ma szy ny wy pro du ko wa ne przed 1 ma ja 2004 ro ku utra ci ły już swo je pier -

wot ne wła ści wo ści i stwa rza ją du że za gro że nie, dla te go na le ży za dbać o to, aby
ich stan tech nicz ny gwa ran to wał co naj mniej mi ni mal ny po ziom bez pie czeń -

stwa. No wa pu bli ka cja au tor stwa Wło dzi mie rza Ła ba now skie go uła twia do sto so -
wa nie te go ty pu ma szyn do mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń stwa pra cy. Do łą -

czo na li sta kon tro l na po zwa la skon tro lo wać mię dzy in ny mi przy go to wa nie pra -
cow ni ków do pra cy, stan tech nicz ny ma szyn oraz or ga ni za cję sta no wisk pra cy.

Nowości wydawnicze PIP

Bez po śred nim po wo dem kon tro li prze -
pro wa dzo nej przez Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Opo lu by ły licz ne skar gi pra cow ni -
ków tej ko re ań skiej fir my na złe wa run ki pra -
cy. W trak cie kon tro li istot nie ujaw nio no sze -
reg nie pra wi dło wo ści, m.in.:

● wy ko ny wa nie pra cy przez pra cow ni -
ków, któ rzy nie prze szli wy ma ga nych szko -
leń bhp oraz wstęp nych pro fi lak tycz nych ba -
dań le kar skich,

● nie pra wi dło wo ści do ty czą ce spo so bu
prze pro wa dza nia ba dań le kar skich przez le -
ka rza me dy cy ny pra cy,

● za trud nie nie pra cow ni ków bez za war -
cia umów o pra cę,

● na ru sze nie prze pi sów o cza sie pra cy,
w tym pra wa do od po czyn ku do bo we go i ty -
go dnio we go, nie udzie le nie oso bom pra cu -
ją cym w nie dzie le co naj mniej raz na czte ry
ty go dnie nie dzie li wol nej od pra cy, prze kro -
cze nie ty go dnio we go i rocz ne go li mi tu go -
dzin nad licz bo wych,

● nie za pew nie nie odzie ży ro bo czej i obu -
wia ro bo cze go,

● nie za pew nie nie wy ma ga nej tem pe ra tu -
ry w po miesz cze niach sta łej pra cy (w jed nym
z po miesz czeń tem pe ra tu ra wy no si ła – 4°C),

● brak wen ty la cji w po miesz cze niach, 
● wy ko ny wa nie pra cy na wy so ko ści bez

za bez pie cze nia przed upad kiem,
● nie usta le nie oko licz no ści i przy czyn

sied miu wy pad ków przy pra cy,
● nie wy pła ce nie wy na gro dze nia, na le ż-

no ści z ty tu łu pod ró ży słu żbo wych, ekwi wa -
len tów za uży wa nie odzie ży wła snej oraz
za pra nie i kon ser wa cję odzie ży ro bo czej,
ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny urlop,

● nie ter mi no we zgło sze nie za trud nio -
nych osób do ubez pie cze nia spo łecz ne go,

● nie opła ce nie skła dek na Fun dusz Pra cy,

● nie le gal ne wy ko ny wa nie pra cy przez 10
cu dzo ziem ców, oby wa te li Ko rei (w tym 4 oso -
by bez ze zwo le nia na pra cę, 2 bez za war cia
wy ma ga nych umów, 4 na in nych wa run kach
lub na in nym sta no wi sku niż okre ślo ne w ze -
zwo le niu na pra cę).

Po nad to w wy ni ku kon tro li ujaw nio no
licz ne nie pra wi dło wo ści do ty czą ce po miesz -
czeń hi gie nicz no -sa ni tar nych, brak za bez pie -
cze nia przed po ra że niem wsku tek kon tak tu
z in sta la cja mi elek trycz ny mi, za my ka nie wyjść
ewa ku acyj nych, pro wa dze nie prac bu dow la -
nych bez uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę
lub po wia do mie nia wła ści we go or ga nu, licz -
ne nie pra wi dło wo ści, w wy ni ku któ rych do -
szło do zbio ro we go cię żkie go wy pad ku
przy pra cy, oraz nie pra wi dło wo ści do ty czą ce
usta le nia oko licz no ści i przy czyn zbio ro we -
go wy pad ku przy pra cy.

Do dat ko wo stwier dzo no na ru sze nie prze -
pi sów o do zo rze tech nicz nym, sto so wa nie
sub stan cji nie bez piecz nych i mie sza nin nie -
bez piecz nych bez kart cha rak te ry sty ki, brak
oce ny ry zy ka za wo do we go, brak in struk cji
bez pie czeń stwa do ty czą cych wy ko ny wa nych
prac, nie wska za nie czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia w śro do wi sku pra cy, dla któ rych
wy ko nu je się ba da nia i po mia ry.

Usta lo no ta kże, że zgod nie z przed sta -
wio ną oce ną sta nu tech nicz ne go kon struk cji
ha li, w któ rej pro wa dzo na jest dzia łal ność fir -
my, peł ne ob cią że nie śnie giem wg nor my
PN -80/B -02010/Az1 po wo du je nie do pusz -
czal ne prze kro cze nie na prę żeń w ele men -
tach kon struk cji bu dyn ku.

O stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach po -
wia do mio no straż po żar ną, nad zór bu dow -
la ny, ZUS, straż gra nicz ną, Urząd Do zo ru Tech -
nicz ne go, Wo je wódz ki Ośro dek Me dy cy ny
Pra cy, wo je wo dę i sta ro stę opol skie go.

Do pra co daw cy skie ro wa no 2 wy stą pie -
nia za wie ra ją ce 53 wnio ski oraz 13 po le ceń, 20
de cy zji ust nych, 130 de cy zji pi sem nych
(w tym 59 de cy zji płat ni czych na łącz ną kwo -
tę nie mal 700 tys. zł) i 4 upo mnie nia w związ -
ku z nie wy ko na niem 23 de cy zji.

In spek to rzy pra cy pię cio krot nie ka ra li pra -
co daw cę man da ta mi, po nad to trwa pro ce -
du ra zwią za na ze skie ro wa niem w sto sun ku
do dwóch oby wa te li Ko rei wnio sków o uka -
ra nie do Są du Re jo no we go w Opo lu. Do dat -
ko wym efek tem kon tro li jest za pła ce nie przez
pra co daw cę za le głych skła dek na Fun dusz
Pra cy wy so ko ści 135,9 tys. zł.

Z dokumentacji OIP w Opolu

Pod
inspektorską

lupą

Pięć man da tów i...

Licz ne na ru sze nia pra wa
pra cy stwier dzi li in spek -
to rzy w cza sie kon tro li
w fa bry ce pro du cen ta
pod ze spo łów do te le wi -
zo rów w T. Do dat ko wo
kon struk cja ha li, w któ -
rej zor ga ni zo wa no pro -
duk cję, oka za ła się nie
dość wy trzy ma ła
w przy pad ku mak sy mal -
ne go ob cią że nia 
śnie giem.

prze pis art. 5 ust. 5 usta wy o zwol nie niach gru po wych za wie ra wy li -
cze nie ka te go rii pra cow ni ków, któ rym w okre sie ob ję tym szcze gól ną
ochro ną przed roz wią za niem sto sun ku pra cy pra co daw ca mo że je dy -
nie wy po wie dzieć wa run ki pra cy i pła cy. Są to m.in. pra cow ni cy, o któ -
rych mo wa w art. 39 i art. 177 K.p., a po nad to gru pa pra cow ni ków peł -
nią cych funk cje związ ko we lub zwią za ne z re pre zen ta cją in te re sów
pra cow ni ków. W gru pie pra cow ni ków, któ rym mo żna wrę czyć je dy nie
wy po wie dze nie zmie nia ją ce, nie wy mie nio no pra cow ni ków prze by -
wa ją cych na urlo pach wy cho waw czych, co ozna cza, że wo bec tej gru -
py do pusz czal ne jest wy po wie dze nie de fi ni tyw ne w try bie zwol nień
gru po wych. W przy pad ku zaś zwol nień in dy wi du al nych w try bie art. 10
tej usta wy wy po wie dze nie wy ma ga za cho wa nia opi sa nej w nim pro -
ce du ry.

Zgod nie z po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra cow ni ko -
wi, któ ry prze by wał na urlo pie wy cho waw czym, a sto su nek pra cy
ustał w ra mach zwol nie nia gru po we go (lub in dy wi du al ne go), przy słu -
gu je od pra wa pie nię żna w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go wy na gro -
dze nia, je że li pra cow nik był za trud nio ny u da ne go pra co daw cy kró cej
niż dwa la ta, dwu mie sięcz ne go wy na gro dze nia, je że li pra cow nik był
za trud nio ny u da ne go pra co daw cy od dwóch do ośmiu lat, trzy mie -
sięcz ne go wy na gro dze nia, je że li pra cow nik był za trud nio ny u da ne go
pra co daw cy po nad osiem lat. Obo wią zek ten wy stę pu je bo wiem w sto -
sun ku do ka żdej oso by, któ ra zwal nia na jest z przy czyn nie do ty czą -
cych pra cow ni ków. 

Na le ży po nad to wspo mnieć, iż do pusz czal ne jest, aby umo wa
o pra cę z pra cow ni kiem prze by wa ją cym na urlo pie wy cho waw czym
zo sta ła roz wią za na na mo cy po ro zu mie nia stron bądź za wy po wie -
dze niem do ko na nym przez pra cow ni ka. W przy pad ku zło że nia przez
pra cow ni ka wnio sku o udzie le nie urlo pu wy cho waw cze go po do ko -
na niu przez pra co daw cę czyn no ści zmie rza ją cej do roz wią za nia umo -
wy o pra cę umo wa roz wią zu je się w ter mi nie wy ni ka ją cym z tej czyn -
no ści (art. 1861 § 2 i art. 1868 § 2 K.p.).

młodszy inspektor pracy Mał go rza ta Ję drzej czyk
OIP Ka to wi ce, Od dział w Gli wi cach



Wy po wie dze nie umo wy o pra cę

Le szek Tkacz
Orzecz nic two SN

Na stęp stwem tej czyn no ści praw nej jest
roz wią za nie sto sun ku pra cy po upły wie okre -
su wy po wie dze nia, bez wzglę du na to, czy
dru ga stro na to oświad cze nie za ak cep to wa -
ła, czy też nie. Sąd Naj wy ższy w wy ro ku
z dnia 13 grud nia 1996 r. (sygn. akt I PKN 41/96
OSNIC 15/97 poz. 268) oraz w wy ro ku
z dnia 23 stycz nia 1998 r. (sygn. akt I PKN
501/97 OSNA PiUS 1/99 poz. 15) wska zał, że
od mo wa przy ję cia przez pra cow ni ka pi sem -
ne go oświad cze nia wo li pra co daw cy o wy -
po wie dze niu umo wy o pra cę, za wie ra ją ce -
go pra wi dło we po ucze nie o przy słu gu ją cym
pra cow ni ko wi pra wie od wo ła nia do są du,
nie wpły wa na sku tecz ność do ko na ne go wy -
po wie dze nia i nie sta no wi pod sta wy do przy -
wró ce nia uchy bio ne go ter mi nu do od wo ła -
nia. Z ko lei zgo da dru giej stro ny na wy po -
wie dze nie nie prze kształ ca spo so bu (try bu)
roz wią za nia umo wy z wy po wie dze nia na po -
ro zu mie nie stron.

Z uwa gi na fakt, że Ko deks pra cy nie re -
gu lu je kwe stii zwią za nych ze skła da niem
oświad cze nia wo li, na pod sta wie art. 300 K.p.
po sił ku je my się Ko dek sem cy wil nym. Zgod -
nie z art. 61 K.c. oświad cze nie wo li, któ re ma
być zło żo ne in nej oso bie, jest zło żo ne z chwi -
lą, gdy do szło do niej w ta ki spo sób, że mo -
gła za po znać się z je go tre ścią. Od wo ła nie
ta kie go oświad cze nia jest sku tecz ne, je że li
do szło jed no cze śnie z tym oświad cze niem
lub wcze śniej. Póź niej sze cof nię cie wy po wie -
dze nie mo żli we jest je dy nie za zgo dą stro ny,
do któ rej zo sta ło skie ro wa ne.

For ma wy po wie dze nia

W do bie cy fry za cji po wsta ło py ta nie, czy
spo rzą dze nie na pi śmie i wy sła nie przez pra -
co daw cę oświad cze nia wo li o wy po wie dze -
niu umo wy o pra cę na pi śmie oraz rów no -
cze sne wy sła nie ta kie go oświad cze nia wo li
w for mie elek tro nicz nej nie na ru sza prze pi -
sów pra wa. W art. 60 K.c. wy ra żo no re gu łę,
we dle któ rej, z za strze że niem wy jąt ków w usta -
wie prze wi dzia nych, wo la oso by do ko nu ją -
cej czyn no ści praw nej mo że być wy ra żo na
przez ka żde za cho wa nie się tej oso by, któ re

ujaw nia jej wo lę w spo sób do sta tecz ny, w tym
rów nież przez ujaw nie nie tej wo li w po sta ci
elek tro nicz nej (oświad cze nie wo li).

Bez po śred ni prze jaw wo li wi nien być wy -
ra żo ny sło wem lub pi smem za po mo cą po -
wszech nie zro zu mia łych zwro tów bez po -
trze by tłu ma cze nia i za sta na wia nia się, co da -
ny akt wo li ozna cza. W przy pad ku bra ku wy -
ma ga nia za cho wa nia okre ślo nej for my dla
do ko na nia czyn no ści praw nej wy star cza ją ce
jest oświad cze nie wo li ust ne al bo pi sem ne,
w tym ta kże za po mo cą no śni ków elek tro -
nicz nych, w spo sób umo żli wia ją cy iden ty fi -
ka cję i au to ry za cję zło żo ne go w ten spo sób
oświad cze nia.

Po wsta je py ta nie, czy spo rzą dze nie na pi -
śmie i prze sła nie przez pra co daw cę za po śred -
nic twem pocz ty iden tycz nej tre ści oświad cze -
nia wo li o wy po wie dze niu umo wy o pra cę,
któ re do tar ło do pra cow ni ka wcze śniej w po -
sta ci elek tro nicz nej, nie na ru sza art. 30 § 3
K.p., za war ty tam za pis mó wi bo wiem expres -
sis ver bis, że oświad cze nie ka żdej ze stron
o wy po wie dze niu lub roz wią za niu umo wy bez
wy po wie dze nia po win no na stą pić na pi śmie. 

Od po wiedź na wcześniej po sta wio ne py -
ta nie od naj dzie my w wy ro ku Są du Naj wy ższe -
go z dnia 18 stycz nia 2007 r. (sygn.
akt II PK 178/06), któ ry sta no wi: ,,Spo rzą dze -
nie na pi śmie i wy sła nie iden tycz nej tre ści
oświad cze nia wo li o wy po wie dze niu umo wy
o pra cę, któ re do tar ło do pra cow ni ka w po -
sta ci elek tro nicz nej i póź niej prze sył ką pocz -
to wą, nie na ru sza wy ma ga nia wy po wie dze -
nia na pi śmie (art. 30 § 3 K.p.)”. Co pod kre ślił
Sąd Naj wy ższy, wy sła ne pocz tą wy po wie dze -
nie za wie ra ło po ucze nie o przy słu gu ją cym
pra cow ni ko wi pra wie od wo ła nia do są du pra -
cy w ter mi nie siedmiu dni od dnia do rę cze nia
(art. 30 § 5 K.p.).

Na pod sta wie przy to czo ne go wy ro ku Są -
du Naj wy ższe go nie na le ży jed nak for mu ło -
wać te zy, że do pusz czal ne jest wy sy ła nie
oświad cze nia wo li o wy po wie dze niu umo wy
o pra cę je dy nie w for mie elek tro nicz nej i że
for ma pi sem na wy po wie dze nia jest nie istot -
na z punk tu wi dze nia prze strze ga nia pra wa.
Po twier dza to Sąd Naj wy ższy w uchwa le

Na grun cie pra wa pra cy
wy po wie dze nie jest jed -
no stron ną czyn no ścią
praw ną ma ją cą na ce lu
roz wią za nie sto sun ku
pra cy. Jest to naj bar dziej
po wszech ny spo sób roz -
wią zy wa nia sto sun ku
pra cy, re gu lo wa ny prze -
pi sa mi art. 32 – art. 43
Ko dek su pra cy, za war ty -
mi w od dzia le 3 roz dzia -
łu II. Zgod nie z art. 30
§§ 3, 4 i 5 Ko dek su pra cy
oświad cze nie ka żdej ze
stron o wy po wie dze niu
po win no na stą pić na
pi śmie, przy czym
w oświad cze niu pra co -
daw cy po win no być za -
war te po ucze nie
o przy słu gu ją cym pra -
cow ni ko wi pra wie od wo -
ła nia do są du pra cy,
a w od nie sie niu
do umów za war tych
na czas nie okre ślo ny
pra co daw ca po wi nien
do dat ko wo wska zać
przy czy nę uza sad nia ją cą
wy po wie dze nie umo wy.

z dnia 2 paź dzier ni ka 2002 r. (sygn. akt III PZP 17/02), któ ra sta no -
wi, że do rę cze nie pra cow ni ko wi za po mo cą fak su pi sma pra co -
daw cy wy po wia da ją ce go umo wę o pra cę jest sku tecz ne i po wo -
du je roz po czę cie bie gu ter mi nu prze wi dzia ne go w art. 264 § 1
K.p., ale sta no wi na ru sze nie art. 30 § 3 K.p. W uza sad nie niu
do uchwa ły Sąd Naj wy ższy pod kre ślił, że: „Prze pis art. 30 § 3 K.p.
sta no wi, że oświad cze nie ka żdej ze stron o wy po wie dze niu lub
roz wią za niu bez wy po wie dze nia umo wy o pra cę po win no na -
stą pić na pi śmie. For ma wy po wie dze nia i roz wią za nia umo wy
o pra cę prze wi dzia na w Ko dek sie pra cy nie jest for mą za strze żo -
ną pod ry go rem nie wa żno ści (ad so lem ni ta tem) ani for mą za -
strze żo ną dla ce lów do wo do wych (ad pro ba tio nem). Jed nak jej
nie za cho wa nie po wo du je do nio słe skut ki dla oby dwu stron. Na -
ru sze nie art. 30 § 3 K.p. jest bo wiem na ru sze niem prze pi sów
o wy po wia da niu umów o pra cę oraz prze pi sów o roz wią zy wa -
niu umów o pra cę bez wy po wie dze nia i uza sad nia rosz cze nia
pra cow ni ka o uzna nie bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, o przy -
wró ce nie do pra cy al bo o za są dze nie od szko do wa nia. Dla pra co -
daw cy ozna cza to zaś, że bę dzie mu siał się li czyć z uwzględ nie -
niem rosz czeń przez sąd pra cy, o ile pra cow nik wy stą pi o ich za -
są dze nie na dro gę są do wą”.

Wąt pli wo ści wo kół przy czyn

Ko lej nym za gad nie niem bu dzą cym wie le emo cji są przy czy ny,
na któ re po wo łu ją się pra co daw cy. Zgod nie z orze cze niem Są du
Naj wy ższe go z dnia 19 stycz nia 2000 r. (sygn. akt I PKN 481/99;
OSNA PiUS 2001/11/373) przy czy ny wy po wie dze nia mu szą być ja -
sno wska za ne, rze czy wi ste i kon kret ne. W sen ten cji wy ro ku pod -
kre ślo no, że na ru sze nie art. 30 § 4 K.p. mo że po le gać na nie wska -
za niu w ogó le przy czy ny roz wią za nia umo wy o pra cę lub na po -
zor nym, nie wy star cza ją co ja snym i kon kret nym jej wska za niu. 

W ra zie spo ru, jak wska zu je wy rok Są du Naj wy ższe go z dnia 19
kwiet nia 2010 r. (sygn. akt II PK 306/2009), sąd ba da przy czy ny
wy po wie dze nia w gra ni cach wska za nych przez pra co daw cę w wy -
po wie dze niu i pra co daw ca nie mo że w to ku po stę po wa nia wska -
zy wać in nych przy czyn uza sad nia ją cych roz wią za nie umo wy.

Przy czy na wy po wie dze nia mo że do ty czyć za rów no pra cow -
ni ka, jak i pra co daw cy; mo że być za wi nio na i nie za wi nio na.
Na py ta nie, czy pra co daw ca mo że wska zać kil ka przy czyn wy -
po wie dze nia umo wy o pra cę, od po wiedź po zy tyw ną uzy sku je -
my w wy ro ku Są du Naj wy ższe go z dnia 5 paź dzier ni ka 2005 r.
(sygn. akt I PK 61/05). Sąd stwier dził, że jed ne z tych przy czyn
mo gą do ty czyć pra cow ni ka, in ne zaś pra co daw cy, a wy po wie -
dze nie jest uza sad nio ne, gdy choć jed na ze wska za nych przy -
czyn jest uspra wie dli wio na.

W ostat nim cza sie pra co daw cy czę sto po da ją ja ko przy czy nę
wy po wie dze nia umo wy o pra cę utra tę za ufa nia do pra cow ni ka.
W wy ro ku Są du Naj wy ższe go z dnia 25 li sto pa da 1997 r. (sygn.
akt I PKN 385/97; OSN 1998/18/538) wska za no jed no znacz nie, że
utra ta za ufa nia mo że sta no wić przy czy nę uza sad nia ją cą wy po -
wie dze nie umo wy o pra cę, je że li znaj du je opar cie w obiek tyw -
nych i ra cjo nal nych prze słan kach i nie jest wy ni kiem ar bi tral nych
ocen lub su biek tyw nych uprze dzeń. W ko lej nym wy ro ku Są du
Naj wy ższe go z dnia 14 paź dzier ni ka 2004 r. (sygn. akt I PK 697/03; M.
P. Pr. 2005/10/10) do pre cy zo wa no po przed nio oma wia ną przy -
czy nę, sta no wiąc, że nad uży cie za ufa nia mu si się wią zać z ta kim
za cho wa niem pra cow ni ka, któ re mo że być obiek tyw nie oce nio -
ne ja ko na gan ne, ta kże wte dy, gdy jest nie za wi nio ne.

Orzecz nic two Są du Naj wy ższe go do ty czą ce uza sad nio nych
przy czyn wy po wie dze nia umo wy o pra cę jest bar dzo bo ga te.
Przed sta wiam naj cie kaw sze z nich. Do oko licz no ści, któ re we -
dług orzecz nic twa po wo du ją, że wy po wie dze nie umo wy jest
uzna wa ne za uza sad nio ne, na le żą mię dzy in ny mi: 

● brak od po wied nich wy ni ków pra cy (wy rok SN z dnia
2 wrze śnia 1998 r., sygn. akt I PKN 271/98; OSNP 1999/18/577),

● brak umie jęt no ści or ga ni za cyj nych pra cow ni ka za trud nio -
ne go na sta no wi sku kie row ni czym, po mi mo wy so kiej oce ny je go
kwa li fi ka cji za wo do wych (wy rok SN z dnia 10 li sto pa da 1999 r.,
sygn. akt I PKN 355/99; OSNP 2001/6/2002),

● kon flik to wość, co po wo du je brak umie jęt no ści pra cy w ze -
spo le (wy rok SN z dnia 15 kwiet nia 1999 r., sygn. akt I PKN 14/99;
OSNP 2000/12/469),

● wy ko rzy sty wa nie sta no wi ska pra cy dla ce lów pry wat nych,
któ re są sprzecz ne z in te re sem pra co daw cy (wy rok SN z dnia 26
li sto pa da 2003 r., sygn. akt I PK 16/03; M. P. Pr 2004/12/1), 

● brak zgo dy na pod pi sa nie umo wy o za ka zie kon ku ren cji,
a ta kże udo wod nio na współ pra ca z fir mą kon ku ren cyj ną (wy -
rok SN z dnia 24 wrze śnia 2003 r., sygn. akt I PK 411/02;
OSNP 2004/18/316 oraz wy rok SN z dnia 5 lu te go 1998 r., sygn.
akt I PKN 506/97; OSNP 1999/2/45), 

● od mo wa wy ko na nia po le ce nia do ty czą ca spo so bu wy ko -
na nia umó wio ne go ro dza ju pra cy (wy rok SN z 10 ma ja 2000 r.,
sygn. akt I PKN 630/99; OSNP 2001/20/617 oraz wy rok SN z dnia
9 wrze śnia 2004 r., sygn. akt I PK 396/03; OSNP 2005/6/258)
– w ra zie spo ru sąd zba da, czy ta kie po le ce nie nie jest sprzecz ne
z po wszech nie obo wią zu ją cym pra wem i nie jest sprzecz ne z ro -
dza jem pra cy, któ ry zo stał okre ślo ny w umo wie o pra cę,

● skła da nie fał szy wych ze znań co do fak tów po wszech nie
zna nych za ło dze w to czą cym się na te re nie za kła du po stę po wa -
niu po wy pad ko wym, co na ru sza pra cow ni czy obo wią zek prze -
strze ga nia za sad współ ży cia spo łecz ne go w za kła dzie pra cy
(art. 100 § 2 pkt 6 K.p.) oraz pra cow ni czy obo wią zek dba ło ści
o do bro pra co daw cy (art. 100 § 2 pkt 4 K.p.) i uza sad nia wy po -
wie dze nie mu umo wy o pra cę (art. 45 § 1 K.p.). Wy rok SN
z dnia 12 stycz nia 1998 r. sygn. akt I PKN 458/97; OSNA -
PiUS 1998/22/655 – we wskazanym orze cze niu pra cow ni ko wi
wy po wie dzia no umo wę o pra cę, po nie waż w po stę po wa niu
wy ja śnia ją cym oko licz no ści wy pad ku przy pra cy w ko pal ni ze -
znał nie praw dę, przez co na ru szył za sa dy współ ży cia spo łecz -
ne go, co uza sad nia ło zwol nie nie. Po wo łu jąc się na na ru sze nie
za sad współ ży cia spo łecz ne go, na le ży za wsze wska zać, ja kie
kon kret ne za cho wa nie do ta kie go na ru sze nia do pro wa dzi ło.

Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z dnia 26 grud nia 2001 r. (sygn.
akt I PKN 715/2000) jesz cze raz wska zał, że wy po wie dze nie umo -
wy o pra cę sta no wi zwy kły spo sób jej roz wią za nia. W związ ku
z tym przy czy na wy po wie dze nia nie mu si mieć szcze gól nej wa gi
czy nad zwy czaj nej do nio sło ści. Nie ozna cza to przy zwo le nia na ar -
bi tral ne, do wol ne i nie uza sad nio ne lub sprzecz ne z za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go wy po wie dze nie umo wy o pra cę. Pa mię -
tać jed nak na le ży, że pra co daw ca mo że w do wol ny spo sób sfor -
mu ło wać przy czy nę wy po wie dze nia i do mo men tu, gdy przy czy -
na ta nie zo sta nie za kwe stio no wa na sku tecz nie przez pra cow ni ka
przed są dem, bę dzie pro wa dzi ła do roz wią za nia sto sun ku pra cy.

starszy inspektor pracy Le szek Tkacz
OIP Ka to wi ce, Od dział w Czę sto cho wie
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Być al bo nie być
Roz mo wa z Paw łem Jóź wia kiem z Hoch tief Pol ska S.A.

w Po zna niu, któ ry był kie row ni kiem na gro dzo nej bu do -
wy ha li nr 15 Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich.

Jak do cho dzi się do ta kie go suk ce su?
Trze ba pra co wać z peł nym za an ga żo wa niem, za wsze pa -

mię tać o bez pie czeń stwie in nych osób, któ re pra cu ją na bu -
do wie. Trze ba też pra co wać w do brej fir mie, któ ra zwra ca
uwa gę na bhp i nie oszczę dza na nim, dzię ki cze mu kie row -
nik bu do wy ma wpływ na two rze nie do brych wa run ków
pra cy. 

Mier ni kiem po zio mu bez pie czeń stwa jest brak wy pad -
ków, a u Pań stwa w fir mie do ta kich nie do cho dzi. Czy to
da się od nieść do kosz tów?

Bez wy pad ko wość ge ne ral nie się opła ca. Kosz ty wy pad -
ków przy pra cy to nie są kosz ty, z któ rych nic nie wy ni ka.
Wręcz prze ciw nie, efek ty dzia łań słu żą cych bez pie czeń stwu
na bu do wie są jak naj bar dziej wy mier ne. I nie cho dzi tu wy -
łącz nie o ogra ni cze nie czy wy eli mi no wa nie wy pad ków, ale
rów nież o to, że pie nią dze słu żą ce bez pie czeń stwu są do -
brze i ra cjo nal nie wy dat ko wa ne.

Pan ma dość du że do świad cze nie w pra cy na bu do wach.
Co naj bar dziej prze szka dza w dba niu o bez pie czeń stwo?

Bar dzo prze szka dza to le ro wa nie ba ła ga nu czy nie prze -
strze ga nie prze pi sów, głów nie przez pod wy ko naw ców. U nas

w fir mie ta kie za cho wa nia są na tych miast pro sto wa ne. Ni -
gdy nie przyj mu je my do wia do mo ści ar gu men tów, że na in -
nych bu do wach nie wy ma ga no cze goś, co u nas jest obo -
wiąz kiem. W efek cie te po żą da ne za cho wa nia czy po stę po -
wa nie sta je się nor mą, któ rej prze strze ga się rów nież na in -
nych bu do wach.

Dla cze go wciąż są fir my, w któ rych pra cow ni cy nie pra -
cu ją bez piecz nie? Czy jest coś, co prze mó wi ło by do nich
i spra wi ło, że zmie nią po stę po wa nie? 

My ślę, że nie ro zu mie ją isto ty bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie i są dzą, że jest to do bry spo sób na za osz -
czę dze nie kosz tów. Du ży wpływ na ta kie po dej ście ma rów -
nież prze ko na nie, że ich ta kie sy tu acje nie do ty czą. War to
wów czas sto so wać me to dę ucze nia na cu dzych błę dach
czy przy pad kach. Uświa do mie nie, że wy pa dek do tknął ta -
kie go sa me go czło wie ka jest naj lep szym ar gu men tem. 
Wa żne jest też tłu ma cze nie, że okre ślo ne pro ce du ry po stę -
po wa nia wy my ślo no nie dla te go, by utrud nić ży cie, lecz by
je ra to wać. 

Czy to do ty czy głów nie firm pod wy ko naw czych?
Na ogół tak. U nas, przy stę pu jąc do współ pra cy, do kład -

nie wie dzą, że al bo się do sto su ją do na szych wy ma gań, al bo
tej współ pra cy nie bę dzie. Tu rzą dzi za sa da „być al bo nie
być”. W kon se kwen cji wa run ki bhp dla pod wy ko naw ców sta -
no wią obec nie za łącz nik do umo wy. Pod wy ko naw cy przy -
sta ją w ten spo sób na na sze wy ma ga nia wy ni ka ją ce z po ro -
zu mie nia naj więk szych wy ko naw ców, a one są wy ższe niż
obo wią zu ją ce prze pi sy.
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Na budowach Poznania

In te rak tyw nie 
o pro fe sjo na li zmie
Na Mię dzy na ro do wych Tar gach Bu dow nic -
twa BUD MA 2013 w Po zna niu w sa li li czą -
cej 120 miejsc za bra kło krze seł dla
uczest ni ków kon fe ren cji po świę co nej pro fe -
sjo na li zmo wi i pre zen ta cji do brych prak tyk
na bu do wie „Bez pie czeń stwo pra cy w bu -
dow nic twie – pro fe sjo na lizm na bu do wie”.
Jej or ga ni za to rem był OIP w Po zna niu.

Na to mul ti me dial ne spo tka nie o in te rak tyw nej for mu le,
któ re go go spo da rzem by ła Sta ni sła wa Ziół kow ska, sze fo -
wa OIP w Po zna niu, przy szła rów nież kil ku na sto oso bo wa
gru pa stu den tek Wy dzia łu In ży nie rii Bez pie czeń stwa Po li -
tech ni ki Po znań skiej. Nie był to ich pierw szy kon takt z in -
spek cją pra cy. Wcze śniej na uczel ni ze tknę ły się już z in spek -
to ra mi, któ rzy przy bli ża li im wie dzę z za kre su pra wa pra cy.
Wspo mi na jąc to spo tka nie, uczest nicz ki za pew nia ły, że z uzy -
ska nych in for ma cji bę dą ko rzy stać nie tyl ko w ży ciu za wo -
do wym, któ re wie le z nich wią że z pra cą na bu do wach. 

Tym cen niej sze by ły in for ma cje pre zen to wa ne na kon fe -
ren cji przez li de rów dwóch bu dów w Po zna niu, re ali zo wa -
nych w 2012 ro ku, któ re do ce nio no w kon kur sie Państwowej
Inspekcji Pracy „Bu duj bez piecz nie”. 

Zdro wy roz są dek
Z Bar to szem Wi ta si kiem, kie row ni kiem bu do wy Cen -

trum In no wa cji w Lo gi sty ce w Po zna niu, za re ali za cję
któ rej spół ka SKAN SKA S.A. w Po zna niu otrzy ma ła na -
gro dę w kon kur sie PIP „Bu duj bez piecz nie”, roz ma wia
Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Czym dla Pań stwa jest ta na gro da?
Du żym wy ró żnie niem dla ca łe go ze spo łu, któ ry sta no -

wią mło dzi pra cow ni cy. Dla wie lu z nich by ła to tak na praw -
dę pierw sza w ich ży ciu za wo do wym bu do wa. To szcze gól -
nie cie szy. Obec nie koń czy my tę in we sty cję.

Co z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa pra cy by ło szcze -
gól nie trud ne na okre ślo nych eta pach jej re ali za cji?

Miej sce, w któ rym by ły wy ko ny wa ne pra ce, czy li pod mo -
kły te ren do rze cza War ty. Prac bu dow la nych nie uła twia ła 
ta kże ma ła dział ka, za bu do wa na ze wszyst kich stron.

Bez piecz na bu do wa to ta ka, na któ rej nie do cho dzi
do wy pad ków. Co o tym de cy du je?

Zdro wy roz są dek ka żde go pra cow ni ka jest we dług mnie
naj wa żniej szy. Je śli bę dzie miał na wzglę dzie do bro swo je
i swo jej ro dzi ny, to nie bę dzie ry zy ko wał i do ło ży sta rań, by
bez piecz nie wró cić do do mu. Gdy te go za brak nie, to na wet
naj lep szy kie row nik bu do wy nie bę dzie w sta nie do pil no -
wać wszyst kie go, by za po biec wy pad kom. Na bu do wie wa ż-
ny jest ca ły ze spół, ale ta kże po szcze gól ni pra cow ni cy. To
od no si się za rów no do bez po śred nich wy ko naw ców, jak i do
pod wy ko naw ców. Je stem prze ko na ny, że oni wszy scy mie li
wpływ na to, że przy bu do wie Cen trum In no wa cji w Lo gi sty -
ce w Po zna niu nie by ło ani jed ne go, na wet lek kie go wy pad -
ku. Oczy wi ście nie unik nę li śmy sy tu acji po ten cjal nie wy pad -
ko wych, bo one wy ni ka ją z cha rak te ru prac czy na tu ral nej
ro ta cji pra cow ni ków, któ rzy nie za wsze chcą re spek to wać
za sa dy bez pie czeń stwa.

Jak za tem mo żna ich prze ko nać do te go, że sa mi po -
win ni pa mię tać o bez pie czeń stwie?

Ar gu ment ro dzi ny i wła sne go zdro wia chy ba naj le piej
prze ma wia do wy obraź ni. Sku tecz nym spo so bem jest rów -
nież po wo ły wa nie się na ja kieś zda rze nia czy wy pad ki, któ re
mia ły miej sce, nie za wsze za wi nio ne przez pra cow ni ka – jak
to, któ re mnie do ty czy ło: kil ka lat te mu tar cza od ką to wej
szli fier ki roz sy pa ła się w trak cie pra cy i odła mek me ta lu ude -
rzył mnie w bro dę. Gdy by tra fił trzy cen ty me try ni żej, dziś
nie roz ma wia li by śmy tu taj. To był przy pa dek, któ re go nie
da ło się prze wi dzieć. Ale ta kie sy tu acje też się zda rza ją i pra -
cow ni cy po win ni mieć te go świa do mość.

W bu dow nic twie do wy pad ków do cho dzi naj czę ściej
z przy czyn or ga ni za cyj nych. Czy cho dzi o to, że w prak ty ce
nie są sto so wa ne ró żne sys te my, np. bez pie czeń stwa?

W na szej fir mie są i funk cjo nu ją, choć wciąż je udo sko na -
la my. Wiem, że pod wy ko naw cy ma ją z tym pro ble my. U nas
mie li je, gdy mu sie li stwo rzyć in struk cje bez piecz ne go wy -
ko ny wa nia ro bót. Te raz z na szą po mo cą zna ko mi cie się z nich
wy wią zu ją. To są bar dzo istot ne kwe stie, po nie waż obec nie
na ka żdej, zwłasz cza du żej bu do wie do mi nu ją fir my pod wy -
ko naw cze, a dla nich ka żde szko le nie jest kosz tem, któ ry
chcą mi ni ma li zo wać. Dla te go w SKAN SKIEJ szu ka my roz wią -
zań wy klu cza ją cych ta kie sy tu acje. Już na po cząt ku za strze -
ga my, że pew ne kwe stie, np. do ty czą ce bez pie czeń stwa, nie
pod le ga ją żad nym ne go cja cjom. W ten spo sób rów nież we -
ry fi ku je my fir my pod wy ko naw cze. Ce na ni gdy nie jest osta -
tecz nym ar gu men tem.

Pro ble my zwią za ne z bez pie czeń stwem pra cy
na bu do wach tkwią czę sto w men tal no ści sa -
mych pra cow ni ków. Cho dzi o to, by ta kże oni
sa mi dba li o swo je bez pie czeń stwo. Jesz cze kil -
ka lat te mu cię żko by ło na mó wić pra cow ni ków
do ko rzy sta nia z ka sków czy ka mi ze lek. Te raz nie
trze ba ich już do te go nakłaniać. Na ty le wzro sła
świa do mość sa mych pra cow ni ków, iż sa mi wie -
dzą, że to jest po pro stu w ich in te re sie.
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Kon fe ren cję „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – pro fe sjo na lizm na bu do wie”
przy go to wał Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Po zna niu przy współ pra cy z Pol ską Izbą
Go spo dar czą Rusz to wań, a pro wa dził rzecz nik OIP Ja cek Strzy żew ski.



BUD MA 2013
Zbi gniew Ja now ski,

prze wod ni czą cy
Związ ku Za wo do we go

„Bu dow la ni”,  od zna -
czył Sta ni sła wę Ziół -

kow ską, okrę go we go 
in spek to ra pra cy

w Po zna niu, za do -
tych cza so wą współ -

pra cę zło tym
me da lem 120-le cia

Ru chu Za wo do we go
Bu dow la nych.

Po znań 29.01 – 1.02.2013 r.

Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa BUD MA 2013 by ły miej scem spo tkań
fa chow ców z bra nży bu dow la nej, któ rzy za pre zen to wa li naj no wo cze śniej -
sze ma szy ny i urzą dze nia do pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych, no wa tor -
skie roz wią za nia w za kre sie tech no lo gii bu do wy i eks plo ata cji do mów. 

Za sa dy pro fe sjo nal ne go mon ta żu i de mon ta żu
rusz to wań omó wił To masz Sob czyk, pra cow nik spe -
cja li stycz nej fir my rusz to wa nio wej BIS Plet tac, któ ry
za pre zen to wał ta kże wzor co we wy po sa że nie mon ta -
ży sty rusz to wań. 
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Od dwóch lat w cen trum Po zna nia trwa bu -
do wa sied mio kon dy gna cyj ne go bu dyn ku
są dów: re jo no we go i okrę go we go, re ali zo -
wa na przez spół kę SKAN SKA S.A. Roz po -
czę cie in we sty cji po prze dzi ło zgło sze nie jej
do in spek cji pra cy, co na stą pi ło po spo tka -
niu in we sto ra i ge ne ral ne go wy ko naw cy
z in spek to ra mi pra cy, któ rzy na bie żą co są
obec ni na tej bu do wie.

In spek tor skie kon tro le w za kre sie bhp po twier dzi ły wdro -
że nie pro ce dur oraz do brych prak tyk sto so wa nych przez fir -
mę SKAN SKA, za ak cep to wa nych wcze śniej przez in spek cję
pra cy. Na bu do wie nie do szło do sy tu acji uza sad nia ją cych
wstrzy ma nie prac czy skie ro wa nie pra cow ni ków do in nej
pra cy. Nie wiel kie za strze że nia do ty czy ły tyl ko rusz to wań,
przy czym cho dzi ło o czę ścio wo nie uzu peł nio ne ba rie ry po -
śred nie – tłu ma czy nad in spek tor Krzysz tof Du da z OIP w Po -
zna niu, któ ry nad zo ru je tę bu do wę. Tryb kon tro li jest usta la -
ny w za le żno ści od sta nu bez pie czeń stwa i po stę pu prac, raz
na trzy mie sią ce, a na wet na pół ro ku.

Ja sne pro ce du ry

Zwy kle na bu do wach naj wię cej pro ble mów stwa rza ją
pod wy ko naw cy. Przy po wsta wa niu przy szłej sie dzi by po -
znań skich są dów nie ma z tym naj mniej szych pro ble mów.
Ja sne pro ce du ry głów ne go wy ko naw cy szcze gó ło wo okre -
śla ją, kie dy pod wy ko naw ca mo że wejść na bu do wę, a ta kże
to, że przed do pusz cze niem swo ich pra cow ni ków do pra cy
mu si przed ło żyć wszyst kie nie zbęd ne do ku men ty do ty czą -
ce ba dań le kar skich, szko leń bhp, in struk cji ob słu gi, środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej oraz wy po sa że nia pra cow ni ków.
Do pie ro po skon tro lo wa niu i prze pro wa dze niu szko le nia
wstęp ne go czy in for ma cyj ne go pra cow nik otrzy mu je iden -
ty fi ka tor, któ ry upraw nia go do pra cy na bu do wie.

Re ali zu jąc tę in we sty cję, SKAN SKA przy stą pi ła po raz ko -
lej ny do kon kur su PIP „Bu duj bez piecz nie”. Po for mal nym
zgło sze niu od lip ca do li sto pa da ubie głe go ro ku in spek to rzy
pra cy prze pro wa dzi li na bu do wie kon tro le spraw dza ją ce. Ich
po zy tyw ny efekt wią zał się z przed sta wie niem ka pi tu le kon -
kur su wa run ków tech nicz nych, ze wska za niem na plan BIOZ,
okre śle niem za gro żeń i ewen tu al nych wy pad ków, któ re w tym
przy pad ku nie mia ły miej sca.

Ko or dy na to rem wszyst kich bu dów pro wa dzo nych przez
SKAN SKA na te re nie Po zna nia, a więc ta kże obiek tu, w któ -
rym swo ją sie dzi bę bę dą mia ły po znań skie są dy, jest Eu ge -
niusz Rad niec ki. Na py ta nie, ja ką bu do wą jest ta bez piecz -
na, za któ rą fir ma uzy ska ła w ub.r. pierw sze miej sce w kon -
kur sie PIP, bez wa ha nia od po wia da, że to ta ka, na któ rej nie
do szło do żad ne go wy pad ku, na wet lek kie go. Jest to mo żli -
we w du żej mie rze dzię ki prze strze ga niu pro ce dur i stan dar -
dów pra cy, obo wią zu ją cych w SKAN SKA. Oka zu je się to szcze -
gól nie wa żne, gdy re ali zo wa na jest tak du ża in we sty cja, jak ta
prze zna czo na dla wy mia ru spra wie dli wo ści w sto li cy Wiel ko -
pol ski. Jej po wierzch nia użyt ko wa to 35 tys. m², 150 tys. m³
ku ba tu ry, a dłu gość bu dyn ku to pra wie 160 m. Na sied miu
kon dy gna cjach, od trzech pod zie mią do czte rech po nad nią,
na eta pie sta nu su ro we go za mknię te go pra co wa ło w su -
mie 95 osób. O Ich bez pie czeń stwo dba Wi told Saj kow ski,
ko or dy na tor bhp na tej bu do wie.

Jesz cze przed wej ściem na te ren bu do wy ka żdy mu si za -
po znać się z za gro że nia mi i in struk cją bez piecz ne go wy ko -
ny wa nia ro bót. Du żą ro lę od gry wa ją tu wła śnie ko or dy na -
to rzy, oce nia ją cy po szcze gól ne za gro że nia i uwzględ nia ją -
cy je w in struk cji, z któ rą za po zna wa ni są pra cow ni cy. Spo -
rzą dze nie po praw nej in struk cji jest jed ną z klu czo wych kwe -
stii zwią za nych z przy go to wa niem do bez piecz nej re ali za cji
za da nia.

Tyl ko pro fe sjo na li ści

Spe cja li ści zgod nie twier dzą, że naj więk sze za gro że nia
na tej bu do wie po ja wia ły się pod czas ro bót ziem nych. Pra ce
pro wa dzo no wów czas 10 m po ni żej te re nu, ca ły wy kop o sze -
ro ko ści 37 m był za bez pie czo ny szczel ny mi ścia na mi, a te
z ko lei – po tę żny mi ru ra mi roz pie ra ją cy mi wy kop o śred ni -
cy 70 cm. Ich mon taż i de mon taż, ze wzglę du na wa gę
i kształt rur, stwa rzał naj więk sze nie bez pie czeń stwo, zwłasz -
cza przy ste ro wa niu ni mi. Z tą trud no ścią po ra dzi ła so bie
spe cjal na gru pa bu dow lań ców, wcze śniej pra cu ją cych na bu -
do wie war szaw skie go me tra. Stam tąd też po cho dzi ła część
rur, z któ rych mo żna wie lo krot nie ko rzy stać.

Kie row ni kiem bu do wy po znań skich są dów jest Mar cin
Ję drzej czak. Po ka zu jąc obiekt, zwra cał uwa gę na ele men ty
ar chi tek to nicz ne te go eta pu prac: uszczel nio ny dach i otwo -
ry okien ne, prze szklo ne wszyst kie fa sa dy i okna oraz mon taż
bar dzo spe cy ficz nej ele wa cji, wen ty lo wa nej z be to no wych
płyt zbro jo nych włók nem szkla nym. Pod kre ślał, że ko lej ne
za gro że nia wy stę pu ją przy rusz to wa niach, szcze gól nie w trak -
cie ich mon to wa nia. Na bu do wach SKAN SKA pra ce te za -
wsze wy ko nu ją spe cja li stycz ne fir my. By ły więc i na tej bu -
do wie, do ko nu jąc za rusz to wa nia ca łej po wierzch ni ele wa cji,
tj. ok. 5 tys. m². Pod czas ich mon to wa nia wy klu czo ne by ło
wy ko ny wa nie ja kich kol wiek in nych prac w tym re jo nie. Do -
pil no wa nie te go by ło za da niem ko or dy na to ra prac, któ ry
od po wia dał za to, by nie do pu ścić do sy tu acji, w któ rej kto -
kol wiek pra co wał by po ni żej miejsc mon to wa nia bądź de -
mon to wa nia rusz to wań. W SKAN SKA za sa dą jest, że je śli ktoś
znaj du je się na rusz to wa niu i pra cu je przy ele wa cji, to

pod spodem nie są pro wa dzo ne żad ne pra ce. Ta kże re jon,
w któ rym skła do wa ne są ma te ria ły, za wsze jest od gro dzo ny
w spo sób po zwa la ją cy na wi zu al ną in for ma cję o za ka zie
wcho dze nia. Po nad to umiesz cza ne są ta blicz ki in for mu ją ce
o ro dza ju pro wa dzo nych prac.

Pod szcze gól nym nad zo rem

Kie row nik bu do wy, któ ra w tym ro ku bę dzie wal czy ła
o ty tuł bez piecz nej w kon kur sie PIP, mó wi, że przy re ali za cji
te go ty pu in we sty cji – oprócz prze strze ga nia prze pi sów
i wszel kich pro ce dur – za wsze trze ba mieć oczy do oko ła gło -
wy. Wa żne jest ta kże, by roz ma wiać z pra cow ni ka mi, na wet
wte dy, gdy jest to gru pa osób ma ją cych du że do świad cze -
nie w tej bra nży, co do ty czy rów nież pod wy ko naw ców. Na bu -
do wach SKAN SKA nie ko rzy sta się z pra cy uczniów, a więc lu -
dzi bar dzo mło dych, któ rzy do pie ro po zna ją ten za wód. 

Mar cin Ję drzej czak chwa li współ pra cę z in spek cją pra cy
i to mi mo szcze gól ne go jej nad zo ru na bu do wie są dów. In -
spek to rzy pra cy by li i wciąż są obec ni na te re nie bu do wy.

Ka żde go ro ku chęt nie włą cza li się w ak cję paź dzier ni ko we -
go ty go dnia bez piecz nej pra cy na bu do wach. Dzię ki te mu
wszy scy pod wy ko naw cy mo gli się spo tkać z in spek to ra mi
pra cy, otrzy mać bar dzo przy dat ne wy daw nic twa.

Bu dy nek są dów bę dzie bar dzo re pre zen ta cyj nym miej -
scem. Hol głów ny ze stre fą wej ścio wą ma wy so ko ść 14 i pół
me tra. Ten dy stans był istotny przy mon to wa niu in sta la cji
od wod nie nio wej da chu, któ re stwa rza ło szcze gól ne za gro -
że nie. Na wspól nej ra mie przez kil ka dni mon to wa no spe -
cjal ne, dwu mo du ło we rusz to wa nie, a pra ce na nim trwa ły
za le d wie dwa dni. Rusz to wa nie prze su wa no co dwa, trzy

me try i czte re ma za strza ła mi ko twio no je do stro pu. Rów nie
nie bez piecz ne pra ce pro wa dzo no w szach tach in sta la cyj -
nych, któ re ma ją wy so kość 22 me trów. Sto su jąc me to dy al -
pi ni stycz ne, mon to wa no tam ele men ty wen ty la cji. Na tym
od cin ku pra co wa ło dwóch al pi ni stów na spe cjal nych sio deł -
kach i je den prze szko lo ny mon ta ży sta. Do prac tych, trak to -
wa nych ja ko nie bez piecz ne, pra cow ni cy przy stę po wa li do -
pie ro po pod pi sa niu pro to ko łu ro bót nie bez piecz nych i po od -
po wied nim prze szko le niu, któ re uwzględ nia rów nież okre -
ślo ne wa run ki po go do we.

Na ze wnątrz i w środ ku

Plac bu do wy są dów w Po zna niu jest za bez pie czo ny ze
wszyst kich stron, szcze gól nie tam, gdzie gra ni czy bez po -
śred nio z bu dyn kiem szko ły i bur sy dla uczniów. Ca ły obiekt
jest na okrą gło mo ni to ro wa ny, w ka żdej chwi li ist nie je mo -
żli wość pod glą du wszel kich miejsc i prac. Je śli cho dzi o do -
bre prak ty ki we wnątrz gma chu, to w ca łym bu dyn ku nie do -
pusz cza się, by by ły ja kie kol wiek nie za bez pie czo ne kra wę -

dzie. Gdy pod czas wzno sze nia bu dyn ku
nie by ło jesz cze ścian, to po szcze gól ne
ele men ty za bez pie cza no drew nia ny mi
ba lu stra da mi, któ rych dłu gość się ga ła
na wet 1,2 km. Bu dy nek ma 500 m ob -
wo du. Suk ce syw nie w trak cie po stę pu
in we sty cji za bez pie cza no wszel kie otwo -
ry i szach ty, szy by win do we. Za da nie ich
za my ka nia i za bez pie cza nia na le ża ło
do jed nej, sta le dzia ła ją cej eki py, któ ra
na bie żą co do ko ny wa ła prze glą dów. Słu -
ży ło to bez pie czeń stwu, spra wia ło, że
po zo sta li pra cow ni cy nie mu sie li od ry -
wać się od swo ich prac, by wy ko nać te
za da nia.

Wi told Saj kow ski jest w za wo dzie
od 36 lat. Twier dzi, że naj wię cej wy pad -
ków ma miej sce z po wo du lek ko myśl -
no ści, na przy kład wte dy, gdy pra cow -
nik mi mo za ka zu skra ca so bie dro gę
i prze cho dzi przez te ren za bro nio ny. Mó -
wi też, że na pla cu bu do wy naj słab szym
ogni wem w ca łym łań cu chu za le żno ści
i po wią zań jest czło wiek, a wła ści wie je -
go brak wy obraź ni. Czę sto do cho dzi jesz -

cze pro blem ru ty ny. Dla nie go sa me go za sko cze niem na bu -
do wie po znań skich są dów by ła nad zwy czaj na dba łość in -
we sto ra o śro do wi sko na tu ral ne. Wi dać to do sko na le na po -
zio mie trze cim bu do wa ne go obiek tu, gdzie je go kształt zo -
stał do sto so wa ny, już w fa zie pro jek to wa nia, do ro sną ce go
tam 120-let nie go kasz ta na. Cho dzi ło o to, by mi mo bu do wy
ów za by tek przy ro dy nie tyl ko prze trwał, ale rów nież sta no -
wił do dat ko wy wa lor oto cze nia bu dyn ku na mia rę dwu dzie -
ste go pierw sze go wie ku.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Oczy 
do oko ła gło wy



Pra cow ni cy i by li pra cow ni cy naj czę ściej
in for mu ją in spek to rów o pra cy w go dzi nach
nad licz bo wych, a ta kże w so bo ty i nie dzie le,
oraz o tym, że za pra cę w te dni nie wy pła co -
no im wy na gro dze nia, nie udzie lo no in nych
dni wol nych za pra cę w so bo ty i nie dzie le ani
też go dzin wol nych za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych.

Zgod nie z Ko dek sem pra cy w ka żdym za -
kła dzie po win ny zo stać usta lo ne sys te my cza -
su pra cy, roz kła dy cza su pra cy oraz okre sy
roz li cze nio we (art. 150 K. p.), a pra co daw ca
ma obo wią zek pro wa dze nia ewi den cji cza su
pra cy (art. 149 K. p.). Kon tro le prze pro wa dza -
ne przez in spek to rów pra cy w ma łych fir -
mach bar dzo czę sto ujaw nia ją jed nak, że pra -
co daw cy nie pro wa dzą ewi den cji cza su pra -
cy lub ewi den cja pro wa dzo na jest w spo sób
nie rze tel ny i nie od zwier cie dla rze czy wi ste -
go cza su pra cy pra cow ni ków. Zda rza się, że
w nie du żych za kła dach usłu go wych, np. ko -
sme tycz nych czy fry zjer skich, w skle pach i ba -
rach czyn nych w so bo ty i nie dzie le przed ło -
żo na ewi den cja cza su pra cy obej mu je tyl ko
dni pra cy od po nie dział ku do piąt ku. W trak -
cie kon tro li pra co daw cy czę sto przed sta wia -
ją in spek to rom mie sięcz ne lub rocz ne in dy -
wi du al ne kar ty cza su pra cy pra cow ni ków,
na któ rych za zna czo no ilość go dzin pra cy
prze pra co wa ną w da nym dniu, bar dzo czę -

sto jest to nie zmien ne osiem go dzin we
wszyst kie dni ro bo cze. Z kart ta kich wy ni ka
czę sto, iż wszyst kie so bo ty, nie dzie le oraz
świę ta są dnia mi wol ny mi, a ta kże to, że pra -
cow ni cy nie pra cu ją w po rze noc nej. W tej
sy tu acji in spek tor pra cy nie rzad ko koń czy

kon tro lę, nie stwier dza jąc żad nych na ru szeń
do ty czą cych cza su pra cy pra cow ni ków.

We ry fi ka cja ewi den cji

W to ku kon tro li in spek tor pra cy po wi nien
po dej mo wać pró by spraw dze nia in nych do -
ku men tów przed sta wio nych przez pra co daw -
cę. W ten spo sób zna czą co zwięk sza praw -
do po do bień stwo usta le nia, czy ewi den cja
cza su pra cy od zwier cie dla rze czy wi sty czas
pra cy pra cow ni ków, czy też nie. Mo że też
pró bo wać usta lić czas świad cze nia pra cy przez
pra cow ni ków w przy pad ku bra ku ewi den cji
cza su pra cy. Zgod nie z art. 75 § 1 Ko dek su
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go do wo dem
mo gą być za rów no do ku men ty, jak i ze zna -
nia świad ków, opi nie bie głych czy oglę dzi ny.
Spraw dze nie do ku men tów i in nych do wo -
dów zwięk sza praw do po do bień stwo usta le -
nia fak tycz ne go cza su pra cy pra cow ni ków,
na ich pod sta wie mo żna też stwier dzić, czy
przed sta wio na ewi den cja cza su pra cy jest
rze tel na, czy też nie. Do do ku men tów, któ re
na le ża ło by spraw dzić w ta kich sy tu acjach,
na le żą mię dzy in ny mi: 

● Re je stry, w któ rych od no to wy wa na jest
da ta, go dzi na i tem pe ra tu ra we wnątrz urzą -
dzeń chłod ni czych znaj du ją cych się w skle -
pach i punk tach usłu go wych. Kon tro lu ją cy
po wi nien po rów nać za pi sy w re je strach z ewi -
den cją cza su pra cy pra cow ni ków.

● Zle ce nia w warsz ta tach wy ko nu ją cych
usłu gi po za sie dzi bą fir my. Zda rza się, że pra -
cow ni cy wpi su ją w zle ce niach nie tyl ko da tę
wy ko na ne go zle ce nia, ale i go dzi nę, gdy zle -
ce nie zo sta ło wy ko na ne.

● Do ku men ta cja z wy pad ków przy pra -
cy. In spek tor pra cy po wi nien szcze gó ło wo
spraw dzić da tę i go dzi nę wy pad ku oraz da -
ne per so nal ne świad ków wy pad ku. W trak -
cie kon tro li mo żna usta lić, czy wy pa dek wy -
da rzył się na przy kład w po rze noc nej i po -
rów nać da ne uzy ska ne w to ku po stę po wa -
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Czas pra cy w ma łych za kła dach

Kon tro le prze pro wa dza -
ne w ma łych za kła dach
czę sto ujaw nia ją, iż
na po rząd ku dzien nym
jest tam ła ma nie prze pi -
sów do ty czą cych cza su
pra cy. Nie prze strze ga -
nie tych prze pi sów jest
też przed mio tem wie lu
skarg na pły wa ją cych
do in spek cji pra cy.

Me to dy ka kon tro li nia po wy pad ko we go z ewi den cją cza su pra -
cy po szko do wa ne go i świad ków wy pad ku.

● Za świad cze nia po twier dza ją ce ukoń -
cze nie szko leń z za kre su bhp pra cow ni ków.
Na le ży usta lić, czy dni, któ re zo sta ły wy ka za -
ne ja ko da ty uczest nic twa w szko le niu (bar -
dzo czę sto so bo ty w przy pad ku szko leń okre -
so wych), zo sta ły wy ka za ne w ewi den cji cza -

su pra cy pra cow ni ków ja ko dni pra cy. Obo -
wią zek prze pro wa dze nia szko leń z za kre su
bhp w cza sie pra cy wy ni ka z art. 2373 § 3 K.p.

● Wy kre sów ki uży wa ne w ta cho gra fach
ana lo go wych czy też da ne o cza sie pra cy
uzy ska ne z ta cho gra fu lub kar ty kie row cy
w przy pad ku za sto so wa nia w po jeź dzie ta -
cho gra fu cy fro we go. Na pod sta wie da nych
od czy ta nych z wy kre só wek mo żna usta lić,

czy wy ko ny wa no pra cę w po rze noc nej, w dni
wol ne od pra cy, w nie dzie le i świę ta bądź też
w cza sie prze kra cza ją cym usta lo ne normy
cza su pra cy.

● Kar ty dro go we, je że li ist nie je wy móg
ich pro wa dze nia.

● Ra por ty po twier dza ją ce od biór i do -
star cze nie prze sy łek w da nym dniu w za kła -
dach zaj mu ją cych się prze wo zem i do star -
cza niem prze sy łek, na któ rych nie kie dy znaj -
du je się go dzi na do star cze nia prze sył ki.

Czuj ność in spek to ra

Pod czas kon tro li na le ży ta kże usta lić, w ja -
kie dni ty go dnia i w ja kich go dzi nach za kład
wy ko nu ją cy usłu gi jest czyn ny. Mo żna też
prze słu chać pra cow ni ków w cha rak te rze
świad ków. W trak cie ta kich prze słu chań pra -
cow ni cy bar dzo czę sto ze zna ją, że nie pra cu -
ją w so bo ty i nie dzie le, po nie waż w te dni
wła ści ciel fir my sam ob słu gu je klien tów. Cza -
sa mi oświad cza ją in spek to ro wi pra cy, że je śli
zda rza się spo ra dycz na pra ca w dni wol ne
czy w go dzi nach nad licz bo wych, to dni wol -
ne czy czas wol ny od bie ra ne są w in nych
dniach, jed nak bez od no to wa nia te go fak tu
w ewi den cji cza su pra cy. Kon tro lu ją cy po wi -
nien zwe ry fi ko wać oświad cze nia pra cow ni -
ków, prze pro wa dza jąc czyn no ści kon tro l ne
w ró żnych go dzi nach, w tym w po rze noc nej
oraz w dni ty go dnia wy ka zy wa ne w ewi den -
cji cza su pra cy pra cow ni ków ja ko wol ne. Po -
moc ne do usta le nia rze czy wi ste go cza su pra -
cy pra cow ni ków mo gą być ta kże po le ce nia
wy jaz dów słu żbo wych, przy czym na le ży pa -
mię tać, że nie za wsze czas pod ró ży po kry wa
się z cza sem pra cy.

Na stęp ny etap kon tro li to spraw dze nie
na pod sta wie wszyst kich ma te ria łów zgro -
ma dzo nych w trak cie kon tro li za kła du, czy
pra co daw ca prze strze ga norm cza su pra cy
usta lo nych w prze pi sach pra wa pra cy i prze -
pi sach we wnątrz za kła do wych. Bar dzo czę sto
w ma łych za kła dach, mi mo rze tel nie prze -
pro wa dzo nej kon tro li, nie uda je się usta lić
rze czy wi ste go cza su pra cy pra cow ni ków ani
wy eg ze kwo wać na ich rzecz na le żnych świad -
czeń wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. Nie -
kie dy mo żna tyl ko wy ka zać, że pra co daw ca
pro wa dzi nie rze tel ną do ku men ta cję cza su
pra cy i stwier dzić na ru sze nie prze pi sów do -
ty czą cych cza su pra cy.
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Pra cow ni cy i by li pra cow ni cy naj czę ściej in for mu ją in spek -
to rów o pra cy w go dzi nach nad licz bo wych, a ta kże w so bo -
ty i nie dzie le, oraz o tym, że za pra cę w te dni nie wy pła co -
no im wy na gro dze nia, nie udzie lo no in nych dni wol nych
za pra cę w so bo ty i nie dzie le ani też go dzin wol nych za pra -
cę w go dzi nach nad licz bo wych.

W to ku kon tro li in spek tor
pra cy po wi nien po dej mo -

wać pró by spraw dze nia ró -
żnych do ku men tów przed -

sta wio nych przez
pra co daw cę. Zgod nie

z art. 75 § 1 Ko dek su po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go do wo dem mo gą być

za rów no do ku men ty, jak 
i ze zna nia świad ków, opi -

nie bie głych czy oglę dzi ny.
Spraw dze nie do ku men tów
i in nych do wo dów zwięk -
sza praw do po do bień stwo
usta le nia fak tycz ne go cza -

su pra cy pra cow ni ków,
na ich pod sta wie mo żna

też stwier dzić, czy przed -
sta wio na ewi den cja cza su

pra cy jest rze tel na.



W ce lu re ali za cji te go za da nia jest on zo -
bo wią za ny mię dzy in ny mi do star czyć pra -
cow ni kom środ ki ochro ny in dy wi du al nej – za -
bez pie cza ją ce przed dzia ła niem nie bez piecz -
nych i szko dli wych dla zdro wia czyn ni ków
wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy – któ re
mu szą speł niać wy ma ga nia do ty czą ce oce ny
zgod no ści (art. 2376 K.p.) oraz odzież i obu -
wie ro bo cze speł nia ją ce wy ma ga nia Pol skich
Norm (art. 2377 K.p.). Na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych kon tro li oraz oce ny wła snej uwa -
żam, że pra co daw cy, w tym oso by kie ru ją ce
pra cow ni ka mi, a ta kże pra cow ni cy słu żb bhp
ma ją po wa żne trud no ści z roz gra ni cze niem
ró żnic po mię dzy odzie żą i obu wiem ro bo -
czym a środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej. Nie
uła twia ją im te go rów nież za pi sy za war te
w roz dzia le IX Ko dek su pra cy, któ re są nie -
spój ne i stwa rza ją trud no ści in ter pre ta cyj ne,
nie na dą ża ją też za dy na mi ką zmian prze pi -
sów w Unii Eu ro pej skiej. 

Uści śle nia ter mi no lo gicz ne

Wy ra zy „odzież” i„obu wie” na le żą do ję zy -
ka ogól ne go i są po wszech nie uży wa ne, zaś
ich zna cze nie po da ją wszyst kie słow ni ki ję -
zy ka pol skie go. Zgod nie z ni mi „odzież” to
wszyst ko, co słu ży do okry cia ludz kie go cia -
ła; to, co wkła da się na sie bie; ubra nie, strój,
gar de ro ba, kon fek cja. „Obu wie” – część ubio -
ru czło wie ka, za kła da na na sto py, ma ją ca bez -
po śred ni kon takt z pod ło żem. A przy miot nik
„ro bo czy” ozna cza ty le, co „ma ją cy zwią zek
z pra cą”. Opie ra jąc się na de fi ni cjach słow ni -
ko wych wy ra zów, mo żna uznać, że odzież
ro bo cza to wszel ka odzież no szo na przez pra -
cow ni ka, któ ra ma zwią zek z pra cą, jed nak
nie jest prze zna czo na do za pew nie nia bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia osób wy ko -
nu ją cych pra cę.

Ró żni ca po mię dzy odzie żą i obu wiem ro -
bo czym a środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej

po le ga na tym, że te pierw sze ma ją na ce lu
ochro nę odzie ży wła snej pra cow ni ka, któ ra
mo że ulec znisz cze niu lub znacz ne mu za bru -
dze niu oraz wy ma ga ją sto so wa nia ze wzglę -
du na wy ma ga nia tech no lo gicz ne, sa ni tar ne
lub bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Na to -
miast te dru gie ma ją na ce lu ochro nę pra -
cow ni ka przed jed nym za gro że niem lub więk -
szą ich licz bą, zwią za nych z wy stę po wa niem
nie bez piecz nych bądź szko dli wych czyn ni -
ków w śro do wi sku pra cy. O tym, czy ma my
do czy nie nia z odzie żą i obu wiem ro bo czym,
czy ze środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej, de -
cy du je za tem ich prze wi dy wa ne za sto so wa -
nie w pro ce sie pra cy. 

W art. 2377 K.p. okre ślo no, że odzież i obu -
wie ro bo cze ma ją speł niać wy ma ga nia okre -
ślo ne w Pol skich Nor mach. Prze pis ten w spo -
sób po śred ni na rzu ca pro du cen tom sto so -
wa nie norm, a pra co daw com ko niecz ność
do star cza nia tyl ko ta kiej odzie ży i obu wia ro -
bo cze go, któ re bę dą speł niać wy ma ga nia PN.
Brak jest prze pi su, któ ry okre ślał by, w ja ki
spo sób pro du cent ma wy ka zać do mnie ma -
nie zgod no ści z Pol ski mi Nor ma mi w przy -
pad ku odzie ży i obu wia ro bo cze go, tym bar -
dziej że w prak ty ce sto so wa nie norm jest do -
bro wol ne, w związ ku z czym pro du cent mo -
że sto so wać wła sne spe cy fi ka cje do oce ny
wy ro bu. Po za tym wy mie nio ne w ka ta lo gu
PKN nor my do ty czą ce odzie ży i obu wia ro -
bo cze go po cho dzą z lat 80. i wcze śniej szych,
np. PN -78/O -91031 Obu wie wyj ścio we i ro -
bo cze na drew nia nych spodach – w za kre sie
obu wia ro bo cze go; PN -89/P -84505/03 Odzież
ro bo cza. Far tu chy mę skie.

W przy pad ku środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej spra wa jest pro sta, po nie waż wy ma ga -
nia w tym wzglę dzie zo sta ły okre ślo ne w roz -
po rzą dze niu Mi ni stra Go spo dar ki z 21 grud -
nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych wy ma gań
dla środ ków ochro ny in dy wi du al nej (Dz. U. 2005
nr 259, poz. 2173) oraz w Dy rek ty wie Ra dy

z dnia 21 grud nia 1989 r. w spra wie zbli że nia
usta wo dawstw państw człon kow skich od no -
szą cych się do wy po sa że nia ochro ny in dy wi -
du al nej (89/686/EWG). Z tre ści § 6 ust 1 roz -
po rzą dze nia wy ni ka, że za zgod ne z za sad ni -
czy mi wy ma ga nia mi, okre ślo ny mi w roz po -
rzą dze niu, uzna je się środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej: za li cza ne do środ ków o pro stej kon -
struk cji, po sia da ją ce ozna ko wa nie CE, dla któ -
rych pro du cent lub je go upo wa żnio ny przed -
sta wi ciel wy sta wił de kla ra cję zgod no ści WE;
za li cza ne do środ ków o kon struk cji in nej niż
pro sta, po sia da ją ce ozna ko wa nie CE, dla któ -
rych pro du cent lub je go upo wa żnio ny przed -
sta wi ciel po sia da cer ty fi kat po twier dza ją cy
zgod ność z za sad ni czy mi wy ma ga nia mi okre -
ślo ny mi w roz po rzą dze niu i wy sta wił de kla ra -
cję zgod no ści WE.

Obo wiąz ki pra co daw cy

W tej sy tu acji na ło że nie na pra co daw cę
wy mo gu, by odzież i obu wie ro bo cze speł -
nia ły wyma ga nia PN, przy jed no cze snym bra -
ku na ło że nia ta kie go obo wiąz ku na pro du -
cen tów tych wy ro bów, na le ży uznać za da le -
ko idą cą nie kon se kwen cję usta wo daw cy. 

Z tre ści art. 2377 § 1 K.p. wy ni ka wprost, że
pra co daw ca jest obo wią za ny do star czyć
pra cow ni ko wi nie od płat nie odzież i obu -
wie ro bo cze, je że li odzież wła sna pra -
cow ni ka mo że ulec znisz cze niu lub znacz -
ne mu za bru dze niu – ma to na ce lu
przede wszyst kim ochro nę pra co daw cy
przed rosz cze niem ze stro ny pra cow ni -
ka o na pra wie nie szko dy z ty tu łu znisz -
cze nia lub znacz ne go za bru dze nia je go
wła snej odzie ży i obu wia. Pra co daw ca
ma też obo wią zek do star czyć pra cow -
ni ko wi odzież i ubra nie ro bo cze ze wzglę -
du na wy ma ga nia tech no lo gicz ne, sa -
ni tar ne lub bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy – cho dzi tu o ochro nę wy twa rza -
ne go pro duk tu, sze reg pro ce sów pro -
duk cyj nych wy ma ga bo wiem ich her -
me ty za cji ze wzglę du na wy ma ga nia
tech no lo gicz ne i sa ni tar ne. Istot ne zna -
cze nie ma tu ro dzaj pro duk cji, w tym
wy ma ga nia od no szą ce się do ob rób ki i prze -
rób ki środ ków spo żyw czych, zgod nie z przy -
ję ty mi wy ma ga nia mi tech no lo gii. Do tej gru -
py za li czyć na le ży w szcze gól no ści te ro dza je
dzia łal no ści, któ re wy ma ga ją: od po wied nich
wa run ków sa ni tar nych i we te ry na ryj nych za -
bez pie cza ją cych przed za gro że nia mi epi zo -
otycz ny mi lub epi de micz ny mi i za pew nia ją -

cy mi wła ści wą ja kość zdro wot ną środ ków spo -
żyw czych po cho dze nia zwie rzę ce go i ro ślin -
ne go; „szczel no ści” za kła du, wy klu cza ją cej mo -
żli wość prze do sta wa nia się ku rzu, np. mon taż
pod ze spo łów elek tro nicz nych, pro duk cja le -
ków itp.; od po wied nich wa run ków sa ni tar -
nych w pla ców kach słu żby zdro wia. W ak tu al -
nie obo wią zu ją cych prze pi sach bhp trud no
do szu kać się ure gu lo wań na kła da ją cych na pra -
co daw cę obo wią zek sto so wa nia odzie ży i obu -
wia ro bo cze go ze wzglę du na wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Przy kła do wo w pla ców kach słu żby zdro -
wia pro ble ma ty ka odzie ży i obu wia oraz środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej re gu lo wa na jest
dy rek ty wą 93/42/EWG z 14 czerw ca 1993 r.
do ty czą cą wy ro bów me dycz nych, wdro żo ną
do pol skie go pra wa usta wą z 20 kwiet nia 2004
r. o wy ro bach me dycz nych (Dz. U. 2004 nr 93,
poz. 896), zmie nio ną usta wą z 20 ma ja 2010 r.
o wy ro bach me dycznych (Dz. U. 2010 nr 107,
poz. 679). Do odzie ży me dycz nej za li cza się
ubra nie dla per so ne lu blo ku ope ra cyj ne go
oraz po moc ni cze go, ró żne go ro dza ju odzież
dla le ka rzy, bie li znę szpi tal ną, np. pi ża my prze -
zna czo ne dla pa cjen tów. Na le ży za zna czyć, że
wy ro by me dycz ne – w szcze gól no ści far tu chy
chi rur gicz ne czy odzież dla blo ków ope ra cyj -

nych – po win ny speł niać wy ma ga nia norm
zhar mo ni zo wa nych, ta kich jak: PN -
-EN 14126: 2005, PN -EN 13795-2: 2013 itp.
Głów nym prze zna cze niem wy ro bów me dycz -
nych, w tym odzie ży dla per so ne lu me dycz -
ne go, jest ochro na pa cjen ta. Je że li per so nel
me dycz ny bę dzie na ra żo ny na czyn ni ki in fek -
cyj ne, to wy ro by ta kie jak far tuch chi rur gicz ny

Jed ną z pod sta wo wych
za sad pra wa pra cy, wy -
ni ka ją cych z art. 15 oraz
art. 207 § 2 Ko dek su
pra cy, jest za pew nie nie
pra cow ni kom bez piecz -
nych i hi gie nicz nych 
wa run ków pra cy. Pra co -
daw ca po no si od po wie -
dzial ność za stan
bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kła dzie
pra cy; w szcze gól no ści
ma obo wią zek chro nić
ży cie i zdro wie pra cow -
ni ków oraz za pew nić im
bez pie czeń stwo pra cy
na ka żdym eta pie jej 
wy ko ny wa nia.
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Odzież i obu wie ro bo cze 
a środ ki ochro ny in dy wi du al nej

Środ ki ochro ny

Pra co daw ca jest obo wią -
za ny do star czyć pra cow ni -

ko wi nie od płat nie odzież
i obu wie ro bo cze, je że li

odzież wła sna pra cow ni ka
mo że ulec znisz cze niu lub

znacz ne mu za bru dze niu. 
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bę dą środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej, speł -
nia ją cy mi wy ma ga nia za sad ni cze wy ni ka ją ce
z dy rek ty wy 89/686/EWG, roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Go spo dar ki z 21 grud nia 2005 r. w spra -
wie za sad ni czych wy ma gań dla środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej, dy rek ty wy 93/42/EWG i usta -
wy o wy ro bach me dycz nych.

Za strze że nia wzbu dza rów nież za pis art. 2377

§ 1 pkt 2 K.p. zo bo wią zu ją cy pra co daw cę
do do star cze nia pra cow ni ko wi odzie ży i obu -
wia ro bo cze go ze wzglę du na wy ma ga nia bhp.
W prak ty ce je dy nym zna nym mi prze pi sem,
któ ry zo bo wią zu je pra co daw cę do do star cze -
nia pra cow ni ko wi nie od płat nie odzie ży i obu -
wia ro bo cze go ze wzglę du na wy ma ga nia bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, jest roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Go spo dar ki z 28 czerw ca 2002 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
pro wa dze nia ru chu oraz spe cja li stycz ne go za -
bez pie cze nia prze ciw po ża ro we go w pod ziem -
nych za kła dach gór ni czych (Dz. U. 2002 nr 139,
poz. 1169 ze zmia na mi z 2006 r. nr 124, poz. 863).
Z tre ści § 670 ust. 1 roz po rzą dze nia wy ni ka, że
na wszyst kich sta no wi skach pra cy pra cow ni -
ków za opa tru je się w od po wied nie środ ki
ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie
ro bo cze wy ma ga ne na po szcze gól nych sta -
no wi skach, któ rych pra cow ni cy po win ni uży -
wać. Z ko lei w ust. 2 usta wo daw ca spre cy zo -
wał wy ma ga nia, we dług któ rych nie tyl ko środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej, lecz ta kże odzież
i obu wie ro bo cze prze zna czo ne do uży wa nia
w at mos fe rze za gro żo nej wy bu chem nie mo -
gą być źró dłem iskry lub łu ku elek trycz ne go,
spo wo do wa nych elek trycz no ścią sta tycz ną lub
ude rze niem i nie mo gą spo wo do wać za pło nu
mie sza ni ny wy bu cho wej. Je że li odzież i obu -
wie ma ją speł niać wy ma ga nia, o któ rych mo -
wa, to z pew no ścią mu szą to być środ ki ochro -
ny in dy wi du al nej, za li czo ne co naj mniej do II ka -
te go rii i speł nia ją ce wy ma ga nia za sad ni cze,
o któ rych mo wa w § 12 roz po rzą dze nia Mi ni -
stra Go spo dar ki z 21 grud nia 2005 r. w spra -
wie za sad ni czych wy ma gań dla środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej (Dz. U. 2005 nr 259, poz. 2173).

Ko lej nym przy kła dem da le ko idą cej nie -
kon se kwen cji usta wo daw cy w two rze niu pra -
wa w zakre sie sto so wa nia środ ków ochro ny
in dy wi du al nej w miej scach pra cy, w któ rych
mo że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa, jest
no we roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki 
z 8 lip ca 2010 r. w spra wie mi ni mal nych wy -
ma gań, do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy, zwią za nych z mo żli wo ścią wy stą pie -
nia w miej scu pra cy at mos fe ry wy bu cho wej
(Dz. U. 2010 nr 138, poz. 931). Z tre ści § 10

ust. 3 wy ni ka, iż tam, gdzie at mos fe ra wy bu -
cho wa mo że po ja wić się w ilo ściach za gra ża -
ją cych bez pie czeń stwu i zdro wiu, na pod sta -
wie prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka, pra co -
daw ca za pew nia oso bom pra cu ją cym od po -
wied nie ubio ry, któ re nie bę dą przy czy niać
się do po wsta wa nia wy ła do wań elek tro sta -
tycz nych, mo gą cych wy wo łać za płon at mos -
fe ry wy bu cho wej. Tak więc obec nie obo wią -
zu ją ce roz po rzą dze nie wpro wa dza no wy ja -
ko ścio wo śro dek ochro ny in dy wi du al ny, ja kim
jest „ubiór”. Na le ży za dać py ta nie, cze mu ma
słu żyć ta ka zmia na na zew nic twa.

Za sa dy sto so wa nia środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej zo sta ły okre ślo ne w za łącz ni ku
nr 2 do roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej z 26 wrze śnia 1997 r. w spra -
wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844).

W tym miej scu war to wspo mnieć, iż
do obo wiąz ków pro du cen tów ma szyn – wy -
ni ka ją cych z pkt 1.1.2. dy rek ty wy 2006/42/WE
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 17 ma -
ja 2006 r. w spra wie ma szyn oraz § 10 ust 3,
pkt 3 roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki
z 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sadni -
czych wy ma gań dla ma szyn (Dz. U. 2008
nr 199, poz. 1228) – na le ży m.in. in for mo wa -
nie użyt kow ników o ry zy ku reszt ko wym, spo -
wo do wa nym ja ki mi kol wiek nie do stat ka mi
w przy ję tych środ kach ochron nych, wska zy -
wa nie, czy jest ko niecz ne prze szko le nie w tym
za kre sie, oraz okre śla nie po trzeb sto so wa nia
środ ków ochro ny in dy wi du al nej.

Na le ży jed nak pa mię tać o pod sta wo wej
za sa dzie, iż środ ki ochro ny in dy wi du al nej po -
win ny być sto so wa ne w sy tu acjach, kie dy nie
mo żna unik nąć za gro żeń lub nie mo żna ich
wy star cza ją co ogra ni czyć za po mo cą środ ków
ochro ny zbio ro wej bądź od po wied niej or ga -
ni za cji pra cy. Tak więc na to, w ja kie go ro dza ju
środ ki ochro ny in dy wi du al nej czy też odzież
i obu wie na le ży wy po sa żyć pra cow ni ków,
wpływ ma oce na ry zy ka do ko na na na eta pie
pro jek to wa nia wy ro bu przez pro du cen ta i oce -
na ry zy ka za wo do we go do ko na na przez pra -
co daw cę. W prak ty ce pra co daw cy (ale nie tyl -
ko oni) ma ją po wa żne trud no ści ze zro zu mie -
niem ró żnic po mię dzy odzie żą i obu wiem ro -
bo czym a środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej,
co skut ku je wy po sa ża niem pra cow ni ków
w środ ki nie ade kwat ne do ro dza ju wy stę pu -
ją ce go na sta no wi sku pra cy za gro że nia.

nad in spek tor pracy An drzej Her ko
OIP Ka to wi ce

Fakt wy stę po wa nia
w śro do wi sku pra cy czyn -
ni ków szko dli wych lub 
nie bez piecz nych sta no wi
pod sta wę do wy po sa że nia
pra cow ni ków w środ ki
ochro ny in dy wi du al nej.

Od kil ku lat pro po nu je my pra co daw com
po moc w prze zwy cię że niu tych pro ble mów,
za pra sza jąc ich do udzia łu w pro gra mie „Zdo -
bądź dy plom PIP”. Mo gą w nim uczest ni -
czyć pra co daw cy za trud nia ją cy do dzie wię -
ciu pra cow ni ków, pro wa dzą cy za kła dy pro -
duk cyj ne, han dlo we i usłu go we, z któ rych
dzia łal no ścią wią żą się za gro że nia za wo do -
we i wy pad ko we. Idea pro gra mu opar ta jest
na za sa dzie sa mo kon tro li, gdzie pra co daw -
ca – dzię ki na rzę dziom przy go to wa nym przez
PIP oraz eks perc kiej po mo cy pra cow ni ków
in spek cji – iden ty fi ku je wy stę pu ją ce w za -
kła dzie pro ble my i ewen tu al ne nie pra wi dło -
wo ści, oce nia ska lę tych pro ble mów i za -
gro żeń, a na stęp nie okre śla spo so by i ter mi -
ny ich li kwi da cji. Pro gram koń czy przy zna -
nie Dy plo mu PIP. 

Do świad cze nie w pro wa dze niu pro gra -
mu uczy, że uczest nic two pra co daw ców i uzy -
ska nie Dy plo mu PIP zna czą co wpły wa na po -
pra wę po zio mu bez pie czeń stwa pra cy w za -
kła dach. Oczy wi ście za kres tej po pra wy za le -
ży od ro dza ju pro wa dzo nej dzia łal no ści. Dla
czę ści za kła dów np. fry zjer skich, usłu go wych,
bę dzie on sto sun ko wo nie wiel ki, bo i za gro -
żeń nie ma w nich zbyt du żo. Jed nak dla za -
kła dów re mon to wo -bu dow la nych, pro du ku -
ją cych wy ro by me ta lo we, po zy sku ją cych drew -
no i pro du ku ją cych z drew na osią gnię te re -
zul ta ty z pew no ścią by ły istot ne.

Mięk kie me to dy

We wszyst kich kra jach uprze my sło wio -
nych in spek cje pra cy co raz czę ściej sta ją
w ob li czu wy zwań ta kich, jak po ja wie nie się
no wych za gro żeń, po stę pu ją ca frag men ta -
cja ryn ku pra cy, nie ty po we for my i miej sca
pra cy, roz wój przed się biorstw wir tu al nych,
nie pew ność za trud nie nia czy po trze ba co -
raz szyb szej ada pta cji w wa run kach sta łych
zmian tech nicz nych, eko no micz nych i so cjal -
nych. Nie są to pro ble my nie do roz wią za nia,

mo żna pró bo wać ra dzić so bie z ni mi za po -
mo cą na ka zów i kar, na kła da nych przez in -
spek to rów pra cy pod czas kon tro li. Wy da je
się jed nak, że zło żo ność pro ble mów, z któ -
ry mi mo gą się spo tkać, nie za wsze umo żli -
wia roz wią za nie ich za po mo cą sztyw nych
pro ce dur kon tro l nych. Stąd co raz więk sze
za in te re so wa nie in spek cji roz wią za nia mi
„mięk ki mi”, wy kra cza ją cy mi po za kon tro l ne
dzia ła nia pre wen cyj ne. 

Pań stwo wa In spek cja Pra cy, po dob nie jak
in spek cje in nych kra jów człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej, wpro wa dza na co raz więk szą
ska lę po za kon trol ne for my dzia łań. Wy ni ka
to ze świa do mo ści, że osią gnię cie po pra wy
bez pie czeń stwa pra cy wy ma ga part ner skie -
go udzia łu wszyst kich stron i wspo ma ga nia
osób za in te re so wa nych po pra wą sta nu bez -
pie czeń stwa pra cy. Jed nym z pod sta wo wych
za dań pre wen cyj nych jest za po bie ga nie za -
gro że niom w śro do wi sku pra cy po przez prze -
ka zy wa nie wie dzy, prze ko ny wa nie oraz wy -
pra co wy wa nie wła ści wych po staw u pra co -
daw ców i pra cow ni ków. Wpraw dzie in spek -
tor w cza sie wi zy ty w za kła dzie mo że zo bo -
wią zać pra co daw cę do zmia ny ist nie ją ce go
sta nu rze czy, jed nak sku tek prze ko ny wa nia
by wa czę sto znacz nie trwal szy niż efek ty przy -
mu su. Pro mo cja, per swa zja, in for ma cja, edu -
ka cja i bę dą ca ich wy ni kiem współ pra ca mo -
gą mieć znacz nie szer szy za sięg niż tra dy cyj -
ny, bez po śred ni kon takt z in spek to ra mi pra -
cy, na do da tek przy znacz nie ni ższych na kła -
dach fi nan so wych. 

Nie ła twa sy tu acja

Pro gram „Zdo bądź dy plom PIP” wkom po -
no wu je się w te go ro dza ju mięk kie dzia ła nia
pre wen cyj ne. Pro wa dzą cym za kła dy za trud -
nia ją ce do dzie wię ciu pra cow ni ków pro po -
nu je my współ dzia ła nie w zwięk sza niu bez -
pie czeń stwa pra cy. Pra co daw ca sa mo dziel -
nie eli mi nu je za gro że nia lub ogra ni cza je

Zbigniew Kowalczyk

Dyplom PIP jako narzędzie prewencji

W dzia łal no ści Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy co -
raz więk sze zna cze nie
od gry wa ją dzia ła nia
pre wen cyj ne, ro zu mia ne
ja ko po czy na nia zwią za -
ne z in for mo wa niem, 
za chę ca niem oraz prze -
ko ny wa niem pra co daw -
ców do in we sto wa nia
w po pra wę wa run ków
pra cy. Ana li za przy czyn
na ru sza nia prze pi sów
bez pie czeń stwa pra cy
czę sto po ka zu je, że nie -
pra wi dło wo ści spo wo -
do wa ne są nie tyl ko
bra kiem środ ków fi nan -
so wych, ale też bra kiem
wie dzy, nie do sta tecz ną
zna jo mo ścią za gro żeń,
wręcz lek ce wa że niem
wy mo gów bez pie czeń -
stwa pra cy przez pra co -
daw ców i pra cow ni ków. 

Prewencja
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do ak cep to wal ne go po zio mu. Pa mię ta my
przy tym, że po pra wa wa run ków pra cy czę -
sto wią że się z na kła da mi cza su oraz za an ga -
żo wa niem fi nan so wym.

W glo bal nej go spo dar ce do strze ga się ro -
lę ma łych przed się biorstw. W Pol sce sta no wią
one więk szość wśród funk cjo nu ją cych przed -
się biorstw, za trud nia ją zna czą cą licz bę pra -
cow ni ków, ma ją wy raź ny udzia łu w two rze niu
PBK. W 2011 r. za re je stro wa nych by ło ok. 1,7
mln ak tyw nych płat ni ków skła dek w ZUS, z te -
go ok. 760,3 tys. przed się biorstw za trud nia ło
pra cow ni ków na umo wy o pra cę. Mi kro przed -
się bior stwa da wa ły pra cę po nad jed nej trze -
ciej pra cu ją cych (37,5%). We dług da nych GUS
ok. 30% z nich pro wa dzi ło dzia łal ność go spo -
dar czą w han dlu, w usłu gach ok. 40%, a 14,5%

w bu dow nic twie. Po zo sta łe w prze my -
śle, edu ka cji i na uce. Przy cho dy z dzia -

łal no ści sta no wi ły 43% przy cho -
dów pań stwa z pro duk cji, usług

i han dlu.
Pań stwo wa In spek cja Pra -

cy in te re su je się mi kro przed -
się bior stwa mi nie tyl ko ze
wzglę du na ich zna cze nie dla
go spo dar ki na ro do wej. Swo -

bo da pro wa dze nia dzia łal no -
ści go spo dar czej przy czy nia się

do po wsta wa nia co ro ku wie lu no -
wych pod mio tów, któ re nie za wsze

są przy go to wa ne do peł nie nia ro li pra -
co daw cy, od po wie dzial ne go za bez pie czeń -
stwo pra cy. Z ko lei fir my już dzia ła ją ce na ryn -
ku czę sto ma ją pro ble my zwią za ne z ko niecz -
no ścią do sto so wa nia do no wych stan dar dów
bez pie czeń stwa pra cy. Kon tro le wy ka zu ją, że
w ma łych za kła dach pra wa pra cow ni cze ła -
ma ne są naj czę ściej. Zwy kle nie dzia ła ją w nich
związ ki za wo do we, a sa mi pra cow ni cy znacz -
nie rza dziej upo mi na ją się o swo je pra wa
w oba wie przed utra tą pra cy. Ujaw nia ne nie -
pra wi dło wo ści spo wo do wa ne są nie jed no -
krot nie nie ty le bra kiem środ ków fi nan so wych,
co bra kiem nad zo ru, a czę sto ta kże bra kiem
wie dzy i nie do sta tecz ną zna jo mo ścią za gro -
żeń. Z prze pro wa dzo nych w 2011 r. kon tro -
li 55% do ty czy ło za kła dów za trud nia ją cych
do dzie wię ciu pra cow ni ków. 59% stwier dzo -
nych wy kro czeń i 53% de cy zji wy da nych przez
in spek to rów do ty czy ło wła śnie mi kro przed -
się biorstw. Prak tycz nie w co dru gim za kła dzie
wy da no de cy zje do ty czą ce wstrzy ma nia prac,
skie ro wa nia pra cow ni ków do in nych prac, na -
ka zu ją cych wy pła ce nie świad czeń pie nię żnych
czy za prze sta nia dzia łal no ści. Z my ślą o ta kich

pra co daw cach przy go to wa no pro gram „Zdo -
bądź Dy plom PIP”. 

Krok po kro ku do dy plo mu

Pro gram skła da się z pię ciu eta pów: zgło -
sze nie, szko le nie, re ali za cja pro gra mu w za -
kła dzie, au dyt oraz Dy plom PIP. Do udzia łu
w pro gra mie mo żna się zgło sić oso bi ście
w sie dzi bie Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy,
te le fo nicz nie lub wy peł nić kar tę zgło sze nia
umiesz czo ną na stro nie in ter ne to wej. 

Pod czas szko le nia uczest ni cy za po zna ją
się mię dzy in ny mi z li stą kon tro l ną z ko men -
ta rzem, wy da ną w for mie in te rak tyw nej apli -
ka cji elek tro nicz nej, w któ rej za miesz czo no
mnó stwo prak tycz nych wska zó wek do ty czą -
cych po pra wy wa run ków pra cy w za kła dzie.
Z ca łą pew no ścią sta no wi ona coś wię cej niż
tyl ko ogól ny za rys te ma tu. W trak cie szko le -
nia pra co daw cy za po zna wa ni są też z za gad -
nie nia mi do ty czą cy mi oce ny ry zy ka za wo do -
we go oraz wy pad ków przy pra cy w mi kro -
przed się bior stwach.

Re ali za cja pro gra mu w za kła dzie to naj -
wa żniej szy etap, pod czas któ re go pra co daw -
cy roz po zna ją ist nie ją ce pro ble my i nie pra wi -
dło wo ści, oce nia ją ich ska lę i okre śla ją spo so -
by oraz ter mi ny ich li kwi da cji. Etap ten trwa
oko ło pół ro ku. Po za koń cze niu przez pra co -
daw cę pro gra mu na praw cze go wy zna czo ny
in spek tor pra cy prze pro wa dza au dyt, a okrę -
go wy in spek tor pra cy po dej mu je de cy zję
o przy zna niu lub nie przy zna niu Dy plo mu PIP. 

Au dyt jest chy ba dla pra co daw ców naj -
bar dziej stre su ją cym ele men tem pro gra mu.
Wte dy bo wiem do cho dzi do we ry fi ka cji te -
go, co pra co daw ca zro bił w fir mie. Zda rza ją
się sy tu acje, gdy in spek tor pra cy za miast au -
dy tu mu si prze pro wa dzić kon tro lę, za któ rą
idzie wy da nie środ ków praw nych. By wa, że
do pie ro to sta je się dla pra co daw cy praw dzi -
wym im pul sem do zmian. Jed nak więk szość
pra co daw ców otrzy mu je Dy plom PIP. 

Pod czas ostat nich trzech lat re ali za cji pro -
gra mu przy stą pi ło do nie go pra wie 4000 pra -
co daw ców, a 1468 zdo by ło Dy plom PIP. Część
pra co daw ców nie zde cy do wa ła się na au dyt
po re ali za cji pro gra mu na praw cze go, cho ciaż
z ca łą pew no ścią po pra wi ła po ziom bez pie -
czeń stwa w za kła dzie. Po zo sta li zre zy gno wa li
z udzia łu w trak cie re ali za cji, naj czę ściej wska -
zy wa ną przy czy ną był brak cza su lub brak
środ ków na do sto so wa nie za kła du do wy -
mo gów pro gra mu, a ta kże za koń cze nie dzia -
łal no ści. Wśród zdo byw ców dy plo mów naj -

więk sza gru pa pra co daw ców pro wa dzi ła hur -
tow nie i skle py (18%), za kła dy usłu go we
(18%), za kła dy prze twór stwa prze my sło we -
go (16%) i me cha ni ki po jaz do wej (10%). 

Wspo ma ga nie zmian

Wśród naj wa żniej szych przy czyn przy stą -
pie nia do pro gra mu przed się bior cy wy mie -
nia ją chęć spraw dze nia swo je go za kła du, 
mo żli wość uzy ska nia wska zó wek do ty czą -
cych usu wa nia nie pra wi dło wo ści, za pew nie -
nie wy ższe go po zio mu bez pie czeń stwa pra -
cow ni ków. Mo ty wu ją ce oka zu ją się też wcze -
śniej sze kon tro le in spek cji pra cy. Za in te re so -
wa nie pra co daw ców wska zu je na to, że rze -
czy wi ście chcą się do wie dzieć, ja kie prze pi sy
pra wa ich obo wią zu ją i co trze ba zro bić, aby
wy eli mi no wać za gro że nia. Za czy na ją do ce -
niać mo żli wość upo rząd ko wa nia za kła du
przy współ pra cy z PIP. Wie lu pra co daw com
wy star cza ją pro fe sjo nal ne szko le nia oraz rze -
tel nie przy go to wa ne ma te ria ły in for ma cyj -
ne, in ni po trze bu ją kon tak tu z eks per tem,
któ ry wy ja śni wszel kie wąt pli wo ści. Po do ba
im się mo żli wość po roz ma wia nia z in spek to -
rem pra cy o pro ble mach, a ta kże świa do -
mość, że nie po cią ga to za so bą kon se kwen -
cji praw nych w po sta ci ewen tu al nych kar.

Pod czas re ali za cji pro gra mu pra co daw cy
kon cen tru ją się na po pra wie wa run ków bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, iden ty fi ku ją za -
gro że nia, prze pro wa dza ją po rząd ki w za kła -
dach, li kwi du ją nie pra wi dło wo ści zwią za ne
z pra wem pra cy. W do tych cza so wej prak ty ce
pro gra mu naj więk sza gru pa nie pra wi dło wo -
ści zwią za nych z bhp do ty czy ła ko niecz no ści
uzu peł nie nia oce ny ry zy ka za wo do we go, do -
sto so wa nia ma szyn do mi ni mal nych wy ma -
gań, dość czę stym dzia ła niem by ło uzu peł -
nia nie osłon przy ma szy nach, wpro wa dza nie
za bez pie czeń me cha nicz nych i elek trycz nych,
zmia na oświe tle nia na sta no wi skach pra cy, za -
kup i wy da wa nie ubrań ro bo czych. Prze pro -
wa dza no też pra ce re mon to we, szko lo no pra -
cow ni ków, uzu peł nia no środ ki ochro ny in dy -
wi du al nej, w tym za bez pie cze nia do prac
na wy so ko ściach, wy mie nia no dra bi ny i rusz -
to wa nia, prze pro wa dza no ba da nie czyn ni ków
szko dli wych. Pra co daw cy mu sie li za dbać rów -
nież o to, aby dro gi trans por to we, w tym dro -
gi dla pie szych, by ły wy ko na ne i ozna ko wa ne
zgod nie z pol ski mi nor ma mi i wła ści wy mi
prze pi sa mi oraz utrzy my wa ne w sta nie nie -
stwa rza ją cym za gro że nia dla użyt kow ni ków.
Z ko lei w ra mach dzia łań do ty czą cych pra wa

pra cy pra co daw cy po rząd ko wa li ak ta oso bo -
we pra cow ni ków oraz ewi den cję cza su pra cy,
wy sy ła li pra cow ni ków na za le głe urlo py, wy -
pła ca li źle na li czo ne świad cze nia czy uzu peł -
nia li bra ku ją ce do ku men ty.

Za do wo le ni pra co daw cy

Spy ta li śmy zdo byw ców Dy plo mów PIP,
czy udział w pro gra mie zmie nił coś w funk -
cjo no wa niu ich za kła dów. Zda niem wie lu lau -
re atów Dy plom PIP pod no si pre stiż fir my, ob -
li gu je do utrzy ma nia wy so kie go stan dar du
bez pie czeń stwa pra cy, po pra wia wi ze ru nek
pra co daw cy w oczach pra cow ni ków i zmniej -
sza oba wy przed kon tak tem z Pań stwo wą In -
spek cją Pra cy. Udział w pro gra mie ob li gu je
do co dzien nej dba ło ści o bez pie czeń stwo
pra cy. Zna czą ca gru pa na gro dzo nych twier -
dzi, że zdo by cie Dy plo mu po pra wi ło ich re la -
cje z pra cow ni ka mi. Być mo że pra cow ni cy,
wi dząc po pra wę śro do wi ska pra cy w za kła -
dzie, w któ rym pra cu ją, za czę li ina czej po -
strze gać sze fa, a być mo że sam pra co daw ca
po siadł pew ną wie dzę w dzie dzi nie bez pie -
czeń stwa pra cy i zmie nił się je go sto su nek
do pra cow ni ków. 

Pro gram pre wen cyj ny „Zdo bądź dy plom
PIP” jest bar dzo istot ny dla pra co daw ców,
po nie waż umo żli wia po pra wę wa run ków pra -
cy w spo sób nie zbyt skom pli ko wa ny, sto sun -
ko wo ta ni i ma ło stre su ją cy. In spek cji pra cy
uła twia prze ła my wa nie ne ga tyw nych opi nii
o in spek cji pra cy ja ko or ga nie re stryk cyj nym
i nie ro zu mie ją cym trud no ści, z ja ki mi bo ry -
ka ją się ma łe za kła dy pra cy. Speł nia pod sta -

wo we za da nie w za kre sie eli mi no wa nia nie -
pra wi dło wo ści w za kła dzie i pod no sze nia wie -
dzy pra co daw ców z za kre su pra wa pra cy oraz
bez pie czeń stwa pra cy. Pro gram ten po wi -
nien być wciąż udo sko na la ny – nie tyl ko z my -
ślą o pra co daw cach bio rą cych udział pierw -
szy raz, ale rów nież w za kre sie współ pra cy
z ty mi uczest ni ka mi, któ rzy uzy ska li Dy plom
PIP w po przed nich edy cjach, tak aby na dal
czu li się zo bo wią za ni do prze strze ga nia prze -
pi sów pra wa pra cy i bhp.

głów ny spe cja li sta Zbi gniew Ko wal czyk
De par ta ment Pro mo cji i Pre wen cji GIP

Pod czas szko le nia
uczest ni cy za po zna ją się
mię dzy in ny mi z li stą kon -
tro l ną z ko men ta rzem, wy -
da ną w for mie in te rak tyw -
nej apli ka cji elek tro nicz nej,
w któ rej za miesz czo no
mnó stwo prak tycz nych
wska zó wek do ty czą cych
po pra wy wa run ków pra cy
w za kła dzie. 

Pro gram skła da się z pię -
ciu eta pów: zgło sze nie,

szko le nie, re ali za cja pro gra -
mu w za kła dzie, au dyt oraz

Dy plom PIP. Do udzia łu
w pro gra mie mo żna się

zgło sić oso bi ście w sie dzi -
bie Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy, te le fo nicz nie lub

wy peł nić kar tę zgło sze nia
umiesz czo ną na stro nie 

in ter ne to wej. 

Pań stwo wa In spek cja Pra cy wpro wa dza na co raz więk szą
ska lę po za kon trol ne for my dzia łań. Wy ni ka to ze świa do mo -
ści, że osią gnię cie po pra wy bez pie czeń stwa pra cy wy ma ga
part ner skie go udzia łu zainteresowanych stron.



Z czym naj bar dziej ko ja rzą się pa nu zmia ny po 1981 ro ku, kie dy
in spek cja ze związ ko wej sta ła się Pań stwo wą In spek cją Pra cy?

Z nie za le żno ścią, któ rej nie mo gli zro zu mieć ów cze śni rzą dzą cy.
Przy po mi nam so bie, jak w 1983 ro ku w kil ku in spek to rów pra cy mie -
li śmy skon tro lo wać urząd wo je wódz ki, a ści ślej po szcze gól ne wy -
dzia ły ja ko jed nost ki nad rzęd ne okre ślo nych przed się biorstw. Mnie
przy pa dła kon tro la ku ra to rium. W urzę dzie ku ra tor za wo łał be ha -
pow ca i stwier dził, że to do nie go przy sze dłem na kon tro lę. Gdy wy -
ja śni łem, że bę dę kon tro lo wał ku ra to rium, nie mógł te go zro zu mieć.
Po kon tro li po je cha li śmy do wo je wo dy z pro to ko łem zbior czym,
a ten od mó wił pod pi sa nia go. Bał się, że jak pod pi sze pro to kół, w któ -
rym by ła mo wa o uchy bie niach i nie pra wi dło wo ściach, to pre mier
wy rzu ci go z pra cy. Je go oba wy nas nie wzru sza ły, bo to prze cież on
od po wia dał za wszyst ko w urzę dzie. Nie chciał wie rzyć, że tak mo że -
my sta wiać spra wę, że to jest mo żli we. W te go ty pu sy tu acjach czu li -
śmy nie za le żność i re spekt, z ja kim się do nas od no szo no.

Przez la ta by ły ró żne po my sły na uspraw nie nie pra cy in spek -
to rów pra cy. Co spraw dzi ło się, a co oka za ło się po my słem chy -
bio nym?

Kon tro le jed no dnio we by ły nie po ro zu mie niem. Cho dzi ło o to,
że by przy po mo cy list kon tro l nych ro bić w cią gu jed ne go dnia
dwie a na wet trzy kon tro le. W ten spo sób mo że i wzro sła by efek -
tyw ność, ale wąt pli wa by ła by ja kość tych kon tro li, co sam oso bi ście
tłu ma czy łem ów cze sne mu głów ne mu in spek to ro wi pra cy. Naj bar -
dziej przekonał go ar gu ment zwią za ny z za pro sze niem po my sło -
daw cy, aby sam prze pro wa dził ta kie kon tro le i po ka zał nam, że to
za da nie jest wy ko nal ne. Ka żdy in spek tor pra cy do sko na le wie, że
kon tro le mo gą i są prze cią ga ne w cza sie, na przy kład z po wo du
nie obec no ści pra co daw cy, głów ne go księ go we go, bra ku akt oso -
bo wych czy in nych do ku men tów. Zda rza się, że na wet w przy pad -
ku ma łe go za kła du in spek tor nie ma mo żli wo ści prze pro wa dze nia
kon tro li za jed nym po dej ściem.

Wa run ki pra cy in spek to rów, a tym sa mym też efek tyw ność, po -
pra wi ły się znacz nie w cza sie, gdy sze fem PIP był Ta de usz Suł kow -
ski. Wte dy na przy kład nasz od dział, ja ko pierw szy w kra ju, do stał
słu żbo wy sa mo chód. To był ma luch z na pi sa mi po bo kach: Pań -
stwo wa In spek cja Pra cy. Nie tyl ko uła twiał nam pra cę, ale już sa mo
po ja wie nie się po jaz du w da nym miej scu po wo do wa ło, że ro bot ni -
cy scho dzi li z rusz to wań, za kła da li ka ski itd. To by ły bar dzo do bre
cza sy, ta kże ze wzglę du na za rob ki in spek to rów pra cy, któ rzy na -
wet czte ry ra zy w ro ku awan so wa li fi nan so wo. 

W ostat nich la tach in spek to rom pra cy do szło bar dzo du żo obo -
wiąz ków, zwią za nych m.in. z le gal no ścią za trud nie nia czy z dzia łal -
no ścią pre wen cyj ną, co nie prze ło ży ło się na za rob ki. Mło dy in spek -
tor pra cy ma dwa i pół tys. pen sji i nie jest w sta nie z tych pie nię dzy
utrzy mać żo ny i dziec ka. My, roz po czy na jąc tak jak oni pra cę w in -
spek cji, mie li śmy nie tyl ko ła twiej, ale i za rob ki by ły re la tyw nie
znacz nie więk sze. Dziś in spek to rzy czu ją się prze cią że ni pra cą,
a przede wszyst kim biu ro kra cją. Do ku men ta cja, pro to ko ły i wszel -
kie an kie ty są zbyt pra co chłon ne i to mi mo po mo cy sys te mu Na vi -
ga tor. Ja kiś czas te mu kon tro lo wa łem fir mę, w któ rej by li za trud nie -
ni cu dzo ziem cy. Pra co daw ca do peł nił wszel kich for mal no ści, pła cił
i od pro wa dzał skład ki. Mi mo że nie stwier dzi łem żad ne go uchy bie -
nia, mu sia łem wy peł nić kwe stio na riusz za wie ra ją cy kil ka dzie siąt
po zy cji. Ma rzy mi się, by na sza in spek cja przy ję ła wzo rzec bry tyj ski,
gdzie in spek tor idzie na kon tro lę z no te sem, a spra wy for mal ne za -
ła twia za nie go se kre tarz.

Bry tyj czy cy du ży na cisk kła dą na pre wen cję, któ rej ro la wzro -
sła rów nież w PIP. Czy te za da nia w prak ty ce ob cią ża ją głów nie
in spek to rów pra cy?

Rze czy wi ście to my naj czę ściej pro wa dzi my szko le nia i au dy ty,
spo ty ka my się z mło dzie żą, np. na fe sty nach przy oka zji ró żnych
kam pa nii. Mo im zda niem pre wen cją po win ni zaj mo wać się pra -
cow ni cy me ry to rycz ni, zaś in spek to rzy pra cy po win ni się sku piać
na kon tro li i nad zo rze, ta kże tym zwią za nym np. z od bio ra mi bu -
dów, któ re w ostat nim cza sie usta wo daw ca wy łą czył z in spek cyj -
nych kom pe ten cji.

Kie dyś kon tro le mia ły cha rak ter kom plek so wy. Co to w prak -
ty ce ozna cza ło?

W za le żno ści od wiel ko ści za kła du trwa ły cza sa mi kil ka na ście
dni. Pa mię tam, jak z ko le gą przez dwa ty go dnie kon tro lo wa li śmy
przed się bior stwo go spo dar ki rol nej. To był du ży za kład za trud nia -
ją cy po nad ty siąc pra cow ni ków. W 1984 ro ku prze pro wa dzi łem 24
ta kie kom plek so we kon tro le w PGR -ach i zo sta łem za to na gro dzo -
ny przez głów ne go in spek to ra pra cy. Wte dy by ły na praw dę trud ne
cza sy, pro ble my z do jaz da mi, kart ki żyw no ścio we. Jed nak przy po -
mi nam so bie i ta ką sy tu ację, gdy po je cha łem na kon tro lę do Ru cia -
ne go -Ni dy do Nad le śnic twa Ma sku liń skie go, że mu sia łem wró cić
do do mu, bo w oko li cy nie mo głem nic ku pić do je dze nia. Kie dy
po now nie zna la złem się w le śni czów ce, w któ rej wska za no mi po -
kój na noc leg, sam mu sia łem so bie na pa lić w pie cu. Po kil ku dniach
kon tro li oka za ło się, że bę dę mu siał uka rać pra co daw cę, któ ry na ta -
ką wia do mość za re ago wał groź bą i po wo ły wa niem się na zna jo -
mość z sa mym pre mie rem, a wła ści cie lem da czy w tym wła śnie
nad le śnic twie. Zresz tą ta kie po wo ły wa nie się na ró żne go ro dza ju
ko nek sje by ło wte dy po wszech ne, a in spek to rzy mu sie li mieć spo -
ro od wa gi, że by się te mu prze ciw sta wić.

Du żej od por no ści psy chicz nej wy ma ga ło też ba da nie wy pad -
ków śmier tel nych. Wśród po nad 50 wszyst kich, któ re ba da łem, za -
pa mię ta łem trzy, bo wy da rzy ły się dzień po dniu. Do pierw sze go
do szło na te re nie szko ły w oko li cach Puń ska. Dy rek tor ka we zwa ła
becz ko wóz do opró żnie nia szam ba. Przy pod łą cza niu ru ry pra cow -
nik zo stał po chwy co ny przez wał prze kaź ni ka mo cy, w mgnie niu
oka ro ze rwa ło go na oczach kil ku osób. Gdy przy je cha łem na miej -
sce, wi dzia łem jesz cze szcząt ki te go czło wie ka. To by ło wstrzą sa ją -
ce. Na dru gi dzień mu sia łem po je chać do wy pad ku śmier tel ne go,
któ re mu uległ pra cow nik w trak cie roz biór ki ścian ki dzia ło wej.
Do ko lej ne go zda rze nia, rów nież śmier tel ne go, do szło w Wę go rze -
wie pod czas pra cy siecz kar ni sa mo bie żnej. Zer wa ny nóż ude rzył
w gło wę pra cow ni ka, któ ry zgi nął na miej scu. Tę czar ną se rię wciąż
mam w pa mię ci, choć zda rzy ła się po nad 30 lat te mu, kie dy za gro -
żeń by ło nie po rów ny wal nie wię cej niż dziś.

A czy czę sto do ty czą one ta kże in spek to rów pra cy?
Oczy wi ście zda rza ją się. Sam do dziś po no szę kon se kwen cje

bo re lio zy, któ rej na ba wi łem się, pra cu jąc w śro do wi sku le śnym.
Mam stwier dzo ną cho ro bę za wo do wą, chy ba ja ko je dy ny in spek -
tor pra cy. Za kil ka mie się cy, gdy przej dę na eme ry tu rę, bę dę miał
czas, by bar dziej za dbać o swo je zdro wie, a ta kże i na to, by po chy -
lić się nad swo imi zbio ra mi znacz ków i mo net. To bę dzie rów nież
czas dla mo jej ro dzi ny, do tych czas w zna ko mi tej więk szo ści po -
świę ca ny in spek cji.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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Na 95-le cie in spek cji pra cy
W przy szłym ro ku bę dzie my ob cho dzić 95-le cie ist nie nia in spek cji pra cy. Chce my uświet -
nić ten ju bi le usz, pu bli ku jąc roz mo wy z in spek to ra mi o naj dłu ższym sta żu. Hi sto rię in spek -
cji pra cy two rzą prze cież lu dzie, peł ni pa sji in spek to rzy, któ rych wie dza i wy trwa łość
przy czy ni ły się do stwo rze nia no wo cze sne go sys te mu kon tro li ochro ny praw i bez pie czeń -
stwa pra cow ni ków. W cy klu wy wia dów z naj bar dziej do świad czo ny mi in spek to ra mi pra -
gnie my po ka zać, jak zmie nia ła się in spek cja pra cy, z ja ki mi pro ble ma mi zma ga ła się
na prze strze ni lat i jak do sko na li ła swą dzia łal ność. 

Na le ży pan do nie licz nej gru py in spek to rów pra cy, któ rzy roz -
po czy na li pra cę jesz cze w związ ko wej in spek cji pra cy. Jak wspo -
mi na pan te cza sy?

W mo im przy pad ku jest to dy stans 37 lat. Ty le mi nę ło, od kie dy
otrzy ma łem le gi ty ma cję wo je wódz kie go in spek to ra pra cy w Su -
wał kach, a na stęp nie od by łem pół rocz ne szko le nie we Wro cła wiu.
Ca ła gru pa li czy ła 50 osób, wśród nich by ło 32 wo je wódz kich in -
spek to rów pra cy i je den okrę go wy z War sza wy, po zo sta li to by li
bra nżo wi in spek to rzy pra cy. Do brze pa mię tam eg za min koń co wy,
któ ry wca le nie był for mal no ścią i wie le osób mia ło pro ble my z je -
go zda niem. Ja ko in ży nier i ab sol went Wy dzia łu Le śnic twa Szko ły
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go pod sze dłem jed nak do nie go
w spo sób am bi cjo nal ny.

Do 1981 ro ku in spek cja pra cy znaj do wa ła się w struk tu rach
związ ko wych i w za sa dzie mia ła cha rak ter bra nżo wy. Mój pierw szy
zwierzch nik, Ja nusz Kel ler, kie ro wał Okrę go wym In spek to ra tem
Pra cy ds. In spek cji Pra cy, ko or dy no wał rów nież pra cę in spek to rów
bra nżo wych, któ rzy z ko lei pod le ga li kie row ni ko wi in spek to ra tu
za rzą du głów ne go da ne go związ ku bra nżo we go. Pra wo kon tro lo -
wa nia mie li wów czas je dy nie in spek to rzy bra nżo wi. My, in spek to -
rzy wo je wódz cy, mu sie li śmy mieć spe cjal ne upo wa żnie nia do kon -
tro li, wy da wa ne przez za rząd głów ny związ ku za wo do we go da nej
bra nży. Na sza pra ca po le ga ła ge ne ral nie na współ pra cy ze związ -
ka mi za wo do wy mi, spo łecz ny mi in spek to ra mi pra cy i z ra da mi za -
kła do wy mi. Pro wa dzi li śmy szko le nia, udzie la li śmy po rad, uczest ni -

czy li śmy w na ra dach. Mo żna po wie dzieć, że już wte dy zaj mo wa li -
śmy się pre wen cją. W ten spo sób tak na praw dę wy rę cza li śmy dzia -
ła czy związ ko wych. Sprze ciw nie wcho dził w ra chu bę, gdyż na wnio -
sek władz związ ko wych mo gli śmy zo stać zwol nie ni z pra cy. 

Czy ja kieś sy tu acje bądź kon tro le z tam te go okre su utkwi ły
pa nu w pa mię ci?

Pa mię tam, jak w 1976 ro ku wy sła no mnie do za kła dów w Olec -
ku, by wy tłu ma czyć pod wy żki cen, prze ciw ko któ rym straj ko wa no
wte dy w Ra do miu. Do dziś wsty dzę się te go, co wte dy mó wi łem,
ale ta kie by ły cza sy i tak na praw dę nie mia łem wy bo ru.

Zgo ła ina czej wy glą da ła sy tu acja, gdy po kon tro li prac żniw -
nych w jed nym z przed się biorstw rol nych wstrzy ma łem pra cę ma -
szyn, któ re za gra ża ły lu dziom. Nie mia ły osłon, nie dzia ła ły ró żne
me cha ni zmy. Nie trze ba by ło mieć szcze gól nej wy obraź ni, by zo ba -
czyć np. po chwy co ne koń czy ny. We zwał mnie wte dy se kre tarz wo -
je wódz ki Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej i po są dził o sa -
bo taż. Krzy czał, że żni wa prze cież nie mo gą cze kać, a ja swo imi de -
cy zja mi je opóź niam i na ra żam pań stwo na stra ty. Ri po stu jąc, za py -
ta łem go, kto od po wie, gdy któ ryś z pra cow ni ków stra ci ży cie, bo
ma szy na jest nie spraw na. Ten ar gu ment prze mó wił do nie go. Se -
kre tarz przy znał mi ra cję.

Z Kazimierzem Hałaburdą, nadinspektorem
pracy, od 32 lat kierującym Oddziałem PIP 

w Suwałkach, 
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska

Niezależność 
i respekt



Jak usta lił in spek tor Okrę go we go In spek -
to ra tu Pra cy w Opo lu, do wy pad ku do szło
wsku tek omył ko we go na peł nie nia zbior ni ka
agre ga tu pral ni cze go. Jed na z pra cow nic, ko -
le żan ka po szko do wa nej, na peł ni ła ma szy nę
nad tlen kiem wo do ru za miast czte ro chlo ro -
ety le nem (te tra chlo ro ete nem).

Pra cow ni ca ta by ła za trud nio na na sta no -
wi sku pra so wacz ki i nie po sia da ła do świad -
cze nia przy użyt ko wa niu ma szyn pio rą cych.
Po le ce nie ob słu gi urzą dze nia w dniu wy pad -
ku otrzy ma ła od prze ło żo ne go. Nie zwró ci ła
przy tym uwa gi na ety kie tę na ka ni strze i czy -
tel ny na pis: nad tle nek wo do ru.

Po pew nym cza sie pra cow ni ca za uwa ży ła
jed nak, że w trak cie pra nia w ma szy nie wy -
two rzy ła się du ża ilość pia ny. W tym mo men -
cie zo rien to wa ła się, że praw do po dob nie wla -
ła do ma szy ny nad tle nek wo do ru. O pro ble -
mie te le fo nicz nie po in for mo wa ła pra cow ni cę
za trud nio ną na sta no wi sku ope ra to ra ma szyn
pral ni czych, przy szłą po szko do wa ną.

Po przy jeź dzie do pral ni po szko do wa na,
w po ro zu mie niu z wła ści cie lem oraz ser wi -
san tem, przy stą pi ła do zle wa nia za war to ści
ma szy ny (mie sza ni ny nad tlen ku wo do ru z czte -
ro chlo ro ety le nem) przez de sty la tor. Agre gat
pral ni czy był wów czas wy łą czo ny. 

Po chwi li do szło do wy bu chu ukła du fil -
tru ją ce go ma szy ny, w wy ni ku któ re go znaj -
du ją ca się w po bli żu ma szy ny 42-let nia pra -
cow ni ca do zna ła m.in. ran tłu czo nych gło wy,
opa rzeń I stop nia twa rzy, szyi oraz ud, a ta k-
że stłu czeń klat ki pier sio wej.

Za przy czy ny wy pad ku przy pra cy in spek -
tor uznał:

● roz kład nad tlen ku wo do ru w za mknię -
tym obie gu ma szy ny pod wpły wem sub stan -
cji or ga nicz nych w po sta ci nie czy sto ści, znaj -
du ją cych się w ukła dzie fil tru ją cym;

● wpro wa dze nie do obie gu za mknię te -
go ma szy ny nad tlen ku wo do ru, nie zgod nie
z usta lo nym pro ce sem tech no lo gicz nym;

● brak in for ma cji w tre ści in struk cji ob -
słu gi agre ga tów pral ni czych na te mat za cho -
wa nia w ra zie wy stą pie nia sy tu acji awa ryj nej
zwią za nej z omył ko wym wpro wa dze niem
do zbior ni ka nad tlen ku wo do ru, tj. in nej sub -
stan cji niż wy ma ga na;

● nie pra wi dło we za cho wa nie się pra -
cow ni ka, spo wo do wa ne nie zna jo mo ścią za -
gro że nia (pra cow nik nie zo stał za po zna ny
z tre ścią kart cha rak te ry sty ki nad tlen ku wo -
do ru oraz czte ro chlo ro ety le nu); 

● wy ko ny wa nie, z po le ce nia osób spra -
wu ją cych nad zór, prac nie wcho dzą cych w za -
kres obo wiąz ków pra cow ni ka (zle ce nie przez
pra co daw cę pra cow ni cy za trud nio nej na sta -
no wi sku pra so wacz ki ob słu gi agre ga tu pral -
ni cze go).

In spek tor pra cy wy sto so wał do pra co daw -
cy de cy zję na ka zo wą oraz wy stą pie nie z 13
wnio ska mi po kon trol ny mi, m.in. od no śnie
nie do pusz cza nia pra cow ni ków do pra cy,
do któ rej wy ko ny wa nia nie po sia da ją wy ma -
ga nych kwa li fi ka cji lub po trzeb nych umie -

jęt no ści, do sta tecz nej zna jo mo ści przez pra -
cow ni ków prze pi sów oraz za sad bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże po now ne go
prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we -
go z uwzględ nie niem za gro żeń wy ni ka ją cych
z uży wa nych nie bez piecz nych pre pa ra tów
che micz nych.

Z uwa gi na ska lę nie pra wi dło wo ści in -
spek tor uka rał pra co daw cę man da tem.

Z dokumentacji OIP w Opolu

Pod
inspektorską

lupą

Po wybuchu w pralni

313/2013 IP30 IP 3/2013 

Omył ko we na peł nie nie
ma szy ny pral ni czej wy -
bu cho wym nad tlen kiem
wo do ru i nie prze my śla -
na pró ba usu nię cia go
z urzą dze nia skoń czy ły
się cię żki mi po pa rze nia -
mi oraz ura za mi pra cow -
ni cy pral ni. A ciąg
przy czyn i skut ków, któ -
ry do pro wa dził do tra ge -
dii, uru cho mi ła de cy zja
pra co daw cy o po wie rze -
niu od po wie dzial nej pra -
cy nie przy go to wa nej
do jej wy ko ny wa nia 
pod wład nej.

Wi dok po kry wy obu do wy fil tra,
któ ra zo sta ła od rzu co na pod -
czas wy bu chu.

Wnę trze fil tra.

XX Ogólnopolski Jubileuszowy Rajd 
Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Bieszczady 2013
Organizatorzy XX Ogólnopolskiego Jubileuszowego Rajdu Pracowników Państwowej

Inspekcji Pracy „Bieszczady 2013” serdecznie zapraszają w dniach 13-16 czerwca 2013 r.
do Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor" w Solinie (www.wzwjawor.pl). 

Ramowy program rajdu:
13 czerwca 2013 r. (czwartek)
● Przyjazd uczestników w godzinach popołudniowych.
● W godz. 15-18 gorący posiłek w kawiarni ośrodka.
● Godz. 19.00 uroczyste otwarcie rajdu, zabawa.
14 i 15 czerwca 2013 r.
● Wycieczki według programu.
● Grille ze śpiewem i tańcami.
16 czerwca 2013 r. (niedziela)
● Po śniadaniu pożegnanie uczestników.

Tra sy raj do we:
Pro po nu je my Pań stwu sie dem wy cie czek. Ka żdy uczest -

nik wy bie ra dwie wy ciecz ki: jed ną w dniu 14 czerw ca i jed ną
w dniu 15 czerw ca.

TRA SA I – TA JEM NI CE SO LI NY
Przej ście ma low ni czym szla kiem wzdłuż je zio ra, zwie -

dza nie za po ry w So li nie (ko ro na i wnę trze), obiad w Po lań -
czy ku i po wrót stat kiem. Wy jazd 8.30, po wrót 17.00.

TRA SA II – PO WO DZIE I W POD ZIE MIU
Pie sza wę drów ka wzdłuż li nii brze go wej oby dwu zbior -

ni ków (So li na i Mycz kow ce), wy ciecz ka do wnę trza za po ry,
obiad nad brze giem Sa nu, za wi ro wa nia na Sa nie i po wrót
au to ka rem. Wy jazd 8.00, po wrót 17.00.

TRA SA III – TRA SA Z PRZESZ ŁO ŚCIĄ
Pie sza wy ciecz ka szla kiem z Be rez ki do Be reź ni cy Ni żnej

w po szu ki wa niu śla dów daw nych wsi łem kow skich, da lej
do Po lań czy ka na obiad przy ogni sku, po wrót stat kiem
do ośrod ka. Wy jazd 9.00, po wrót 17.00.

TRA SA IV – TRA PER SKA WY PRA WA
Wy ciecz ka au to ka ro wa dla tych, któ rzy przed kła da ją „trzy -

ma nie kli ma tów” nad wy si łek fi zycz ny. Wy ciecz ka do opusz -
czo nej cer kwi w Ło pien ce, obiad na le śnej po la nie, wy pra wa
wo za mi tra per ski mi. Wy jazd 8.00, po wrót 18.00.

TRA SA V – SZLA KIEM IKON
Za bie rze my Was na wy ciecz kę w prze szłość – do sa noc -

kie go skan se nu oraz na Szlak Ikon w do li nę Sa nu. Wy jazd 9.00,
po wrót 17.00.

TRA SA VI – SZLAK DE BIU TAN TA
Oszo ło mie ni hucz ną za ba wą i gwa rem let niej no cy, łak -

nie my ci szy i spo ko ju. Na tej tra sie te go nie znaj dzie cie. Wy -
bie ra my się na Po ło ni nę We tliń ską i ko lej kę, a to naj bar dziej
po pu lar ne i naj czę ściej od wie dza ne miej sca w Biesz cza dach.
Wy jazd 9.00, po wrót 18.00.

TRA SA VII – KLA SY KA RAJ DO WA
Tak jak w ka żdym kla sycz nym przy pad ku trud no coś no -

we go na pi sać o tej tra sie. Tak jak ka żdy po rząd ny kla syk ma
sa me za le ty. Do brze się za czy na i tak sa mo się koń czy,
a po środ ku Tar ni ca i biesz czadz ka ko lej ka le śna. Wy jazd 8.00,
po wrót 18.00.

Dla uczest ni ków raj du prze wi dzia ne są obia dy na tra sie
wy cie czek. Oso bom szcze gól nie przy wią za nym do miej sca
za kwa te ro wa nia or ga ni za tor za pew ni obia dy w ośrod ku.
Oso by te pro szo ne są o wy bra nie na zgło sze niu „wy ciecz ki
nr VIII”, czy li po by tu sta cjo nar ne go w So li nie, gdzie bę dzie
mo żli wość sko rzy sta nia np. z wy po ży czal ni sprzę tu wod ne -
go (ro we ry wod ne, ża glów ki, ka ja ki), ba se nu i kor tów.

Wszelkie pytania na temat organizacji rajdu prosimy kierować do: 
Krzysztofa Machowicza, tel. służb. 17 71-72-045; Beaty Salamon, tel. służb. 17 71-72-090;

Adama Tulei, tel. służb. 17 71-72-000.

„Jawor" w Solinie



Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie ba -
dał oko licz no ści i przy czy ny wy pad ku przy pra -
cy, ja ki wy da rzył się w wy twór ni pasz przy kru -
szar ce wal co wej do roz drab nia nia zia ren rze -
pa ku.

W dniu wy pad ku po szko do wa ny chciał
dłoń mi w rę ka wi cach ro bo czych oczy ścić wal -
ce roz drab nia ją ce rze pak w kru szar ce. Zgod -
nie z za le ce nia mi pro du cen ta, wal ce na le ża ło
okre so wo czy ścić, po nie waż osia da ły na nich,
roz kru szo ne ziar na.

Pra cow nik nie za trzy mał jed nak urzą dze nia,
choć mógł to zro bić przez sys tem kom pu te ro -
wy, któ ry ob słu gi wał, lub też przez wy łącz nik
za in sta lo wa ny obok kru szar ki. W kon se kwen -
cji je go rę ka wi ce i dło nie zo sta ły po chwy co ne,

a na stęp nie wcią gnię te mię dzy wal ce, co spo -
wo do wa ło zmia żdże nie pal ców obu rąk.

W cza sie kon tro li nie oka za no in spek to ro -
wi pra cy żad nych do ku men tów do ty czą cych
kru szar ki. Urzą dze nie nie po sia da ło też ta -
blicz ki zna mio no wej. Za mon to wa ne zo sta ło
przed uru cho mie niem za kła du, któ re mia ło
miej sce w 2006 r.

Wal ce kru szar ki, roz sta wio ne w od le gło ści
oko ło 2 mm, by ły za kry te osło ną – po dłu żny -
mi drzwicz ka mi otwie ra ny mi w po zio mie.
Drzwicz ki nie po sia da ły wy łącz ni ka krań co we -
go, po wo du ją ce go po ich otwar ciu odłą cze nie
na pę du wal ców.

Na ra mie drzwi czek oraz mię dzy wal ca mi
znaj do wa ły się ziar na rze pa ku a ta kże su szo -
ne i bar dzo twar de wy słod ki bu ra cza ne (pro -
dukt ubocz ny po wsta ją cy przy pro duk cji cu -
kru z bu ra ków cu kro wych, wy ko rzy sty wa ny ja -
ko pa sza), o dłu go ści kil ku cen ty me trów i śred -
ni cy ok. 1 cm. Z in for ma cji uzy ska nej od kie row -

ni ka za kła du wy ni ka ło, że na tej kru szar ce
roz drab nia no tyl ko ziar na rze pa ku.

Wy słod ki by ły zbyt du że, by do stać się
mię dzy wal ce kru szar ki, to też by ły pod no -
szo ne do gó ry i ha mo wa ły prze pływ zia ren rze -
pa ku mię dzy wal ca mi.

In spek tor pra cy usta lił, że wy słod ki bu ra cza -
ne zna la zły się w rze pa ku z po wo du po bli skie -
go skła do wa nia. W ma ga zy nie obok sie bie le -
ża ły ziar na rze pa ku oraz wy słod ki i pod czas za -
ła dun ku zia ren na sa mo chód ko par ka po bie -
ra ła rów nież wy słod ki.

In spek tor wstrzy mał pra cę kru szar ki i wy dał
ust ną de cy zję in sta la cji wy łącz ni ka krań co we -
go zblo ko wa ne go z drzwicz ka mi, któ ry bę -
dzie od ci nał na pęd wal ców przy ich otwar ciu.

Kie dy kie row nik za kła du po in for mo wał
o za ło że niu wy łącz ni ka, in spek tor pra cy wy dał
zgo dę na po now ne uru cho mie nie ma szy ny.

Wśród przy czyn wy pad ku in spek tor wy mie -
nił nie wła ści wy stan tech nicz ny kru szar ki –
drzwicz ki chro nią ce do stęp do wal ców mo żna
by ło swo bod nie uchy lić bez za trzy ma nia ma szy -
ny, co po wo do wa ło bez po śred ni do stęp do stre -
fy za gro że nia. Brak by ło też wy łącz ni ka awa ryj -
ne go bez po śred nio przy wal cach kru szar ki.

Ko lej na przy czy na wy pad ku, to lek ce wa że -
nie za gro że nia przez po szko do wa ne go, któ ry
chciał oczy ścić wal ce rę ka mi, nie wy łą cza jąc ich
na pę du.

Do wy pad ku, we dług in spek to ra, przy czy -
ni ła się też nie wła ści wa or ga ni za cja do star cza -
nia zia ren rze pa ku do kru sze nia, po wo du ją ca
mie sza nie zia ren z su szo ny mi wy słod ka mi
bu ra cza ny mi, któ re do sta wa ły się mię dzy wal -
ce i utrud nia ły prze pływ zia ren rze pa ku.

Z do ku men ta cji OIP Lu blin

Zmia żdżo ne i rze pak, i rę ce

Zmia żdże nie pal ców
obu rąk to sku tek po my -
słu pra cow ni ka, by oczy -
ścić kru szar kę do zia ren
rze pa ku bez jej za trzy -
my wa nia. In spek tor 
na ka zał in sta la cję au to -
ma tycz ne go wy łącz ni ka,
któ ry unie ru cha miał by
urzą dze nie w chwi li
otwar cia do stę pu
do stre fy nie bez piecz nej.


