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Wiadomości nie tylko z kraju

Sło wac ka in spek cja pra cy

Nie le gal ne za trud nie nie 
cu dzo ziem ców
Roz po zna wa nie, za po bie ga nie i wy -
kry wa nie prze stępstw oraz ści ga nie
ich spraw ców na le ży do no wych za -
dań Stra ży Gra nicz nej. O uza sad nio -
nym po dej rze niu po peł nie nia tych
prze stępstw in spek tor 
pra cy po wi nien nie zwłocz nie za wia -
do mić wła ści wą jed nost kę stra ży 
lub pro ku ra tu rę.

Jeszcze raz o służbie bhp

Inwestycja w bezpieczeństwo
Nie mal przez pół ro ku gru pa pra cow -
ni ków z Sa rzy ny za po zna wa ła się
z funk cjo no wa niem i ob słu gą no wo -
cze snych urzą dzeń in sta la cji. Wcze -
śniej by li oni przy zwy cza je ni
do kla sycz nych roz wią zań apa ra tu ro -
wych, opar tych na ręcz nym ste ro wa -
niu. Po słu gi wa li się pro sty mi
roz wią za nia mi za wo rów, mier ni ków
i urzą dzeń po mia ro wych. Te raz
wszyst ko jest pro gra mo wa ne i zauto -
ma ty zo wa ne.
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W sym bio zie ze śro do wi skiem

Fa lo chron osło no wy 
w Świ no uj ściu
O tym, jak wa żne są dla kie row nic -
twa bu do wy bez piecz ne i hi gie nicz -
ne wa run ki pra cy, świad czą choć by
nie któ re kosz ty, ja kie od po cząt ku
bu do wy zo sta ły po nie sio ne w związ -
ku z po pra wą wa run ków pra cy. Już
przy or ga ni za cji pla cu bu do wy wy da -
no 758 000 zł.

Nie do ce nio no za gro że nia

IP -ek we wro cław skiej Sor bo nie

W zakładach skupu i przerobu
złomu metali

Bu do wa wa żna, 
ale lu dzie wa żniej si

Biblioteka

Niefrasobliwy rozładunek
Ude rzo ny wy rwa ną przez wy so kie 
ci śnie nie kla pą cy ster ny pra cow nik
do znał ura zu gło wy i in nych po wa ż-
nych ob ra żeń. Jak usta lił in spek tor,
cy ster na nie by ła prze zna czo -
na do prze wo że nia ma te ria łu nie bez -
piecz ne go, któ ry do niej wla no.

18 Jeszcze raz o służbie bhp
Isto ta spo ru spro wa dza ła się do roz strzy gnię cia, czy
nie pod po rząd ko wa nie słu żby bhp bez po śred nio pra -
co daw cy lub oso bie wcho dzą cej w skład or ga nu za -
rzą dza ją ce go u pra co daw cy sta no wi przed miot
re gu la cji na ka zo wej in spek to ra pra cy i czy przy ję cie
roz wią zań or ga ni za cyj nych w ska rżą cym pod mio cie
na ru sza prze pi sy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Okładka:
fot. Janusz Serafin

W SEJMIE RP

Ra da przy ję ła spra woz da nie i plan pra cy

32/2013 IP

W ro ku spra woz daw czym człon ko wie ROP od by li
13 po sie dzeń ple nar nych, ze bra li się na 31 po sie dze niach
ze spo łów pro ble mo wych, pod ję li 28 uchwał w spra wie
przy ję cia sta no wisk i opi nii. Sta no wi ska te kie ro wa ne by -
ły do mar szał ka Sej mu, ko mi sji sej mo wych i se nac kich,
re sor tów, a ta kże urzę dów i in sty tu cji współ pra cu ją cych
z ra dą. Spo śród 61 za war tych w nich wnio sków zre ali zo -
wa ne zo sta ły 43. 

Jak pod kre ślił za stęp ca prze wod ni czą ce go ROP Sta -
ni sław Sto lorz, w po rów na niu z wcze śniej szym okre sem
od dwóch lat wy stę pu je zde cy do wa na po pra wa w za kre -
sie udzie la nia od po wie dzi na wy stą pie nia ra dy. W la -
tach 2007-2010 zda rza ło się, że ad re sa ci nie od po wia da li
na po ło wę z nich. Osta tecz nie za czę li udzie lać od po wie -
dzi na wszyst kie wy stą pie nia, ale do pie ro po skie ro wa -
niu do nich w 2010 r. pism in ter wen cyj nych przez ów cze -
sne go se kre ta rza ra dy.

Do ROP wpły nę ło w 2012 r. bli sko 80 skarg, za rów no
od osób fi zycz nych, jak i or ga ni za cji związ ko wych. Treść
nie któ rych za wia do mień w rze czy wi sto ści za wie ra ła py ta -
nia o wy kład nię prze pi sów pra wa pra cy. Wpły wa ły 
ta kże do wia do mo ści ra dy skar gi do in nych or ga nów wła -
dzy i ad mi ni stra cji pań stwo wej. „Ska rży ły się” po nad to oso -
by, któ re sys te ma tycz nie ślą do ra dy pi sma w ró żnych

spra wach. Za in te re so wa ni by li na bie żą co in for mo wa ni
o prze bie gu roz pa try wa nia i wy ja śnia nia spraw po ru sza -
nych w skar gach.

W pla nie pra cy ROP na 2013 r. zna la zły się m.in. te ma -
ty do ty czą ce: wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do -
wych, le gal no ści za trud nie nia, edu ka cji w dzie dzi nie bhp,
opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi, bez pie czeń stwa
pra cy w trans por cie i na ko lei.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czy ła po seł 
Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka, wzię li udział: Iwo na
Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy, z za stęp ca mi 
Mał go rza tą Kwiat kow ską i Lesz kiem Za ją cem oraz
kan dy dat na okrę go we go in spek to ra pra cy w Rze szo -
wie Da wid Ba ran.

Donat Duczyński
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Na po sie dze niu 22 stycz nia br. w sie dzi bie Sej mu Ra da Ochro ny Pra cy po zy tyw nie za -
opi nio wa ła wnio sek głów ne go in spek to ra pra cy Iwo ny Hic kie wicz do ty czą cy po wo -
ła nia Da wi da Ba ra na na sta no wi sko okrę go we go in spek to ra pra cy w Rze szo wie.
Od kwiet nia ub. r. peł nił on obo wiąz ki sze fa okrę gu, wcze śniej był je go rzecz ni kiem
pra so wym. Ra da przy ję ła także spra woz da nie ze swo jej dzia łal no ści w 2012 r. oraz za -
twier dzi ła plan pra cy na rok bie żą cy.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Mię dzy na ro do we warsz ta ty
W sie dzi bie Kra jo we go In sty tu tu Pra cy, Za trud nie nia i Szko leń Za -
wo do wych (IN TEFP) w Stras bur gu od by ły się 22 i 23 stycz nia br. mię -
dzy na ro do we warsz ta ty sek to ro we po świę co ne bu dow nic twu, zre -
ali zo wa ne w ra mach pro jek tu „De le go wa nie pra cow ni ków. Uspraw -
nie nie współ pra cy mię dzy part ne ra mi spo łecz ny mi i or ga na mi ad -
mi ni stra cji pu blicz nej w Eu ro pie”, któ re go ko or dy na to rem jest IN -
TEFP. W warsz ta tach bra li udział przed sta wi cie le eu ro pej skich fe de -
ra cji bu dow la nych, or ga ni za cji przed się bior ców, związ ków za wo do -
wych, ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz in sty tu cji na uko wych z Fran cji,
Bel gii, Luk sem bur ga, Ru mu nii, Da nii i Pol ski. Uczest ni cy warsz ta tów

Tar gi BUD MA 2013
Po nad 1000 wy staw ców z 35 kra jów za pre zen to wa ło się na Mię dzy na ro do wych Tar -
gach Bu dow nic twa „BUD MA 2013” w Po zna niu, któ re od by ły się w dniach od 29 stycz -
nia do 1 lu te go br. Tar gom to wa rzy szy ły po ka zy, pre zen ta cje, se mi na ria i m.in. kon -
fe ren cja „Bez pie czeń stwo pra cy w bu dow nic twie – pro fe sjo na lizm na bu do wie”,
przy go to wa na przez OIP w Po zna niu przy współ pra cy z Pol ską Izbą Go spo dar czą
Rusz to wań. Do bre prak ty ki, na przy kła dzie fir my „Hoch tief Pol ska”S.A. Od dział w Po -
zna niu, przed sta wił Pa weł
Jóź wiak, kie row nik bu do wy
ha li nr 15 Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich. Pro wa -
dzo na przez nie go bu do wa
zdo by ła I miej sce w kon kur -
sie PIP „Bu duj bez piecz -
nie”2012. Z ko lei Eu ge niusz
Rad niec ki, ko or dy na tor BHP
w spół ce „SKAN SKA”S.A. Od -
dział w Po zna niu, przed sta -
wił do bre prak ty ki wdro żo -
ne w fir mie, któ ra rów nież
zdo by ła rów no rzęd ne I miej -
sce w tym kon kur sie za bu do wę Cen trum In no wa cji w Lo gi sty ce w Po zna niu. 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 „BIS Plet tac”. W kon fe ren cji uczest ni czy li m.in. Le szek
Za jąc, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, Krzysz tof Ko wa lik i Ha li na Tul win, dy -
rek to rzy de par ta men tów: Nad zo ru i Kon tro li oraz Praw ne go GIP. Wśród uczest ni ków
był ta kże Zbi gniew Ja now ski, prze wod ni czą cy Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”,
a ta kże przed sta wi cie le licznych instytucji współ pra cu ją cych z PIP. 

dys ku to wa li nad spo so ba mi in for mo wa nia pra -
cow ni ków de le go wa nych o przy słu gu ją cych im
pra wach (por ta le in for ma cyj ne, bro szu ry), zaj -
mo wa no się kwe stią na wią zy wa nia współ pra cy
po mię dzy or ga na mi władz pu blicz nych i part -
ne ra mi spo łecz ny mi oraz or ga ni za cja mi pra co -
daw ców. Roz ma wia no rów nież o pro jek cie elek -
tro nicz ne go por ta lu two rzo ne go w ce lu mię dzy -
na ro do wej wy mia ny mię dzy or ga na mi kon tro l -
ny mi in for ma cji i na rzę dzi w kwe stii de le go wa -
nia pra cow ni ków. Pań stwo wą In spek cję Pra cy
re pre zen to wał Wło dzi mierz Wi śniew ski z OIP
w Olsz ty nie.

Bez piecz na zi ma 
Na za pro sze nie wo je wo dy lu bel skie go Jo lan ty
Szoł no -Ko guc w spo tka niu Wo je wódz kie go Ze -
spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go uczest ni czył
okrę go wy in spek to r pra cy w Lu bli nie Wło dzi -
mierz Bia duń. Te ma tem spo tka nia, któ re od by -
ło się 23 stycz nia 2012 ro ku w Urzę dzie Wo je -
wódz kim w Lu bli nie, by ło bez pie czeń stwo miesz -
kań ców re gio nu w okre sie zi mo wym, w szcze -
gól no ści w cza sie in ten syw nych opa dów śnie gu.
Pro gram obej mo wał omó wie nie sy tu acji me te -
oro lo gicz nej w wo je wódz twie lu bel skim oraz
dzia łań pod ję tych przez od po wied nie słu żby ce -
lem ogra ni cze nia ne ga tyw nych skut ków pa nu -
ją cych wa run ków po go do wych. Okrę go wy in -
spek tor pra cy przed sta wił za da nia re ali zo wa ne
zi mą przez in spek cję, zwią za ne z pra cą na otwar -
tej prze strze ni i z wy ko ny wa niem prac wy jąt ko -
wo nie bez piecz nych, ja ki mi są pra ce przy od -
śnie ża niu da chów. Za po wie dział ak tyw ne uczest -
nic two in spek to rów pra cy w dzia ła niach ma ją -
cych na ce lu za pew nie nie bez piecz nych wa run -
ków pra cy oso bom pra cu ją cym w trud nych wa -
run kach po go do wych. W po sie dze niu Wo je wódz -
kie go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go uczest -
ni czy li ta kże: Ur szu la Sie te ska – wo je wódz ki in -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go, nad in spek tor
Igor Par fie niuk – ko men dant wo je wódz ki Po li -
cji oraz An drzej Gwoz da – dy rek tor Za rzą du
Dróg Wo je wódz kich w Lu bli nie. 

Za kła dy che micz ne
W Kę dzie rzy nie -Koź lu 10 i 11 stycz nia br. od by ło
się ogól no pol skie spo tka nie słu żb za an ga żo wa -
nych w kon tro lę bez pie czeń stwa w za kła dach
bra nży che micz nej. Go spo da rzem by ła Gru pa Azo -
ty Za kła dy Azo to we Kę dzie rzyn S.A. W spo tka niu
udział wzię li re pre zen tan ci za kła dów che micz -
nych oraz przed sta wi cie le in sty tu cji kon tro l nych:
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, In spek cji Ochro ny Śro do wi ska. Oma -
wia no za kres wspól nych dzia łań kon tro l no -pre -
wen cyj nych w za kła dach bra nży che micz nej w ro -
ku bie żą cym. Bę dą ni mi ob ję te wy bra ne przed -
się bior stwa bra nży che micz nej za li cza ne do gru -
py za kła dów du że go ry zy ka wy stą pie nia po wa -
żnej awa rii prze my sło wej. Pod czas kon fe ren cji
przed sta wi cie le przed się biorstw che micz nych,

wspól nie z in spek to ra mi or ga nów kon tro l nych
oraz słu żba mi ra tow ni czy mi, pra co wa li mię dzy
in ny mi nad do sto so wa niem list kon tro l nych
do spe cy fi ki po szcze gól nych za kła dów. W trak -
cie dys ku sji po ja wi ła się ini cja ty wa po wo ła nia
wspól nej Gru py Ro bo czej ds. Prze my słu Che -
micz ne go. 

Rze czy wi stość od de le go wa nia
„Od de le go wa nie pra cow ni ków – rze czy wi stość od de le go wa nia” – pod ta kim ha słem
Zwią zek Za wo do wy „Bu dow la ni”, Pań stwo wa In spek cja Pra cy oraz Eu ro pej ska Fe de ra -
cja Pra cow ni ków Bu dow nic twa i Drze wiar stwa zor ga ni zo wa li se mi na rium, któ re od -
by ło się 14 stycz nia br. w Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy im. prof. Ja na
Ro sne ra we Wro cła wiu. Do udzia łu w spo tka niu po świę co ne mu pre zen ta cji pro ble -
mów zwią za nych z od de le go wa niem pol skich pra cow ni ków w Unii Eu ro pej skiej za -
pro szo no m.in. eu ro po słan kę Da nu tę Ja zło wiec ką – spra woz daw cę w Par la men cie
Eu ro pej skim pro jek tu dy rek ty wy wdro że nio wej do ty czą cej pra cow ni ków de le go wa -
nych, Wer ne ra Büle na – se kre ta rza po li tycz ne go Eu ro pej skiej Fe de ra cji Pra cow ni ków
Bu dow nic twa i Drze wiar stwa, Pe te ra Rad ma che ra – na czel ni ka De par ta men tu Eu ro -
pej skie go Fun du szu SO KA BAU, tj. nie miec kiej urlo po wej ka sy bu dow nic twa. In spek -
cję pra cy re pre zen to wa li mię dzy in ny mi: za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Le szek
Za jąc i dy rek tor De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP Ja ro sław Le śniew ski.
Głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji by ły związ ki za wo do we prze my słu bu dow la ne -
go z prze wod ni czą cym Zbi gnie wem Ja now skim na cze le, gdyż to wła śnie przed sta -
wi cie le tej bra nży są naj czę ściej de le go wa ny mi pra cow ni ka mi Unii. O ich pro ble mach
opo wia da li na kon fe ren cji go ście z Ho lan dii, Nie miec i Bel gii.

Ochro na da nych oso bo wych
W Bruk se li, w Sta łym Przed sta wi ciel stwie RP przy Unii Eu ro pej skiej, od by ło się
22 stycz nia br. spo tka nie, któ re go go spo da rzem był Woj ciech Wie wió row ski, Ge -
ne ral ny In spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych w Pol sce. W dys ku sji, któ rą zdo mi -
no wa ła re for ma unij nych prze pi sów do ty czą cych ochro ny da nych oso bo wych,
uczest ni czy li m.in. pol scy eu ro po sło wie, przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej, rzecz -
ni cy ochro ny da nych oso bo wych po szcze gól nych państw człon kow skich, na cze le
z Pe te rem Hu sti nxem, Eu ro pej skim Rzecz ni kiem Ochro ny Da nych Oso bo wych.
Pań stwo wą In spek cję Pra cy pod czas spo tka nia re pre zen to wa ła Ewa Do śla, dy rek tor
Ga bi ne tu Głów ne go In spek to ra Pra cy. Wy da rze nie od by wa ło się w ra mach siód mej
edy cji ob cho dów Eu ro pej skie go Dnia Ochro ny Da nych Oso bo wych. Ze bra nych go -
ści przy wi tał Ma rek Praw da, Sta ły Przed sta wi ciel Rze czy po spo li tej Pol skiej przy Unii
Eu ro pej skiej oraz Woj ciech Wie wió row ski. W pa ne lu te ma tycz nym obok Eu ro pej -
skie go In spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych udział wzię li: Jan Phi lipp Al brecht
z Par la men tu Eu ro pej skie go, Paul Ne mitz, przed sta wi ciel Ko mi sji Eu ro pej skiej, 
a ta kże Ma ri sa Ji me nez re pre zen tu ją ca fir mę Go ogle.

Od po wie dzial ność przed się biorstw
Okrę go wy in spek tor pra cy w Zie lo nej Gó rze Fran ci szek Grześ ko wiak wziął udział 
8 stycznia br. w po sie dze niu Ka pi tu ły Kon kur su „Lu bu skie Per ły Spo łecz nej Od po -
wie dzial no ści Przed się biorstw”. Kon kurs re ali zo wa ny jest w ra mach pro jek tu „Dzia łaj
od po wie dzial nie! Pro mo cja spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su w wo je wódz -
twie lu bu skim”. Przedsięwzięcie służy rozszerzeniu wie dzy do ty czą cej ko rzy ści wy ni -
ka ją cych z dzia ła nia w biz ne sie w spo sób od po wie dzial ny i etycz ny, zin te gro wa ny
z kwe stia mi spo łecz ny mi, do ty czą cy mi praw czło wie ka i po sza no wa nia śro do wi ska.  

Stan bu dow nic twa
Ma ło pol ska Ra da do spraw Bez pie czeń stwa Pra -
cy w Bu dow nic twie przy OIP w Kra ko wie ze bra -
ła się 18 stycz nia br., by roz ma wiać o bez pie -
czeń stwie oraz sta nie wy pad ko wo ści ma ło pol -
skie go bu dow nic twa w 2012 r., a ta kże o ko -
niecz no ści zmian, głów nie le gi sla cyj nych, w pra -
wie za mó wień pu blicz nych i w pra wie bu dow -
la nym. Spo t ka nie by ło oka zją do wrę cze nia
przez za stęp cę głów ne go in spek to ra pra cy 
Le sz ka Za ją ca od zna ki ho no ro wej „Za Za słu gi
dla Ochro ny Pra cy” spo łecz ne mu in spek to ro wi
pra cy Hen ry ko wi Ca le. Z ko lei prze wod ni czą -
cy ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski od zna -
czył sze fa OIP w Kra ko wie 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.

Z rol ni ka mi o za gro że niach
Przed sta wi ciel od dzia łu PIP w Ostro wie Wiel ko pol skim Andrzej Zalewski wspól nie
z in spek to rem Pla ców ki Te re no wej KRUS prze pro wa dził 9 stycz nia br. szko le nie dla
rol ni ków prze by wa ją cych na re ha bi li ta cji w Cen trum Re ha bi li ta cji Rol ni ków w Je dl -
cu. W cza sie szko le nia, w któ rym wzię ło udział 139 rol ni ków prze by wa ją cych na re -
ha bi li ta cji, omó wio no naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści i za gro że nia oraz
przed sta wio no oko licz no ści i przy czy ny wy bra nych wy pad ków przy pra cy rol ni czej.
Zwró co no uwa gę na za sa dy bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac w go spo dar stwie rol -
nym, ta kże w kon tek ście udzia łu w nich dzie ci. Sze rzej mó wio no o za gro że niach wy -
stę pu ją cych w cza sie prac ty po wych dla okre su zi mo we go. Rol ni cy mie li rów nież
mo żli wość za po zna nia się z in for ma cja mi na te mat za gro żeń zwią za nych z obec no -
ścią azbe stu w rol ni czym śro do wi sku pra cy i pro ce dur je go usu wa nia oraz za sad wy -
ko ny wa nia ręcz nych prac trans por to wych.



Do naj wa żniej szych form dzia łal no ści za po bie ga ją cej na ru -
sza niu norm praw nych na le żą szko le nia, licz ne wy daw nic -
twa in for ma cyj ne, or ga ni zo wa nie se mi na riów oraz pro wa -
dze nie do radz twa. 

W ra mach Eu ro pej skie go Ty go dnia Bez pie czeń stwa sło -
wac ka in spek cja pra cy or ga ni zo wa ła se mi na ria po świę co ne
zmia nom w usta wo daw stwie, a także no wym za gro że niom
oraz no wym tren dom i dzia ła niom. Dzię ki pro gra mo wi „Bez -
piecz ne Przed się bior stwo” pro mu je się sku tecz ne wdra ża nie
za sad BHP. In spek cja pra cy or ga ni zu je co mie sięcz ne, bez -
płat ne wy kła dy dla pra co daw ców. Pod czas prze pro wa dza -
nia kon tro li in spek to rzy udzie la ją po rad pra co daw com, pra -
cow ni kom oraz ich przed sta wi cie lom. W sie dzi bach in spek -
cji mo żna skon sul to wać się z in spek to ra mi w wy zna czo nych
ter mi nach po da wa nych na stro nach in ter ne to wych in spek -
cji. Na stro nie pu bli ko wa ne są też ra por ty, sta ty sty ki oraz
wie dza uzy ska na w ra mach dzia łań kon tro l no -nad zor czych,
in for ma cje o ten den cjach w za kre sie wy pad ków przy pra cy
i cho rób za wo do wych, o sta nie bez pie czeń stwa i zdro wia.
Znaj du ją się tam rów nież wy tycz ne do ty czą ce wy pad ków
przy pra cy dla ma łych i śred nich przed się biorstw w sek to -
rach ry zy ka, stwo rzo ne w ra mach mię dzy na ro do wej współ -
pra cy z udzia łem eks per tów in spek cji pra cy w pro jek cie IS SA
w okre sie ostat nich trzech lat. In for ma cje te są prze ka zy wa -
ne ta kże pod czas se mi na riów oraz ró żnych wy da rzeń or ga -
ni zo wa nych przez in spek cję pra cy dla za an ga żo wa nych pod -
mio tów.

Zwięk szo ny na cisk kła dzie się na wła ści wą oce nę ry zy ka
we wszyst kich po miesz cze niach pra co daw cy, w któ rych
świad czo na jest pra ca. Aby po móc pra co daw com w wy peł -
nia niu ich obo wiąz ku za pew nie nia pra cow ni kom bez piecz -
nych i zdro wych wa run ków pra cy, pro wa dzo ne są bez płat ne
dzia ła nia do rad cze w trak cie prze pro wa dza nia kon tro li. Słu -
żby bez pie czeń stwa tech nicz ne go w ro zu mie niu usta wy
o BHP udzie la ją kon sul ta cji tech nicz nych, me to do lo gicz nych,
or ga ni za cyj nych, edu ka cyj nych i in nych, któ re ma ją na ce lu
za pew nie nie bez pie czeń stwa i zdro wia w pra cy. Udo stęp -
nia ne są ma te ria ły pro mo cyj ne oraz ma te ria ły z eu ro pej -
skich kam pa nii z za kre su BHP, or ga ni zo wa nych np. przez
OSHA czy SLIC, a ta kże ma te ria ły pu bli ko wa ne w ra mach
mię dzy na ro do wej współ pra cy z IS SA i in ny mi pań stwa mi
człon kow ski mi. Co ro ku jest or ga ni zo wa na mię dzy na ro do -
wa kon fe ren cja po świę co na no wym tren dom w BHP.

My śle nie per spek ty wicz ne

Ze sta ty styk wy ni ka, że do naj więk szej licz by wy pad ków
do cho dzi w sek to rze pro duk cji prze my sło wej, trans por cie,
ma ga zy nach oraz w han dlu hur to wym i de ta licz nym. Sło -
wac ka in spek cja pra cy du żo uwa gi po świę ca ta kże bu dow -
nic twu i in ży nie rii, cha rak te ry zu ją cym się wy so kim od set -
kiem wy pad ko wo ści, a po nad to sek to rom che micz ne mu
i zdro wot ne mu, w któ rych wy stę pu ją no we za gro że nia (sub -
stan cje che micz ne, scho rze nia mię śnio wo -szkie le to we oraz
za gro że nia psy cho spo łecz ne).

W ro ku 2011 naj wy ższy od se tek nie pra wi dło wo ści, nie -
mal 64%, do ty czył prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy.
Dru gą naj czę ściej wy kry wa ną nie pra wi dło wo ścią by ło nie -
prze strze ga nie prze pi sów BHP (nie co po nad 27%), da lej zna -
la zły się na ru sze nia usta wy do ty czą cej pra cy nie le gal nej i nie -
le gal ne go za trud nie nia. W po rów na niu z ro kiem 2010 roz pa -
trzo no nie co mniej skarg, za to wy kry to wię cej po wa żnych
nie pra wi dło wo ści. Do głów nych nie pra wi dło wo ści z za kre su
pra wa pra cy na le ża ło nie wy pła ca nie wy na gro dze nia, wy pła -
ca nie w za ni żo nej wy so ko ści lub po trą ce nia, nie pra wi dło wo -
ści w od pra wach, die tach i za licz kach z ty tu łu pod ró ży słu żbo -
wych, prze rwy w pra cy, nie wy da wa nie świa dec twa pra cy, nie -
za wie ra nie pi sem nej umo wy o pra cę oraz treść umów nie -
zgod na z prze pi sa mi Ko dek su pra cy. W dzie dzi nie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy naj czę ściej spo ty ka ny mi nie pra wi -
dło wo ścia mi by ło nie wła ści we za rzą dza nie BHP, nie wła ści we
wa run ki pra cy oraz nie zgła sza nie wy pad ków przy pra cy.

Prio ry te ty kra jo we sku pia ją się na bra nżach z naj wy ższym
od set kiem wy pad ków, kon tro li no wo po wsta łych przed się -
biorstw, kon tro li pra cy nie le gal nej i nie le gal ne go za trud nie -
nia, bez pie czeń stwa tech nicz ne go oraz wy ja śnia nia przy -
czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy. Praw do po do bień -
stwo prze pro wa dze nia kon tro li jest naj wy ższe w miej scach
pra cy cha rak te ry zu ją cych się wy so kim ry zy kiem, w któ rych
nie prze pro wa dzo no do tąd kon tro li, a ta kże w ma łych i śred -
nich przed się bior stwach, w któ rych mniej szą uwa gę po świę -
ca się kwe stiom bez pie czeń stwa i zdro wia za wo do we go. Ze
Stra te gii Wspól no to wej w za kre sie BHP wy ni ka dla or ga nów
sło wac kiej in spek cji pra cy za da nie przy czy nia nia się po przez
dzia ła nia kon tro l ne i do rad cze do zmniej sze nia czę sto tli wo -
ści wy stę po wa nia wy pad ków przy pra cy o 25% na 100 pra -
cow ni ków w la tach 2008-2012. (Tabela 1)
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Sło wac ka 
in spek cja pra cy
Kil ka ty go dni przed koń cem ubie głe go ro -
ku w War sza wie go ści ła de le ga cja sło wac -
kiej in spek cji pra cy. Do spo tka nia do szło
w ra mach obo wią zu ją ce go od pię ciu lat po -
ro zu mie nia o współ pra cy, któ re ma na ce lu
po sze rze nie i wzmoc nie nie sto sun ków mię -
dzy in spek cja mi obu kra jów.

Dzia ła nia sło wac kiej in spek cji pra cy obej mu ją przede
wszyst kim nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów pra wa
pra cy re gu lu ją cych sto sun ki pra cy oraz in nych prze pi sów
do ty czą cych za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny
zdro wia, a ta kże za pew nie nia bez pie czeń stwa sprzę tu tech -
nicz ne go. To ta kże nad zór nad prze strze ga niem prze pi sów
re gu lu ją cych czyn ni ki śro do wi ska pra cy i nad zo ru w tzw. no -
wych ob sza rach in spek cji pra cy, na przy kład w za kre sie pra -
cy przy kom pu te rze. W cią gu ostat nich 15 lat za kres dzia ła -
nia in spek cji zo stał znacz nie po sze rzo ny i obej mu je te raz
mię dzy in ny mi kon tro lę pra wa so cjal ne go w sek to rze trans -
por tu, nad zór ryn ku, kon tro lę prze strze ga nia prze pi sów pra -
wa pra cy w za kre sie sto sun ków pra cy, wa run ków wy na gra -
dza nia oraz wa run ków za trud nia nia pra cow ni ków, w tym

ko biet, osób ma ło let nich, osób pra cu ją cych w do mu, osób
nie peł no spraw nych i osób po ni żej 15. ro ku ży cia, a ta kże
ukła dów zbio ro wych pra cy, prze pi sów do ty czą cych za ka zu
pra cy nie le gal nej i nie le gal ne go za trud nia nia oraz zo bo wią -
zań wy ni ka ją cych z umów zbio ro wych. Przy wy bo rze kon -
tro lo wa nych pod mio tów szcze gól ną uwa gę zwra ca się na ma -
łe i śred nie przed się bior stwa oraz no we fir my. 

Za kres kom pe ten cji in spek cji pra cy okre śla przede wszyst -
kim usta wa o in spek cji pra cy. Obo wiąz ki in spek cji pra cy wy -
ni ka ją rów nież z usta wy o za po bie ga niu po wa żnym wy pad -
kom w miej scu pra cy, na mo cy któ rej pro wa dzo ne są głów -
nie czyn no ści kon tro l ne w za kre sie pre wen cji po wa żnych

wy pad ków przy pra cy, w ra mach spe cjal ne go pro gra mu
nad zo ro wa ne go przez sło wac ką in spek cję śro do wi sko wą.
Nad zór ryn ku pro wa dzo ny jest też na mo cy usta wy o wy mo -
gach tech nicz nych dla pro duk tów i o oce nie ich zgod no ści.
Po nad to wy zna cze ni in spek to rzy pro wa dzą nad zór nad prze -
strze ga niem usta wy o or ga ni za cji cza su pra cy w sek to rze
trans por tu.

Part ne rzy sło wac kich in spek to rów

In spek cja pra cy współ pra cu je z wie lo ma or ga na mi za -
rów no na szcze blu kra jo wym, jak i re gio nal nym. Są to przede
wszyst kim od dzia ły in sty tu cji ubez pie cze nia spo łecz ne go,
po li cja, or ga ny kom pe tent ne w za kre sie pra cy, spraw spo -
łecz nych i ro dzi ny, lo kal ne in sty tu cje zdro wia pu blicz ne go,
in sty tu cje bu dow la ne oraz in spek cje śro do wi sko we. Współ -
pra ca z po li cją re ali zo wa na jest w kon tek ście ba da nia przy -
czyn po wa żnych wy pad ków przy pra cy, kon tro li le gal no ści
za trud nie nia, w szcze gól no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców,

a ta kże kon tro li cza su pra cy kie row ców. Sko or dy no wa ne
kon tro le prze pro wa dza ne wspól nie ze stra żą po żar ną, or ga -
na mi słu żby cy wil nej, in spek cją śro do wi ska, Wy ższym Urzę -
dem Gór ni czym oraz or ga na mi do spraw zdro wia pu blicz ne -
go ma ją na ce lu po pra wę sy tu acji w za kre sie pre wen cji po -
wa żnych wy pad ków prze my sło wych. Rów nie istot na jest
współ pra ca z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go w za kre sie
im ple men ta cji wy mo gów BHP i bez pie czeń stwa tech nicz -
ne go urzą dzeń umiesz cza nych w bu dyn kach do pusz cza nych
do użyt ko wa nia. Two rze nie i im ple men ta cja Stra te gii BHP
jest za wsze oma wia na na fo rum Ko mi te tu Ko or dy nu ją ce go
ds. BHP w obec no ści wszyst kich za in te re so wa nych stron, ta -
kże part ne rów spo łecz nych. Rów no le gle in spek cja współ -
pra cu je z Kra jo wą Sie cią ds. BHP, or ga nem o cha rak te rze
trój stron nym. Ma jąc na ce lu pre wen cję wy pad ków przy pra -
cy i po pra wę eg ze kwo wa nia prze pi sów BHP w miej scach
pra cy, in spek cja pra cy za war ła też po ro zu mie nie z Kon fe de -
ra cją Związ ków Za wo do wych Re pu bli ki Sło wac kiej.

Pre wen cja to pod sta wa

Ce lem sło wac kiej in spek cji jest osią gnię cie za ło żo ne go
przez SLIC po zio mu, w któ rym 70% dzia łań in spek cji to dzia -
ła nia o cha rak te rze pre wen cyj nym. W 2011 ro ku obej mo wa -
ły one już po nad 64% wszyst kich dzia łań. Sta no wią istot ne
wspar cie dla pra co daw ców i osób sa mo za trud nia ją cych się.
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Pań stwo wa In spek cja Pra cy na Sło wa cji (Národný Inšpek -
torát Práce) dzia ła w ra mach Mi ni ster stwa Pra cy, Spraw So -
cjal nych i Ro dzi ny Republiki Słowackiej. W struk tu rze in spek -
cji znaj du je się in spek to rat głów ny z sie dzi bą w Ko szy cach
oraz osiem in spek to ra tów okrę go wych, umiej sco wio nych w na -
stę pu ją cych mia stach: Bań ska By strzy ca, Bra ty sła wa, Ko szy -
ce, Ni tra, Pre szów, Tren czyn, Trna wa oraz Ży li na. 

Dy rek to rem ge ne ral nym jest An drej Gmit ter. 

Rok Licz ba 
ubez pie czo nych

Licz ba wy pad ków
przy pra cy

Od se tek wy pad ków
przy pra cy 

na 100 pra cow ni ków

Licz ba śmier tel nych 
wy pad ków przy pra cy

2006 2 037 334 13 826 0,68 95

2007 2 311 990 14 990 0,65 85

2008 1 903 867 12 524 0,66 80

2009 2 273 470 10 043 0,44 44

2010 2 301 146 9 802 0,43 48

2011 2 341 720 9 442 0,40 40
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Współ pra ca pol sko -sło wac ka

Pań stwo wa In spek cja Pra cy w Pol sce i Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy na Sło wa cji współ pra cu ją w ob sza rze bez pie -
czeń stwa i zdro wia za wo do we go oraz ochro ny pra cy. Po ro -
zu mie nie o współ pra cy dwu stron nej pod pi sa no w lu tym 2008
ro ku. Obie stro ny po sta no wi ły za cie śniać kon tak ty po przez
wy mia nę eks per tów oraz ma te ria łów in for ma cyj nych, or ga -
ni zo wa nie kur sów prak tycz nych oraz uczest ni cze nie w kon -
fe ren cjach, sym po zjach i spo tka niach mię dzy na ro do wych.
Istot na jest też wy mia na do świad czeń zwią za nych z wdra ża -
niem dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej do ty czą cych za kre su dzia -
ła nia stron, a ta kże współ pra ca na szcze blu okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy, w tym uczest ni cze nie in spek to rów, na za -

sa dzie wy mia ny, w ru ty no wych za ję ciach okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy we wła ści wym kra ju. 

W paź dzier ni ku ubie głe go ro ku w sie dzi bie GIP go ści ła de -
le ga cja sło wac kiej in spek cji pra cy, z dy rek to rem ge ne ral nym
An dre jem Gmit te rem na cze le. Pro gram spo tka nia obej mo -
wał kil ka blo ków te ma tycz nych, istot nych z punk tu wi dze nia
do świad czeń ka żdej ze stron. Go ście po dzie li li się ze stro ną
pol ską mię dzy in ny mi swo imi do świad cze nia mi z oce ny sys -
te mu sło wac kiej in spek cji pra cy, co wy da je się szcze gól nie
wa żne w kon tek ście pla no wa nej w Pol sce wi zy ty ze spo łu oce -
nia ją ce go Ko mi te tu Wy ższych In spek to rów Pra cy (SLIC).

Re dak cja dzię ku je sło wac kiej in spek cji pra cy za udo stęp -
nie nie ma te ria łów, na pod sta wie któ rych przy go to wa no tekst.

W oko li cach Le wo czy na Sło wa cji do szło 2 li sto pa da 2012 r. do ka ta stro fy bu dow la nej na po wsta ją cej au to stra dzie D1.
Prze rzu co ny nad gór ską do li ną wia dukt za rwał się na od cin ku 50 me trów, sta lo wo -be to no we ele men ty kon struk cji ru nę ły
pod czas be to no wa nia. Zgi nę ły 4 oso by, 14 zo sta ło ran nych. 19 i 20 li sto pa da w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ko szy -
cach prze by wa ła de le ga cja in spek to rów pra cy z OIP w Kra ko wie. Ce lem wi zy ty by ło za po zna nie się ze ska lą uszko dzeń oraz
wstęp ny mi usta le nia mi do ty czą cy mi przy czyn zda rze nia. W skła dzie de le ga cji zna leź li się: nad in spek tor pra cy Sta ni sław 
Ja nec ki – czło nek ko mi sji ba da ją cej oko licz no ści i przy czy ny za wa le nia się wia duk tu na bu do wa nej dro dze eks pre so wej
w Stró ży k. My śle nic, oraz Be ne dykt Zy ga dło i Wie sła wa Sa ro ma, kierownik i starszy inspektor pracy z Od dzia łu w Tar no -
wie, zaj mu ją cy się kon tro la mi pod mio tów bu du ją cych od ci nek au to stra dy A4 na te re nie Ma ło pol ski.

Katastrofa budowlana

Ja ro sław Ci choń

Usta wa, zwa na da lej „usta wą o skut kach
po wie rza nia” (Dz. U. 2012 r., poz. 769), we szła
w ży cie 21 lip ca 2012 r. i jest efek tem wdro -
że nia dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24).
Po wo ła na usta wa usta na wia su ro we sank cje
dla pra co daw ców za trud nia ją cych nie le gal -
nych imi gran tów. Re gu la cje te ma ją istot ne
zna cze nie z punk tu wi dze nia pro wa dzo nych
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy (oraz Straż
Gra nicz ną) kon tro li le gal no ści za trud nie nia
i wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ców. 

Zja wi sko po wie rza nia wy ko ny wa nia pra -
cy cu dzo ziem com nie le gal nie prze by wa ją -
cym w Pol sce by ło przed mio tem se mi na rium
„Prze ciw dzia ła nie nie le gal nej mi gra cji z wy -
ko rzy sta niem środ ków okre ślo nych w usta -
wie z dnia 15 czerw ca 2012 ro ku o skut kach
po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem -
com prze by wa ją cym wbrew prze pi som na te -
ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej”, któ re od -
by ło się 27-30 li sto pa da 2012 r. w Cen tral -
nym Ośrod ku Szko le nia Stra ży Gra nicz nej
w Ko sza li nie. We wspól nym szko le niu uczest -
ni czy li ta kże przed sta wi cie le Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej oraz Za kła du Ubez -
pie czeń Spo łecz nych. In spek cję pra cy re pre -
zen to wa li: Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De -
par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP oraz
Ja ro sław Ci choń, głów ny spe cja li sta w tym
de par ta men cie.

Ska la pro ble mu

Za rów no dy rek ty wa 2009/52/WE, jak i stwo -
rzo na na jej ba zie pol ska usta wa ma ją na ce -
lu za po bie ga nie i zwal cza nie nie le gal nej imi -
gra cji do kra jów UE po przez eli mi no wa nie
jed ne go z klu czo wych czyn ni ków za chę ca ją -
cych do ta kiej imi gra cji, czy li mo żli wo ści pod -
ję cia pra cy bez po sia da nia wy ma ga ne go sta -
tu su po by to we go. W naj więk szym stop niu
pro ble mem tym do tknię te są kra je po łu dnio -
wej Eu ro py, ta kie jak Wło chy, Hisz pa nia, Por -
tu ga lia czy Gre cja, do któ rych ma so wo na -

pły wa ją cu dzo ziem cy, zwłasz cza z Afry ki.
W Pol sce ska la nie pra wi dło wo ści po le ga ją -
cych na po dej mo wa niu pra cy przez cu dzo -
ziem ców nie le gal nie prze by wa ją cych na te -
ry to rium na sze go kra ju utrzy mu je się na re -
la tyw nie ni skim po zio mie. Wpraw dzie w 2011
ro ku za no to wa no nie wiel ki wzrost licz by ujaw -
nio nych przy pad ków te go ty pu, jed nak w po -
rów na niu z in ny mi przy czy na mi (np. bra kiem
wy ma ga ne go ze zwo le nia na pra cę czy po -
wie rza niem pra cy cu dzo ziem com na in nych
wa run kach niż okre ślo ne w ze zwo le niu na pra -
cę) na dal sto sun ko wo rzad ko za trud nie nie
cu dzo ziem ców jest uzna wa ne przez in spek -
to rów pra cy za nie le gal ne z po wo du nie le -
gal ne go po by tu ob co kra jow ca na te ry to rium
Pol ski (w 2011 r. do ty czy ło to 78 cu dzo ziem -
ców, w 2010 r. – 76).

W kon tek ście prze pi sów o za trud nia niu
cu dzo ziem ców w Pol sce, któ rych trzon znaj -
du je się w Usta wie z 20 kwiet nia 2004 r. o pro -
mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra -
cy (zwa nej da lej „usta wą o pro mo cji za trud -
nie nia”), war to wska zać, że usta wa o skut -
kach po wie rza nia do ty czy wy łącz nie po wie -
rza nia pra cy cu dzo ziem com spo za Unii Eu ro -
pej skiej, Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar -
cze go lub Szwaj ca rii (tzw. kra jów trze cich),
któ rych po byt w Pol sce jest nie le gal ny, to
zna czy nie po sia da ją oni wa żnej wi zy bądź
in ne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po -
by tu na te ry to rium RP. Usta wa ta nie obej -
mu je na to miast przy pad ków po wie rza nia pra -
cy cu dzo ziem com z państw trze cich, któ rych
pod sta wa po by tu na te ry to rium Pol ski nie
upraw nia do wy ko ny wa nia pra cy (np. po sia -
da ją oni wi zę wy da ną w ce lu tu ry stycz nym
lub in ny do ku ment po by to wy wy klu cza ją cy
wy ko ny wa nie pra cy). Po ja wia ją cą się w trak -
cie pro ce su le gi sla cyj ne go wąt pli wość, czy
no we prze pi sy ma ją do ty czyć tyl ko umów
o pra cę czy rów nież umów cy wil no praw nych,
roz strzy gnię to w ten spo sób, że umo wy cy -
wil no praw ne zo sta ły ob ję te usta wą.

Nie le gal ne za trud nie nie cu dzo ziem ców

Prawo

No wa usta wa o skut kach
po wie rza nia wy ko ny wa -
nia pra cy cu dzo ziem com
prze by wa ją cym wbrew
prze pi som na te ry to -
rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej wdro ży ła
do pol skie go po rząd ku
praw ne go dy rek ty wę
Par la men tu Eu ro pej skie -
go i Ra dy 2009/52/WE
z 18 czerw ca 2009 r.,
prze wi du ją cą mi ni mal ne
nor my w od nie sie niu
do kar i środ ków sto so -
wa nych wo bec pra co -
daw ców za trud nia ją cych
nie le gal nie prze by wa ją -
cych oby wa te li kra jów
trze cich. 
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w tym sa mym cza sie, wy ko ny wa nia pra cy
wie lu cu dzo ziem com prze by wa ją cym bez wa -
żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po -
by tu na te ry to rium RP, a ta kże po wie rza niu
wy ko ny wa nia pra cy ma ło let nie mu cu dzo -
ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do -
ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te -
ry to rium RP.

Jesz cze su row szą ka rę, po zba wie nie wol -
no ści do lat trzech, prze wi dzia no za prze stęp -
stwa po le ga ją ce na po wie rza niu wy ko ny wa -
nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu
bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium RP w wa run kach
szcze gól ne go wy ko rzy sta nia lub po krzyw dzo -
ne go prze stęp stwem han dlu ludź mi.

Roz po zna wa nie, za po bie ga nie i wy kry wa -
nie wskazanych prze stępstw oraz ści ga nie ich
spraw ców na le ży do no wych za dań Stra ży
Gra nicz nej. O uza sad nio nym po dej rze niu po -
peł nie nia tych prze stępstw in spek tor pra cy
po wi nien nie zwłocz nie za wia do mić wła ści wą
jed nost kę stra ży lub pro ku ra tu rę.

W przy pad ku ska za nia za któ re kol wiek
z wy mie nio nych wcze śniej prze stępstw sąd
ma pra wo orzec za kaz do stę pu pod mio tu
po wie rza ją ce go pra cę cu dzo ziem co wi do środ -
ków po cho dzą cych z fun du szy struk tu ral -
nych, Fun du szu Spój no ści i Eu ro pej skie go
Fun du szu Ry bac kie go lub środ ków na re ali -
za cję Wspól nej Po li ty ki Rol nej – na okres
od ro ku do pię ciu lat. Mo że rów nież za są dzić
na rzecz Skar bu Pań stwa kwo tę sta no wią cą
rów no war tość wy mie nio nych środ ków pu -
blicz nych, otrzy ma nych w okre sie 12 mie się -
cy po prze dza ją cych wy da nie wy ro ku. Po nad -
to fir ma pod le ga wy klu cze niu z po stę po wa -
nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go,
przez rok od dnia upra wo moc nie nia się wy -
ro ku ska zu ją ce go za prze stęp stwo.

Usta wa o skut kach po wie rza nia prze wi -
du je jesz cze sank cje po le ga ją ce na wy kre śle -
niu agen cji pra cy tym cza so wej z re je stru
agen cji za trud nie nia w przy pad ku na ru sze -
nia za ka zu po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy
nie le gal nie prze by wa ją cym oby wa te lom
państw trze cich, a ta kże sank cje w po sta ci
bra ku mo żli wo ści za li cze nia do kosz tów uzy -
ska nia przy cho dów z ty tu łu po dat ku do cho -
do we go wy na gro dze nia wy pła ca ne go nie le -
gal nie prze by wa ją ce mu oby wa te lo wi kra ju
trze cie go wraz z po dat kiem oraz skład ka mi
na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne.

Zwol nie nie z od po wie dzial no ści

Nie pod le ga ka rze za wy mie nio ne wy kro -
cze nia i prze stęp stwa ten, kto po wie rza jąc
wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi, po pierw -
sze, wy peł nił obo wiąz ki po le ga ją ce na żą da -
niu od cu dzo ziem ca przed sta wie nia przed roz -
po czę ciem pra cy wa żne go do ku men tu upraw -
nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP oraz
prze cho wy wa niu ko pii te go do ku men tu przez
ca ły okres wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo -
ziem ca (chy ba że wie dział, że przed sta wio ny
do ku ment zo stał sfał szo wa ny). Po dru gie,
zgło sił cu dzo ziem ca do ubez pie czeń spo łecz -
nych, je śli obo wią zek ta ki wy ni ka z obo wią -
zu ją cych prze pi sów. Wska za ne wa run ki mu -
szą być speł nio ne łącz nie (art. 13 usta wy
o skut kach po wie rza nia oraz no wo wpro wa -
dzo ny na mo cy tej usta wy art. 120a usta wy
o pro mo cji za trud nie nia).

Aby po pra wić trud ną sy tu ację cu dzo ziem -
ców w kwe stii do cho dze nia rosz czeń pła co -
wych od pra co daw ców, zwłasz cza po wy jeź -
dzie z Pol ski, usta wa o skut kach po wie rza nia
przyj mu je kil ka roz wią zań do tąd nie spo ty -
ka nych w pol skim pra wie pra cy. W myśl tej

Obo wiąz ki i kon se kwen cje

Na mo cy usta wy o skut kach po wie rza nia
pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy
cu dzo ziem co wi ma obo wią zek żą dać od cu -
dzo ziem ca przed sta wie nia przed roz po czę -
ciem pra cy wa żne go do ku men tu upraw nia -
ją ce go do po by tu na te ry to rium RP (w szcze -
gól no ści wi zy lub kar ty po by tu). Mu si też
prze cho wy wać ko pię te go do ku men tu przez
ca ły okres wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo -
ziem ca (zda niem Głów ne go In spek to ra tu Pra -
cy, a ta kże Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej, w przy pad ku za trud nie nia na pod -
sta wie umo wy o pra cę okres prze cho wy wa -
nia ko pii do ku men tu wy no si 50 lat od usta -
nia sto sun ku pra cy; na mo cy prze pi sów o prze -
cho wy wa niu akt oso bo wych pra cow ni ka). Ma
też obo wią zek zgło sić cu dzo ziem ca w ter mi -
nie sied miu dni do ubez pie czeń spo łecz nych,
o ile obo wią zek ta ki wy ni ka z obo wią zu ją -
cych prze pi sów (w Pol sce nie utwo rzo no od -
ręb ne go sys te mu po wia do mień o za trud nie -
niu cu dzo ziem ca, lecz opar to się w tym wzglę -
dzie na zgło sze niu do ubez pie czeń spo łecz -
nych – wa dą te go roz wią za nia jest jed nak to,
iż sys tem nie obej mu je osób wy ko nu ją cych
pra cę na pod sta wie umo wy o dzie ło, po nie -
waż nie pod le ga ją one zgło sze niu do ZUS).

Nie do peł nie nie tych obo wiąz ków mo że
gro zić su ro wy mi kon se kwen cja mi, je że li oka -
że się, że pod miot po wie rzył pra cę cu dzo -
ziem co wi nie le gal nie prze by wa ją ce mu na te -
ry to rium Pol ski. Kon se kwen cje te do ty czą nie
tyl ko kon kret nej oso by fi zycz nej, któ ra do -
pu ści ła się ta kie go czy nu (w nie któ rych oko -
licz no ściach sta no wi to prze stęp stwo, za gro -
żo ne ka rą po zba wie nia wol no ści na wet
do trzech lat), lecz mo gą być ta kże do tkli we
dla sa mej fir my (w ra zie ska za nia za prze -
stęp stwo sąd mo że orzec za kaz do stę pu fir -
my do nie któ rych środ ków unij nych lub na -
ka zać jej za pła tę na rzecz Skar bu Pań stwa

rów no war to ści ta kich środ ków otrzy ma nych
w cią gu ostat nie go ro ku).

Wy kro cze nia i prze stęp stwa

Po wie rza nie pra cy cu dzo ziem co wi prze -
by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw -
nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP – je -
że li nie no si to zna mion upo rczy wo ści – po wej -
ściu w ży cie usta wy o skut kach po wie rza nia
na dal jest kwa li fi ko wa ne ja ko wy kro cze nie
z art. 120 ust. 1 usta wy o pro mo cji za trud nie -
nia (ka ra grzyw ny od 3 000 do 5 000 zł, brak
mo żli wo ści sto so wa nia po stę po wa nia man -
da to we go przez in spek to ra pra cy).

W art. 11 usta wy o skut kach po wie rza nia
wpro wa dza się no we wy kro cze nie, po le ga ją -
ce na upo rczy wym po wie rza niu wy ko ny wa -
nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu
bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium RP, w przy pad ku
gdy pra ca ta nie ma związ ku z dzia łal no ścią
go spo dar czą pro wa dzo ną przez po wie rza ją -
ce go wy ko ny wa nie pra cy (ka ra grzyw ny
do 10 000 zł, mo żli wość za sto so wa nia przez
in spek to ra pra cy man da tu kar ne go w kwo -
cie do 2 000 zł).

Do ści ga nia te go no we go wy kro cze nia,
po dob nie jak wy kro czeń okre ślo nych w art. 120
usta wy o pro mo cji za trud nie nia, po wo ła ny
jest or gan Stra ży Gra nicz nej do ko nu ją cy kon -
tro li lub in spek tor pra cy. Pod mio ty te peł nią
funk cję oska rży cie la pu blicz ne go w tych spra -
wach.

Upo rczy we po wie rza nie wy ko ny wa nia
pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez
wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po -
by tu na te ry to rium RP – w związ ku z pro wa -
dzo ną dzia łal no ścią go spo dar czą – jest prze -
stęp stwem, za któ re gro zi grzyw na al bo ka ra
ogra ni cze nia wol no ści.

Ta ką sa mą ka rą za gro żo ne są rów nież
prze stęp stwa po le ga ją ce na po wie rza niu,

We wspól nym szko le niu, które
odbyło się 27-30 li sto pa -
da 2012 r. w Cen tral nym
Ośrod ku Szko le nia Stra ży Gra -
nicz nej w Ko sza li nie, uczest ni -
czy li przed sta wi cie le
Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej,  Za kła du Ubez pie -
czeń Spo łecz nych oraz PIP. 

Roz po zna wa nie, za po bie -
ga nie i wy kry wa nie prze -

stępstw wo bec za trud nia -
nych cu dzo ziem ców oraz

ści ga nie ich spraw ców na -
le ży do no wych za dań Stra -
ży Gra nicz nej. O uza sad nio -

nym po dej rze niu
po peł nie nia tych prze -

stępstw in spek tor pra cy po -
wi nien nie zwłocz nie za wia -
do mić wła ści wą jed nost kę

stra ży lub pro ku ra tu rę.

W Pol sce ska la nie pra wi -
dło wo ści po le ga ją cych

na po dej mo wa niu pra cy
przez cu dzo ziem ców nie le -

gal nie prze by wa ją cych
na te ry to rium na sze go kra -

ju utrzy mu je się na re la -
tyw nie ni skim po zio mie.

Po wie rza nie pra cy cu -
dzo ziem co wi prze by wa ją -
ce mu bez wa żne go do ku -
men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium
RP – je że li nie no si to zna -
mion upo rczy wo ści
– po wej ściu w ży cie usta -
wy o skut kach po wie rza nia
na dal jest kwa li fi ko wa ne
ja ko wy kro cze nie.
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usta wy cu dzo zie miec prze by wa ją cy w Pol -
sce bez wa żne go do ku men tu po by to we go
przy do cho dze niu za le głe go wy na gro dze nia
i zwią za nych z nim świad czeń ko rzy sta z do -
mnie ma nia, że je go za trud nie nie (rów nież
na pod sta wie umo wy cy wil no praw nej) trwa -
ło przy naj mniej trzy mie sią ce z co naj mniej
mi ni mal nym obo wią zu ją cym w Pol sce wy -
na gro dze niem za pra cę, chy ba że pra co daw -
ca lub cu dzo zie miec do wio dą, że by ło ina -
czej. Pra co daw ca jest obo wią za ny po kryć
kosz ty zwią za ne z prze sła niem nie le gal nie
prze by wa ją ce mu cu dzo ziem co wi za le głych
na le żno ści do pań stwa, do któ re go cu dzo -
zie miec ten po wró cił lub zo stał wy da lo ny.

Wy pła ta za pod wy ko naw cę

No wo ścią w pol skim pra wie jest rów nież
wpro wa dze nie od po wie dzial no ści wy ko naw -
cy za zo bo wią za nia pła co we pod wy ko naw -
ców, ure gu lo wa nej w art. 6-8 usta wy o skut -
kach po wie rza nia. Głów ny wy ko naw ca oraz
ka żdy pod wy ko naw ca, któ ry po śred ni czy mię -
dzy głów nym wy ko naw cą a pod mio tem po -
wie rza ją cym wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem -
co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku -
men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to -
rium RP, w okre ślo nych w usta wie oko licz no -
ściach mo że po no sić od po wie dzial ność z ty -
tu łu wy pła ty ta kie mu cu dzo ziem co wi za są -
dzo ne go za le głe go wy na gro dze nia i zwią za -
nych z nim świad czeń, a ta kże po kry cia kosz -
tów wy da le nia cu dzo ziem ca oraz kosz tów
zwią za nych z prze sła niem cu dzo ziem co wi za -
le głych na le żno ści do in ne go pań stwa. Do -
ty czy to w szcze gól no ści sy tu acji, gdy pod -
wy ko naw ca jest nie wy pła cal ny, eg ze ku cja
prze ciw ko nie mu oka za ła się bez sku tecz na
lub prze ma wia za tym szcze gól nie wa żny in -
te res cu dzo ziem ca.

Z od po wie dzial no ści mo żna zwol nić się
przez wy ka za nie, że wy ko naw ca speł nił wy -
ma ga nia na le ży tej sta ran no ści, na przy kład
po in for mo wał pod wy ko naw cę o skut kach po -
wie rza nia pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją -
cym w Pol sce bez wa żne go do ku men tu po -
by to we go oraz spraw dził wy ko na nie przez
nie go obo wiąz ku zgło sze nia cu dzo ziem ca
do ubez pie czeń spo łecz nych. Je że li wy ko naw -
ca do ko nał wy pła ty na rzecz cu dzo ziem ca – za -
miast pod wy ko naw cy, któ ry go bez po śred nio
za an ga żo wał – wy ko naw cy przy słu gu je rosz -
cze nie re gre so we wo bec te go pod wy ko naw -
cy, tzn. mo że żą dać od nie go zwro tu speł nio -
ne go przez sie bie świad cze nia.

Obo wiąz ki spra woz daw cze GIP

Głów ny In spek to rat Pra cy, wraz z Ko men -
dą Głów ną Stra ży Gra nicz nej, uczest ni czy
w pro ce sie okre śla nia – na pod sta wie oce ny
ry zy ka po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu -
dzo ziem com prze by wa ją cym bez wa żne go
do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te -
ry to rium RP – sek to rów dzia łal no ści na po -
zio mie sek cji, zgod nie z Pol ską Kla sy fi ka cją
Dzia łal no ści (PKD) i współ pra cu je w tym wzglę -
dzie z Mi ni ster stwem Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej oraz Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz -
nych. Głów ny In spek tor Pra cy jest obo wią za -
ny do prze ka zy wa nia wspo mnia nym mi ni -
ster stwom, nie póź niej niż do 30 kwiet nia ro -
ku na stęp ne go, zbior czych wy ni ków kon tro li
w za kre sie do ty czą cym po wie rza nia wy ko -
ny wa nia pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją -
cym bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją -
ce go do po by tu na te ry to rium RP, z uwzględ -
nie niem licz by prze pro wa dzo nych w po przed -
nim ro ku kon tro li oraz pro cen to we go udzia -
łu pod mio tów po wie rza ją cych wy ko ny wa nie
pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją cym w Pol -
sce bez wa żne go do ku men tu po by to we go
– w ra mach ka żdej sek cji PKD.

Otwar te ba zy da nych ZUS

Zno we li zo wa na Usta wa z 13 paź dzier ni -
ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo łecz -
nych zo bo wią zu je Za kład Ubez pie czeń Spo -
łecz nych do prze ka zy wa nia Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy i Stra ży Gra nicz nej da nych zgro -
ma dzo nych na kon cie ubez pie czo ne go i kon -
cie płat ni ka skła dek – w po sta ci wy ka zu obej -
mu ją ce go da ne płat ni ków, któ rzy w ostat -
nim kwar ta le zgło si li do ubez pie czeń spo -
łecz nych co naj mniej jed ne go cu dzo ziem ca
(w ter mi nie do koń ca ostat nie go dnia ro bo -
cze go mie sią ca na stę pu ją ce go po upły wie
kwar ta łu, któ re go wy kaz do ty czy), a ta kże
w po sta ci szcze gó ło wych da nych ubez pie -
czo ne go cu dzo ziem ca (w ter mi nie sied miu
dni od dnia otrzy ma nia pi sem ne go wnio sku
PIP lub SG).

Obec nie trwa ją roz mo wy z Za kła dem
Ubez pie czeń Spo łecz nych na te mat naj bar -
dziej do god nej dla obu stron elek tro nicz nej
for my skła da nia wnio sków o udo stęp nie nie
in dy wi du al nych da nych cu dzo ziem ców.

główny specjalista Ja ro sław Ci choń
De par ta ment Le gal no ści Za trud nie nia

GIP

Zo bo wią zano Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych
do prze ka zy wa nia Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy
i Stra ży Gra nicz nej da nych
zgro ma dzo nych na kon cie
ubez pie czo ne go i kon cie
płat ni ka skła dek – w po sta -
ci wy ka zu obej mu ją ce go
da ne płat ni ków, któ rzy
w ostat nim kwar ta le zgło -
si li do ubez pie czeń spo -
łecz nych co naj mniej jed -
ne go cu dzo ziem ca. 
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Jeszcze raz o służbie bhp

So bie sław Ja ro szek
Prawo

Isto ta spo ru spro wa dza ła się do roz strzy -
gnię cia, czy nie pod po rząd ko wa nie słu żby
bhp bez po śred nio pra co daw cy lub oso bie
wcho dzą cej w skład or ga nu za rzą dza ją ce go
u pra co daw cy sta no wi przed miot re gu la cji
na ka zo wej in spek to ra pra cy i czy przy ję cie
roz wią zań or ga ni za cyj nych w ska rżą cym pod -
mio cie na ru sza prze pi sy bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy.

Bez po śred nio pra co daw cy

Zda niem Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go w War sza wie na oba py ta nia na -
le ża ło udzie lić od po wie dzi twier dzą cej i wska -
zać na traf ność twier dzeń za war tych w uza -
sad nie niu za ska rżo nej de cy zji, tzn. or gan
dru giej in stan cji przy wo łał treść art. 11 pkt 1
usta wy o PIP, art. 23711 § 1 i 5 K. p. oraz § 1
ust. 5 roz po rzą dze nia w spra wie słu żby bhp.
Na ich pod sta wie wska za no, iż w in te re sie
pra co daw cy le ży, by w za kła dzie pra cy by ły
prze strze ga ne prze pi sy sze ro ko ro zu mia ne -
go pra wa pra cy, w tym prze pi sy do ty czą ce
bhp. Aby pra co daw ca mógł do brze wy ko -
ny wać obo wiąz ki na ło żo ne na nie go prze -
pi sa mi, po trze bu je od po wied nie go wspar -
cia, a ta kim wspar ciem są słu żby bhp. Je że li
pra co daw cą jest jed nost ka or ga ni za cyj na,
to słu żba bhp pod le ga bez po śred nio oso -
bie za rzą dza ją cej tą jed nost ką lub oso bie
wcho dzą cej w skład or ga nu za rzą dza ją ce -
go, upo wa żnio nej przez ten or gan do spra -
wo wa nia nad zo ru w spra wach z za kre su bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. W przed mio to -
wej spra wie, zda niem or ga nów PIP, słu żba
bhp u pra co daw cy nie zo sta ła pod po rząd -
ko wa na bez po śred nio pra co daw cy. Z za pi -
sów za miesz czo nych w kar cie jed nost ki or -
ga ni za cyj nej jed no znacz nie wy ni ka ło, iż wy -
dział bhp pod le ga de par ta men to wi spraw
pra cow ni czych. 

W oce nie są du w za kre sie przed mio to -
wym de cy zji usu nię cia na ru szeń do ty czą cych
prze pi sów i za sad bhp mie ści się pro ble ma -

ty ka wy ni ka ją ca z Dzia łu dzie sią te go Ko dek -
su pra cy, a więc do ty czą ca nie tyl ko utwo rze -
nia, ale i funk cjo no wa nia u pra co daw cy 
słu żby bhp. Nie jest spor ne, iż na pod sta wie
art. 23711 § 1 K. p. pra co daw ca (za trud nia ją cy
po nad 100 pra cow ni ków) był obo wią za ny
i utwo rzył słu żbę bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy, peł nią cą funk cje do rad cze i kon tro l ne.
W kon klu zji sąd pod kre ślił, iż or gan PIP pra -
wi dło wo za sto so wał prze pis pra wa ma te rial -
ne go. Po dej mu jąc de cy zję, nie na ru szył re -
guł pro ce so wych okre ślo nych w prze pi sach
Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
oraz wy czer pu ją co uza sad nił pod ję te roz -
strzy gnię cie.

Skar gę ka sa cyj ną od wy ro ku Wo je wódz -
kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go wniósł pra co -
daw ca. Zo sta ła ona od da lo na przez Na czel ny
Sąd Ad mi ni stra cyj ny. W wy ro ku pod kre ślo -
no, że od po wied nia or ga ni za cja słu żby bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, w tym spo sób
jej pod po rząd ko wa nia w hie rar chii za kła du
pra cy, ma klu czo we zna cze nie dla na le ży tej
re ali za cji za dań w tym za kre sie przez pra co -
daw cę. Za gad nie nie to ob szer nie i traf nie wy -
ja śnił sąd pierw szej in stan cji. W kon se kwen -
cji na ru sze nie § 1 ust. 5 roz po rzą dze nia w spra -
wie słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
na le ży kwa li fi ko wać ja ko obiek tyw ne na ru -
sze nie pod sta wo wych prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy i to nie za le żnie od te go,
czy w da nym kon kret nym przy pad ku wa dli -
wa or ga ni za cja za kła du spo wo do wa ła na ru -
sze nie in nych obo wiąz ków pra co daw cy z za -
kre su bhp.

Kto wy bie ra for mę

Pra wo moc nym wy ro kiem z 12 paź dzier -
ni ka 2011 r. Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w War sza wie (sygn. akt II SA/Wa 973/11)
od da lił skar gę pra co daw cy na de cy zję okrę -
go we go in spek to ra pra cy utrzy mu ją cą w mo -
cy de cy zję in spek to ra pra cy w spra wie utwo -
rze nia w za kła dzie słu żby bhp. 

Wy ro kiem Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z 9 li sto pa da 2011 r.
(sygn. akt I OSK 529/11)
od da lo no skar gę ka sa -
cyj ną pra co daw cy
– spół ki ak cyj nej
za trud nia ją cej po nad
20 tys. pra cow ni ków
– od wy ro ku Wo je wódz -
kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go, 
któ ry od da lił skar gę
na de cy zję okrę go we go
in spek to ra pra cy w War -
sza wie utrzy mu ją cą
w mo cy na kaz w spra wie
pod po rząd ko wa nia 
słu żby bhp bez po śred -
nio pra co daw cy.

Usta le nia kon tro l ne in spek to ra pra cy do wio dły, że pra co daw ca
nie utwo rzył wła snej słu żby bhp, a je dy nie ko rzy stał z usług fir my ze -
wnętrz nej. W opi nii są du nie kwe stio no wa nym jest, że art. 23711 § 1
K. p. w spo sób jed no znacz ny wy ró żnia dwie for my peł nie nia funk cji
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Pierw sza re ali zo wa na
jest w for mie słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a dru ga po -
przez po wie rze nie wy ko ny wa nia za dań słu żby bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Roz wa że niu pod le ga, czy wy bór for my speł nie nia obo -
wiąz ku w tym za kre sie na le ży do pra co daw cy, czy też wy ni ka wprost
z prze pi sów Ko dek su pra cy. W oce nie or ga nów Państwowej Inspekcji
Pracy oraz Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie
wy bór for my nie na le ży do pra co daw cy, a jest wprost ure gu lo wa ny
prze pi sa mi pra wa pra cy i za le ży mię dzy in ny mi od ilo ści za trud nio -
nych pra cow ni ków. Sąd pod niósł, iż w roz po zna wa nej spra wie bez -
dy sku syj nym jest, że pra co daw ca za trud nia po nad 100 osób (za trud -
nio nych jest 1790 pra cow ni ków). 

W oce nie są du or gan PIP, do ko nu jąc in ter pre ta cji art. 23711 § 1 K.
p., oparł się na tre ści dy rek ty wy Ra dy nr 89/391/EWG, prze pis ten
jest bo wiem re ali za cją im ple men ta cji tej dy rek ty wy do kra jo we go
po rząd ku praw ne go. Art. 7 ust. 1 wspo mnia nej dy rek ty wy w spra wie
wpro wa dze nia środ ków w ce lu po pra wy bez pie czeń stwa i zdro wia
pra cow ni ków w miej scu pra cy na kła da na pra co daw cę pod sta wo wy
obo wią zek, ja kim jest wy zna cze nie jed ne go lub kil ku pra cow ni ków
ce lem za pew nie nia ochro ny i za po bie ga nia za gro że niom pod czas
pra cy (por. wy rok TS z 6 kwiet nia 2006 r., sygn. akt C -428/04, Ko mi sja
Wspól not Eu ro pej skich v. Au stria).

Sąd stwier dził ta kże, iż głów ny obo wią zek po le ga na wy zna cze -
niu nie zbęd nej licz by pra cow ni ków speł nia ją cych za da nia z za kre su
bhp, a obo wią zek po moc ni czy po le ga na ko rzy sta niu z usług kom -
pe tent nych osób z ze wnątrz tyl ko w przy pad ku, gdy te go ro dza ju
środ ki ochron ne i za po bie gaw cze nie mo gą być or ga ni zo wa ne i za -
pew nio ne wsku tek bra ku od po wied nie go per so ne lu. Po nad to sąd
w uza sad nie niu wy ro ku po wtó rzył ar gu men ta cję za war tą w wy ro ku
Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z 12 stycz nia 2011 r. (sygn.
akt I OSK 1120/10), iż za stę pu jąc wła sną słu żbę bhp słu żbą ze wnętrz -
ną, pra co daw ca nie mo że kie ro wać się in ny mi prze słan ka mi niż wy -
mie nio ne w dy rek ty wie i Ko dek sie pra cy. Nie mo że to być spo wo do -
wa ne dą że niem do mi ni ma li za cji kosz tów czy ob cią żeń or ga ni za cyj -
nych, wy ni ka ją cych z za trud nie nia wła snej słu żby bhp. Prze pis ten
po słu gu je się po ję ciem „pra cow nik” w ro zu mie niu art. 2 K. p., a więc
cho dzi tu o oso bę, któ ra jest za trud nio na na pod sta wie umo wy
o pra cę, po wo ła nia, wy bo ru, mia no wa nia lub spół dziel czej umo wy
o pra cę. Zwró co no uwa gę, iż ska rżą cy za trud nia 1790 osób. Zgod nie
z § 1 ust. 4 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 2 wrze śnia 1997 r.
w spra wie słu żby bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pra co daw ca za -
trud nia ją cy po wy żej 600 pra cow ni ków po wi nien za trud nić w peł -
nym wy mia rze cza su pra cy co naj mniej jed ne go pra cow ni ka słu żby
bhp na ka żdych 600 pra cow ni ków. W prze pi sie tym wy raź nie mó wi
się o ko niecz no ści za trud nie nia pra cow ni ków. 

Od no sząc się do wska za nych wcze śniej re gu la cji praw nych, za -
uwa żyć na le ży, iż prze pi sy Ko dek su pra cy kon se kwent nie po słu gu ją
się sfor mu ło wa niem „pra cow ni cy słu żby bhp”, prze wi du jąc, w myśl
art. 23712 K. p., iż wcho dzą oni ta kże w skład ko mi sji bhp.

nadinspektor pracy So bie sław Ja ro szek
OIP War sza wa



Inwestycja w bezpieczeństwo

Za kła dy Che micz ne „Or ga ni ka -Sa rzy na” S.A. pro du ku ją wy ro by che micz ne
z gru py two rzyw i środ ków ochro ny ro ślin. Po wsta ły w 1937 ro ku, obec nie za -
trud nia ją po nad 650 pra cow ni ków. Zlo ka li zo wa ne są po śród 500-hek ta ro we go
kom plek su le śne go, co spra wia, że w je go ser cu od no si się wra że nie, jak by
pro wa dzo no tam dzia łal ność re kre acyj ną, a nie pro duk cję che micz ną. 
W koń cu ubie głe go ro ku uru cho mio no jed ną z naj no wo cze śniej szych na świe -
cie, dru gą po za kła dzie w Au stra lii, in sta la cję pro du ku ją cą sub stan cję ak tyw ną
do środ ków ochro ny ro ślin.

Za kła dy Che micz ne „Or ga ni ka -Sa rzy na” S.A. w No wej Sa rzy nie wdro ży ły i cer ty -
fi ko wa ły w 1997 ro ku sys tem za rzą dza nia ja ko ścią, a w 2000 ro ku sys tem za rzą dza -
nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy oraz śro do wi skiem. Od 2003 ro ku sys te my
funk cjo nu ją ja ko Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia, obej mu ją cy za rzą dza nie ja ko -
ścią we dług nor my PN -EN ISO 19001: 2009, śro do wi skiem we dług nor my PN -EN
ISO 14001: 2005, bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy we dług nor my PN -N -18001: 2004
oraz Kry te ria mi We wnętrz ne go Sys te mu Kon tro li.

Za kła dy czte ro krot nie uczest ni czy ły – w la tach 2000, 2003, 2006
i 2011 – w kon kur sie PIP „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez -
piecz nej”, w ka te go rii za kła dów za trud nia ją cych po wy żej 250
osób. Wśród za kła dów z te re nu wo je wódz twa pod kar pac kie go
trzy krot nie zaj mo wa ły I miej sce i raz III, a po przej ściu do eta pu
ogól no pol skie go – II miej sce i dwu krot nie wy ró żnie nie.



cji wy stę pu ją nie bez piecz ne sub stan cje che -
micz ne, mię dzy in ny mi o wła ści wo ściach żrą -
cych, ta kie jak ług so do wy i po ta so wy, kwas
sol ny i in ne. In sta la cja jest jed nak wy po sa żo -
na w urzą dze nia prze ciw dzia ła ją ce po wsta wa -
niu sta nów awa ryj nych. Wszę dzie tam, gdzie
wy stę pu ją sub stan cje żrą ce, za mon to wa no
prysz ni ce bez pie czeń stwa. Na ka żdej kon dy -
gna cji obiek tu są dwa ta kie urzą dze nia umo -
żli wia ją ce na tych mia sto we spłu ka nie w ra zie
kon tak tu z sub stan cja mi żrą cy mi. 

Wy stę po wa nie sub stan cji che micz nych
na sta no wi skach pra cy nad zo ru je sys tem po -
mia ru i sy gna li za cji prze kro czeń obo wią zu ją -
cych po zio mów NDS. Z sys te mem prze ciw po -
ża ro wym sprzę żo ne są drzwi wej ścio we na ha -
le, wy ko na ne w od po wied niej kla sie od por no -
ści oraz wy po sa żo ne w me cha ni zmy za my ka -
ją ce je au to ma tycz nie w ra zie po ża ru. 

Współ pra ca ni czym do bro dziej stwo

Za kła dy Che micz ne w No wej Sa rzy nie od lat
współ pra cu ją z Pań stwo wą In spek cją Pra cy,
trak tu jąc urząd jak part ne ra, a nie or gan kon -
tro li i nad zo ru. In spek to rzy pra cy z Okrę go we -
go In spek to ra tu Pra cy w Rze szo wie po wta rza -
ją, że w Sa rzy nie są obec ni od za wsze. Fir ma
od lat chęt nie uczest ni czy w ró żnych przed się -
wzię ciach pre wen cyj nych ini cjo wa nych przez
in spek cję pra cy. W ma ju 2003 ro ku na te re nie
mia sta No wa Sa rzy na i Za kła dów Che micz nych
zo sta ła prze pro wa dzo na kam pa nia in for ma -
cyj no -pre wen cyj na, do ty czą ca bez pie czeń stwa
pra cy w za kła dach che micz nych o du żym ry -
zy ku wy stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło -
wej. Od 2006 ro ku za kła dy uczest ni czą w pro -
gra mie „Prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym skut -
kom prze cią że nia psy chicz ne go i stre su w miej -
scu pra cy”. W 2007 i 2008 ro ku do ko na no prób -
nej oce ny stre su za wo do we go dla 40 wy bra -
nych sta no wisk pra cy w za kła dach, z uży ciem
opra co wa ne go przez IMP w Ło dzi kwe stio na -
riu sza do oce ny cech pra cy. W 2011 ro ku w ba -
da niu stre su za wo do we go uczest ni czy ło 95
pra cow ni ków z ró żnych grup za wo do wych.
W paź dzier ni ku 2011 ro ku za kła dy wspól nie
z OIP w Rze szo wie zor ga ni zo wa ły w No wej Sa -
rzy nie kon fe ren cję „Za sa dy do brych prak tyk
w za kre sie bhp – przy ję te i sto so wa ne roz wią -
za nia w prze my śle”. Uczest ni ka mi kon fe ren cji
by li przed sta wi cie le kie row nic twa i słu żb bhp
za kła dów z te re nu wo je wódz twa pod kar pac -
kie go oraz in spek to rzy z OIP w Rze szo wie.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

In we sty cja 
w bez pie czeń stwo
Gę sta sieć błysz czą cych ru ro cią gów z ma te -
ria łów che mo od por nych pro wa dzi do no wo
wy bu do wa nych obiek tów. Od dwóch mie się -
cy pra cu ją tam naj no wo cze śniej sze na świe cie
urzą dze nia tech no lo gicz ne do pro duk cji
MCPA i MCPP, sub stan cji ak tyw nych do środ -
ków ochro ny ro ślin. Ca łość po wsta ła w re kor -
do wym cza sie za le d wie 15 mie się cy. Ostat nie
trzy przed uru cho mie niem pro duk cji po świę -
co no na roz ruch in sta la cji. Ta kosz tu ją ca
117,5 mln zł in sta la cja w seg men cie che micz -
nym jest dru gą te go ty pu na świe cie. 
Cał ko wi cie zauto ma ty zo wa na i ste ro wa -
na z ze wnątrz, speł nia naj wy ższe stan dar dy
bez pie czeń stwa.

Wszyst kie za bu do wa nia i wy po sa że nie no wej in sta la cji pro -
duk cyj nej po wsta ły od pod staw w miej scu sta rej li nii. Ko niecz -
ne by ło w związ ku z tym do kład ne oczysz cze nie te re nu. Po -
przed nia in sta la cja zo sta ła cał ko wi cie ro ze bra na me to dą strza -
ło wą, a od pa dy za go spo da ro wa ne lub zu ty li zo wa ne przez spe -
cja li stycz ne fir my. No wa in sta la cja słu ży do pro duk cji sub stan cji
ak tyw nych wy ko rzy sty wa nych ja ko kom po nen ty w pre pa ra tach
do ochro ny ro ślin, głów nie zbóż. Ty mi kom po nen ta mi są kwa sy
or ga nicz ne, któ re w for mie przej ścio wej wy stę pu ją ja ko py ły
żrą ce i mo gą two rzyć mie sza ni ny wy bu cho we. Przed uru cho -
mie niem pro duk cji pro wa dzo no spe cjal ne ba da nia i pró by tej
czę ści apa ra tu ry, przy któ rej mo że wy stę po wać po ten cjal ne na -
ra że nie lu dzi wła śnie na te py ły. Apa ra tu ra zo sta ła wy po sa żo -
na w nie zbęd ne za bez pie cze nia ogra ni cza ją ce za gro że nia. 

Przy sa mym roz ru chu li nii pra co wa ło oko ło 60 osób, oprócz
ka dry nad zo ru ją cej in sta la cję. Nie mal przez pół ro ku gru pa pra -
cow ni ków z Sa rzy ny za po zna wa ła się z funk cjo no wa niem i ob -
słu gą no wo cze snych urzą dzeń in sta la cji. Wcze śniej by li oni przy -
zwy cza je ni do kla sycz nych roz wią zań apa ra tu ro wych, opar tych
na ręcz nym ste ro wa niu. Po słu gi wa li się pro sty mi roz wią za nia mi
za wo rów, mier ni ków i urzą dzeń po mia ro wych. Te raz wszyst ko
jest pro gra mo wa ne i zauto ma ty zo wa ne. Wszel kie pro ce sy od -
by wa ją się pod nad zo rem, przy wy ko rzy sta niu kom pu te rów
z mo ni to ra mi i elek tro nicz ne go sys te mu ste ro wa nia, z sie cią
blo kad i za bez pie czeń oraz sy gna li za cji wy ko rzy sty wa nej na przy -
kład przy na mia ro wa niu su row ców, co wcze śniej od by wa ło się
wy łącz nie ma nu al nie. Po przez peł ne zauto ma ty zo wa nie ogra -
ni czo no do mi ni mum za gro że nie ob słu gi. Sprzy ja te mu rów nież
sys tem ka mer prze my sło wych i czu jek, ta kże tych do ty czą cych
stę żeń czyn ni ków szko dli wych na sta no wi skach pra cy.

Zdu blo wa ne sys te my

W głów nej ste row ni, wy glą da ją cej jak cen trum kom pu te ro -
we, jest miej sce, w któ rym pra cu je mistrz pro duk cji oraz apa ra -
to wi pro wa dzą cy ca ły pro ces pro duk cji. Ich warsz tat pra cy sta -
no wią kom pu te ry z ogrom ny mi ekra na mi. To tam mię dzy in ny -
mi są uru cha mia ne pom py i otwie ra ne za wo ry. Na sta no wi sku
mi strza pro duk cji sys te my ste ro wa nia pro ce sem pro duk cji są
zdu blo wa ne, gdyż mistrz mu si mieć na bie żą co pod gląd na prze -
bieg ca łe go pro ce su pro duk cyj ne go, któ ry nad zo ru je. Część
osób do glą da pra cę urzą dzeń pro duk cyj nych bez po śred nio
w po miesz cze niach pro duk cyj nych. Oprócz mo ni to rin gu pro ce -
so we go przy po mo cy sys te mu ka mer pro wa dzo ny jest do dat -
ko wo mo ni to ring prze my sło wy wszyst kich obiek tów i ich oto -
cze nia. Po le ga on na nie ustan nym ob ser wo wa niu za rów no ca -
łej in sta la cji oraz urzą dzeń znaj du ją cych się na po szcze gól nych
pię trach, jak i obiek tów ze wnętrz nych, ta kich jak sta no wi ska
roz ła dow cze au to cy stern, cy stern ko le jo wych i zbior ni ków.

Na ka żdym pię trze bu dyn ku pro duk cyj ne go są te le fo ny alar -
mo we za pew nia ją ce bez po śred ni kon takt z mi strzem i dys po zy -
to rem za kła dów. Wy star czy je den przy cisk, aby się z ni mi skon -
tak to wać. Jest to nie zwy kle wa żne, gdyż to wła śnie dys po zy tor
nad zo ru je pra cę da nej zmia ny, a je go dzia ła nia i de cy zje od no szą
się prak tycz nie do ru chu ca łe go za kła du. Ma on środ ki łącz no ści
ze wszyst ki mi słu żba mi. No wa in sta la cja wy po sa żo na jest w sys -
tem alar mo wa nia, umo żli wia ją cy bez po śred ni kon takt z miej sco -
wą jed nost ką ra tow ni czo -ga śni czą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
któ ra w ra zie alar mu jest na miej scu w cią gu kil ku mi nut.

W sa rzyń skiej che mii dzię ki no wej in we sty cji ra dy kal nie po -
pra wi ły się wa run ki pra cy i jej bez pie czeń stwo. Pra cow ni cy nie
ma ją już bez po śred nie go kon tak tu z sub stan cja mi, w szcze gól -
no ści che micz ny mi. Na wet ogrze wa nie zbior ni ków i ru ro cią gów
w in sta la cji jest elek trycz ne ze ste ro wa niem au to ma tycz nym, co
wy eli mi no wa ło wa ha nia tem pe ra tur wy stę pu ją ce przy ogrze -
wa niu pa ro wym, wcze śniej sta no wią cym za gro że nie dla pra -
cow ni ków. Te raz dzię ki ukła dom ste ro wa nia mo żna tak usta wić
po ziom tem pe ra tu ry, aby nie do cho dzi ło do miej sco wych prze -
grzań czy też za ma rza nia w okre sach zi mo wych.

Ochro na przede wszyst kim

Zbu do wa nie no wo cze snej i zauto ma ty zo wa nej li nii spo wo -
do wa ło ogra ni cze nie za trud nie nia, przy wie lu pra cach nie da
się jed nak wy eli mi no wać udzia łu lu dzi. W sa mej in sta la cji ob słu -
ga prze by wa do ryw czo pod czas do glą da nia pro ce sów pro duk -
cyj nych, są też pra cow ni cy ob słu gu ją cy wóz ki, któ ry mi wy wo -
żo ny jest go to wy za pa ko wa ny wy rób. Wy rób w for mie sta łe go
kwa su tra fia do wę zła su sze nia i gra nu la cji, a na stęp nie do wę -
zła pa ko wa nia. W urzą dze niach na stę pu je pa ko wa nie i ukła da -
nie wor ków z pro duk tem. Ka żde otwar cie drzwi do urzą dze nia
po wo du je na tych mia sto we za trzy ma nie ca łe go wę zła. Pra ca fi -
zycz na w in sta la cji jest prak tycz nie wy eli mi no wa na. 

Ze wzglę du na ilo ści oraz ro dza je znaj du ją cych się tam su -
row ców i pro duk tów bę dą cych nie bez piecz ny mi sub stan cja mi
che micz ny mi za kła dy za li cza ne są do za kła dów du że go ry zy ka
wy stą pie nia po wa żnej awa rii prze my sło wej. Rów nież w in sta la -
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W sym bio zie ze śro do wi skiem
Rozmowa z Cze sła wem Ko zy rą oraz Ja nu szem Se ra fi nem, 

kie row ni kiem i za stęp cą Dzia łu Bez pie czeń stwa Tech nicz ne go
i Ochro ny Śro do wi ska 

w Za kła dach Che micz nych „Or ga ni ka -Sa rzy na” S. A.

Pro duk cja środ ków che micz nych kwa li fi ku je Za kła dy Chemiczne w No -
wej Sa rzy nie do jed no stek o du żym ry zy ku wy stą pie nia po wa żnej awa rii
prze my sło wej. Czy to de ter mi nu je dzia ła nia zwią za ne z kwe stia mi bez pie -
czeń stwa, ta kże pra cy?

Usta wo daw ca na kła da na ta kie za kła dy do dat ko we obo wiąz ki, szcze gól nie
w od nie sie niu do sys te mu bez pie czeń stwa i ochro ny śro do wi ska. W ra mach
funk cjo nu ją cych sys te mów za rzą dza nia pro wa dzi my dzia ła nia pro eko lo gicz ne.
Współ pra cu je my z ró żny mi in sty tu cja mi, ta kże z Pań stwo wą In spek cją Pra cy czy
Pań stwo wą Stra żą Po żar ną. Dą ży my do te go, aby wy ma ga ne za bez pie cze nia by -
ły na naj wy ższym po zio mie. Do ty czą one przede wszyst kim sta no wisk pra cy, po -
pra wy wa run ków pra cy, ochro ny prze ciw po ża ro wej i prze ciw dzia ła nia awa riom.
Istot na jest bez in we sty cyj na dzia łal ność pre wen cyj na w for mie szko leń i ćwi -
czeń, któ re za pew nia ją wła ści we re ago wa nie na wy pad ki przy pra cy i awa rie. 

A z cze go pa no wie są naj bar dziej dum ni, je śli cho dzi o roz wią za nia słu -
żą ce śro do wi sku czy bez pie czeń stwu pra cy?

Na pod kre śle nie za słu gu je do sko na ła sym bio za in sta la cji pro duk cyj nych z ota -
cza ją cą przy ro dą. Za kła dy zlo ka li zo wa ne są na dział kach o po wierzch ni po wy -
żej 500 ha. Pra wie 83% sta no wią la sy i te re ny zie lo ne, a za bu do wa prze my sło wa
z in fra struk tu rą zaj mu je oko ło 17%. W za kła do wych la sach pro wa dzo na jest
zrów no wa żo na go spo dar ka le śna. Naj wa żniej sze przed się wzię cia z za kre su po -
pra wy wa run ków pra cy i bez pie czeń stwa, zre ali zo wa ne w ostat nim cza sie, to
wy ko na nie no wo cze snych in sta la cji sy gna li za cji po ża ru oraz ga śni czych w in sta -
la cjach ży wic epok sy do wych i nie na sy co nych ży wic po lie stro wych. Z ko lei z dzia -
łań sprzy ja ją cych ochro nie śro do wi ska na uwa gę za słu gu je wy bu do wa nie wę zła
her me ty za cji w in sta la cji nie na sy co nych ży wic po lie stro wych z do pa la czem ter -
micz nym opa rów związ ków or ga nicz nych. 

Za kła dy che micz ne ko ja rzą się bar dziej z de gra da cją śro do wi ska na tu -
ral ne go, tym cza sem w No wej Sa rzy nie od no si się wra że nie prze by wa nia
w sa na to rium czy par ku.

Wra że nie ta kie wy ni ka przede wszyst kim z mi ni mal ne go stop nia od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko in sta la cji pro wa dzo nych w za kła dach. Du żą ro lę od gry wa
współ ist nie ją ca przy ro da, w tym wła ści wie utrzy my wa ne la sy. Wy so ki po ziom
tech nicz ny i tech no lo gicz ny oraz za bez pie cze nia in sta la cji pro duk cyj nych są wy -
ni kiem wie lo let nich pro gra mów mo der ni za cyj nych i zwią za nych z tym na kła -
dów in we sty cyj nych. Ka żda z in sta la cji jest her me tycz na i wy po sa żo na w urzą -
dze nia ochro ny śro do wi ska, któ re po pra wia ją wa run ki pra cy i za pew nia ją bez -
pie czeń stwo osób za trud nio nych i oto cze nia. 

Czy w dzi siej szych cza sach na zna czo nych kry zy sem war to być „Pra co -
dawcą – or ga ni za to rem pra cy bez piecz nej”?

Obec nie nie ma in nej opcji. Za gad nie nia cią głej po pra wy w za kre sie bhp
i ochro ny śro do wi ska w prak ty ce ob ję te są po li ty ką sys te mo wą kie row nic twa.
Wła śnie te raz nie wol no oszczę dzać na bez pie czeń stwie pra cy. Wie lu prze ko na ło
się, że ten grzech za nie cha nia mo że zbyt wie le kosz to wać. Za sta na wia jąc się
nad ty mi pseu dooszczęd no ścia mi, wszy scy pra co daw cy po win ni pa mię tać nie
tyl ko o kosz tach ewen tu al nych wy pad ków, ja kie sa mi po nio są, ale rów nież o kosz -
tach spo łecz nych i go spo dar czych.

Dziękuję za rozmowę



cią żą cych na oso bach od wie dza ją cych plac
bu do wy. Gość zo sta je przez pra cow ni ka ochro -
ny za pro wa dzo ny do biu ra bu do wy, bez po -
śred nio do oso by, do któ rej się uda je. 

Ka żda oso ba na te re nie bu do wy obo wią -
za na jest po sia dać iden ty fi ka tor ze zdję ciem
i da ny mi pra cow ni ka oraz in for ma cja mi do -
ty czą cy mi zaj mo wa ne go sta no wi ska, da ty
roz po czę cia pra cy, da ty i nu me ru szko le nia
bhp oraz na zwy kon sor cjum, dla któ re go pra -
cu je. Po dru giej stro nie iden ty fi ka to ra znaj -
du ją się wy tycz ne z za kre su bhp, pik to gra my
do ty czą ce wy ma ga nych środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej na te re nie bu do wy, a ta kże bez -
po śred ni nu mer alar mo wy. Po nad to ka żdy
ma na ka sku na le pio ną in dy wi du al ną kon -
tro l kę ze swo imi da ny mi i te le fo nem alar mo -
wym, a ta kże na pi sem „pra cu ję bez piecz nie”.

Wej ście do biu ra bu do wy zo sta ło wy gro -
dzo ne i od po wied nio ozna ko wa ne. Ciąg ko -
mu ni ka cji pie szej nie ko li du je w ża den spo -
sób z cią ga mi trans por to wy mi. Jest to je dy -

ne miej sce na te re nie bu do wy, na któ rym nie
wy ma ga się no sze nia środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej. Za to na te re nie bu do wy umiesz -
czo ne są ta bli ce z pik to gra ma mi in for mu ją -
cy mi o na ka zie uży wa nia ta kich środ ków
– heł mów ochron nych, obu wia ro bo cze go
i ka mi ze lek od bla sko wych. W wie lu miej scach
umiesz czo ne są też ba ne ry „Sza nuj Ży cie”.

Współ pra ca kie row nic twa

Nad zór nad pra ca mi pro wa dzi kie row nik
bu do wy Wa cław Po sto ła, po sia da ją cy upraw -
nie nia bu dow la ne nr GT III – 630/107/75
w spec. in ży nie ryj no -kon struk cyj nej w za kre -
sie bu dow li hy dro tech nicz nych, upraw nie nia
bu dow la ne nr 3028/Gd/87 w spec. kon struk -
cyj no -bu dow la nej oraz upraw nie nia bu dow -
la ne nr 2883/Gd/87 w spec. in ży nie ryj no -in -
sta la cyj nej w za kre sie sie ci sa ni tar nych. Kie -
row nik bu do wy jest jed no cze śnie głów nym
ko or dy na to rem w za kre sie bez pie czeń stwa
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W ra mach przed się wzię cia od by wa się
bu do wa no we go fa lo chro nu osło no we go dla
por tu ze wnętrz ne go w Świ no uj ściu, a ta kże
ob rot ni cy por to wej i to ru po dej ścio we go łą -
czą ce go ist nie ją cy tor wod ny z no wą ob rot -
ni cą. Fa lo chron o dłu go ści 2 974,3 m bę dzie
osła niać wej ście do por tu z Za to ki Po mor -
skiej. Do ist nie ją ce go fa lo chro nu wschod nie -
go do bu do wy wa na jest ostro ga o dłu go -
ści 255,8 m, za bez pie cza ją ca port ze wnętrz -
ny przed fa lo wa niem. Po wy ko na niu po głę -
bie nia po wsta nie pół otwar ty akwen o po -
wierzch ni ok. 130 ha, a w nim mię dzy in ny mi
elip tycz na ob rot ni ca o śred ni cach 630 i 1000 m
(mo rze te ry to rial ne RP – 49,487 ha) i głę bo -
ko ści oko ło 15,5 m, a ta kże tor wod ny o dłu -
go ści 1742,1 m i sze ro ko ści 200 m (mo rze te -
ry to rial ne RP – 36,091 ha).

Fa lo chron skła da się mię dzy in ny mi z czę -
ści gło wi co wej, o kon struk cji na rzu to wej,
na któ rej po sa do wio na jest nad bu do wa żel -
be to wa. Dłu gość tej czę ści wy no si 919,4 m,
od ci nek środ ko wy fa lo chro nu ma dłu -
gość 1737,1 m, a od ci nek na sa do wy – 317,8 m.
Łącz nie dłu gość fa lo chro nu bę dzie wy no si -
ła 2974,3 m, wraz z opa ską brze go wą o dłu -
go ści 45 m. Po wierzch nia łącz na to 17 471 ha.

Na te re nie bu do wy pro wa dzo ne są ro bo -
ty czer pal ne, któ re obej mu ją wy ko na nie skar -
py pod wod nej o na chy le niu oko ło 1: 5 od głę -
bo ko ści tech nicz nej do osią gnię cia głę bo ko -
ści ist nie ją cych. Ku ba tu ra ro bót czer pal nych
wy nie sie oko ło 8 610 000 m3 urob ku. Na te -
re nie bu do wy znaj du je się jed na z naj więk -
szych na świe cie po głę bia rek SHOR WAY, o po -
jem no ści ła dow ni 5,600 m3. 

Przede wszyst kim or ga ni za cja 

Wy so ki po ziom re ali zo wa nej in we sty cji
mo żna so bie uświa do mić już przy wej ściu
na te ren bu do wy. Aby do stać się na te ren
bu do wy, na le ży przejść głów ny punkt kon -
tro li do stę pu (GPKD). Oso ba po raz pierw szy
wcho dzą ca na bu do wę mu si mieć au to ry za -
cję oso by z biu ra z in for ma cją, do ko go się
uda je. Ochro na ma obo wią zek po twier dzić
au to ry za cję, a na stęp nie wy pi sać jed no ra zo -
wą prze pust kę, któ rą przy wyj ściu na le ży
zdać. Prze pust ka mu si być pod pi sa na przez
oso bę od wie dza ną. Po nad to ka żda oso ba od -
wie dza ją ca bu do wę przy GPKD otrzy mu je
ulot kę, spo rzą dzo ną w trzech ję zy kach, in -
for mu ją cą o in we sty cji oraz o obo wiąz kach

Ar tur Kemp kie wicz

Fa lo chron osło no wy w Świ no uj ściu

Bu do wa fa lo chro nu
osło no we go dla por tu
ze wnętrz ne go w Świ no -
uj ściu umo żli wi uru cho -
mie nie ter mi na lu
ga zo we go (LNG), pierw -
sze go te go ty pu ter mi -
na lu w re jo nie Mo rza
Bał tyc kie go. Na ba zie fa -
lo chro nu po wsta nie ca ła
in fra struk tu ra por to wa,
w tym sta no wi ska
do roz ła dun ku LNG.
Koszt bu do wy fa lo chro -
nu wy nie sie:
1 mld 16 mln 754 tys. zł. 

Tech ni ka

Za raz po roz po czę ciu
prac bu dow la nych szcze -

ciń ski okrę go wy in spek to -
rat pra cy prze pro wa dził

szko le nie do ty czą ce bez -
piecz ne go wy ko ny wa nia
prac, od po wie dzial no ści

osób kie ru ją cych pra cow ni -
ka mi oraz wy pad ków
przy pra cy. Po nie waż

na te re nie bu do wy pra cu ją
ob co kra jow cy, pod czas

szko le nia obec ni by li tłu -
ma cze, któ rzy na bie żą co

tłu ma czy li za gad nie nia po -
ru sza ne pod czas szko le nia.

Fot. www.4Dfoto.pl
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i hi gie ny pra cy. Bu do wę do zo ru je też Ka je -
tan Kwiat kow ski, star szy spe cja li sta ds. bhp,
któ ry zgod nie z za pi sem z dzien ni ka bu do -
wy jest ko or dy na to rem ds. bhp zgod nie z wy -
ma ga nia mi pra wa pra cy.

Za raz po roz po czę ciu prac bu dow la nych
szcze ciń ski okrę go wy in spek to rat pra cy prze -

pro wa dził szko le nie do ty czą ce bez piecz ne -
go wy ko ny wa nia prac, od po wie dzial no ści
osób kie ru ją cych pra cow ni ka mi oraz wy pad -
ków przy pra cy. Po nie waż na te re nie bu do -
wy pra cu ją ob co kra jow cy, pod czas szko le nia
obec ni by li tłu ma cze, któ rzy na bie żą co tłu -
ma czy li za gad nie nia po ru sza ne pod czas szko -
le nia. Raz w ty go dniu od by wa ją się na ra dy
kie row nic twa bu do wy, przed sta wi cie li kon -
sor cjów wy ko nu ją cych pra ce oraz osób z nad -
zo ru. Oma wia ne są mię dzy in ny mi za gad nie -
nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Na le ży zwró cić uwa gę na to, jak istot ną
ro lę od gry wa współ pra ca kie row ni ka bu do -
wy z ko or dy na to rem bhp i jak du że upraw -
nie nia kie row nik bu do wy dał ko or dy na to ro -
wi bhp. Ka żda de cy zja pod ję ta przez ko or dy -
na to ra, ma ją ca na ce lu po pra wę bez pie czeń -
stwa pra cy, jest ak cep to wa na przez kie row -
ni ka bu do wy. Po nad to kie row nik bu do wy,
po mi mo cią żą cych na nim obo wiąz ków kie -
row ni czych, co dzien ne sam od by wa wi zy ta -
cję pla cu bu do wy i na bie żą co re agu je na ja -
kie kol wiek nie pra wi dło wo ści.

Bez piecz na pra ca

Pod czas bu do wy po ja wia ją się ró żne, nie -
rzad ko bar dzo zło żo ne pro ble my, na przy -
kład do ty czą ce za bez pie cze nia ocze pów,

po któ rych po ru sza ją się pra cow ni cy. Pro -
blem ten zwią za ny był z nie mo żno ścią wier -
ce nia w be to nie. Kie row nik bu do wy zor ga ni -
zo wał spo tka nie z in spek to rem pra cy, ko or -
dy na to rem bhp i pra cow ni ka mi nad zo ru. Pod -
czas kil ku go dzin nej na ra dy usta lo no, w ja ki
spo sób na le ży wy ko nać ba lu stra dy ochron -

ne na ocze pie bez ko niecz no ści ko twie nia
za bez pie czeń w be to nie. W cią gu dwóch dni
go to wy był pro jekt za bez pie czeń, wy ko na no
też prób ny od ci nek za bez pie cze nia. Na stęp -
nie po pro szo no in spek to ra pra cy o ak cep ta -
cję wy ko na nia za bez pie czeń. Po nie waż tak
zwa na pie lę gna cja be to nu od by wa się na od -
cin ku oko ło 2 tys. me trów, na le ża ło by ją wy -
ko ny wać z po de stów sa mo jezd nych, co ko li -
do wa ło by z ru chem be to no wo zów i in nych
urzą dzeń tech nicz nych. W tym ce lu kie row -
nik bu do wy wraz z ko or dy na to rem bhp pod -
ję li de cy zję, iż za mó wią spe cjal nie za pro jek -
to wa ny dla tej bu do wy ru cho my po dest ro -
bo czy do pie lę gna cji be to nu. Po dest zo stał
za mon to wa ny na szczy cie pa ra pe tu i po ru -
sza się na kół kach wzdłuż osi. Ana lo gicz nie
wy glą da sy tu acja dla ocze pu znaj du ją ce go
się na prze ciw ko. Na czas mon ta żu i de mon -
ta żu pod wie sza ne go po mo stu ro bo cze go roz -
cią ga na jest sta lo wa li na, słu żą ca ja ko po -
moc ni cza li na ochron na, do któ rej pod cze -
pia ne są koń ców ki li nek bez pie czeń stwa. Li -
na ko twio na jest do spe cjal nie za pro jek to -
wa nych otwo rów, do któ rych wkrę ca ne są
uchwy ty. Tak za bez pie cze ni pra cow ni cy przy -
stę pu ją do mon ta żu bądź de mon ta żu pod -
wie sza nych po mo stów ro bo czych.

W ce lu po pra wie nia bez pie czeń stwa pra -
cow ni ków kie row nik bu do wy wraz z ko or dy -

na to rem pod ję li jed no myśl ną de cy zję, iż 
ka żdy po jazd sil ni ko wy wje żdża ją cy na te ren
bu do wy mu si być wy po sa żo ny w po ma rań -
czo wy ostrze gaw czy „ko gut”, uru cho mio ny
przez ca ły okres prze by wa nia na bu do wie.
Ta kie roz wią za nie ma nie zwy kłe zna cze nie
w po chmur ne dni, w go dzi nach wie czor nych,
a ta kże pod czas mgły, któ ra bar dzo czę sto
to wa rzy szy pra com bu dow la nym. Aby po -
pra wić bez pie czeń stwo pra cy na bu do wie
oraz pod nieść kwa li fi ka cję pra cow ni ków, or -
ga ni zo wa ne by ły cy klicz ne szko le nia z za kre -
su udzie la nia pierw szej po mo cy przed me -
dycz nej. Prze pro wa dzi ła je pro fe sjo nal na fir -
ma zaj mu ją ca się ra tow nic twem me dycz nym. 

Woj sko we wspar cie

Przed roz po czę ciem ro bót czer pal nych zo -
sta ł spo rzą dzo ny plan to po gra ficz ny dna mor -
skie go. Uwi docz nio no na nim oko ło czte rech
ty się cy me ta lo wych ele men tów, któ re mo gły
mieć woj sko we po cho dze nie. Pra ce pro wa dzo -
ne przez pod wod nych sa pe rów do pro wa dzi ły
do wy ję cia se tek ta kich ele men tów, po zo sta -

wio nych po woj nie na te re nie świ no uj skie go
por tu. Sa pe rzy zna leź li mię dzy in ny mi bry tyj -
skie mi ny po wietrz ne o wy jąt ko wo skom pli -
ko wa nym ukła dzie za pal ni ków (m. in. ci śnie -
nio we, unie mo żli wia ją ce pod ję cie nie wy bu -
chu na po wierzch nię). Tak du że zna le zi ska przy -
czy ni ły się do te go, iż gru pa mi ne rów z 8. Flo -
tyl li Obro ny Wy brze ża w Świ no uj ściu prze pro -
wa dzi ła wi zję lo kal ną, po któ rej stwier dzo no,
iż jed nym z ele men tów do usu nię cia jest an -

giel ska mi na mor ska ty pu MARK VI. Ma sa ma -
te ria łów wy bu cho wych wy peł nia ją cych mi nę
wy no si ła oko ło 425 kg. W oba wie przed uszko -
dze niem wy bu do wa nej już czę ści fa lo chro nu
nie mo gła ona zo stać zde to no wa na na miej -
scu, więc żoł nie rze unie śli ją, a na stęp nie pod wo -
dą od ho lo wa li na po li gon, gdzie mi nę bez -
piecz nie zneu tra li zo wa no.

BHP w ce nie

O tym, jak wa żne są dla kie row nic twa bu -
do wy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra -
cy, świad czą choć by nie któ re kosz ty, ja kie
od po cząt ku bu do wy zo sta ły po nie sio ne
w związ ku z po pra wą wa run ków pra cy. Już
przy or ga ni za cji pla cu bu do wy w okre sie
od 15 lip ca do 31 grud nia 2010 r. wy da -
no 758 000 zł. Wśród kosz tów są na przy -
kład 84 tys. zł prze zna czo ne na ba rie ry ochron -
ne (od przy go to wa nia po usta wie nie), 98 tys.
zł – na zna ki bhp, 287 tys. zł – na wy gro dze -
nie i ozna ko wa nie stref nie bez piecz nych,
109 tys. zł – na środ ki ochro ny in dy wi du al -
nej, 206 tys. zł – na środ ki bhp i prze ciw po ża -

ro we go wy po sa że nia jed no stek pły wa ją cych.
To tyl ko część kosz tów zwięk sza ją cych bez -
pie czeń stwo i hi gie nę pra cy. Kie row nic two
bu do wy wy szło też z za ło że nia, iż pra cow ni -
cy ma ją pra co wać, a nie sprzą tać, wo bec cze -
go zo sta ła za trud nio na fir ma, któ ra dba o po -
rzą dek na pla cu bu do wy.

starszy inspektor pracy 
Ar tur Kemp kie wicz

OIP Szcze cin

O tym, jak wa żne są dla
kie row nic twa bu do wy bez -
piecz ne i hi gie nicz ne wa -
run ki pra cy, świad czą
choć by nie któ re kosz ty, ja -
kie od po cząt ku bu do wy
zo sta ły po nie sio ne
w związ ku z po pra wą wa -
run ków pra cy. Już przy or -
ga ni za cji pla cu bu do wy
w okre sie od 15 lip ca
do 31 grud nia 2010 r. 
wy da no 758 000 zł.

Po nie waż bu do wa od bie ga ła
na plus od zwy cza jo wo przy ję -

tych stan dar dów na pla cach
bu dów, zo sta ła zgło szo na

w 2011 i 2012 ro ku do kon kur -
su Bez piecz na Bu do wa. Za naj -

wy ższą ja kość stan dar dów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

na bu do wie fa lo chro nu osło -
no we go dla por tu ze wnętrz ne -

go w Świ no uj ściu ko mi sja
kon kur so wa w 2011 ro ku przy -

zna ła I miej sce, a w 2012 ro ku
– III miej sce. Uzna no, iż

kon sor cjum jest wzo rem
do na śla do wa nia pod wzglę -

dem dba ło ści nie tyl ko o swo -
ich pra cow ni ków, ale ta kże

o bez pie czeń stwo pra cy pod -
wy ko naw ców, któ rzy są wy po -

sa ża ni we wszel kie na rzę dzia
i za bez pie cze nia, słu żą ce bez -
piecz nej re ali za cji pro jek tów

bu dow la nych. Na tej in we sty cji
nie wy da rzył się ża den cię żki

ani śmier tel ny wy pa dek
przy pra cy.

Zdję cia: A. Kemp kie wicz
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Do tej spek ta ku lar nej awa rii, o któ rej sze ro ko roz pi sy wa -
ły się me dia, do szło pod czas drą że nia pół noc ne go od cin ka
tu ne lu łą czą ce go za chod nią i wschod nią część sta cji. Przez
czo ło tu ne lu do za chod niej czę ści sta cji wtar gnę ło 6500 m3

za wod nio ne go grun tu piasz czy ste go i wo dy z war stwy wo -
do no śnej za le ga ją cej w stro po wej czę ści pro fi lu geo lo gicz -
ne go. Tu nel me tra za pro jek to wa no pod tu ne lem Wi sło stra -
dy, po przecz nie do niej. W wy ni ku awa rii pod jezd nia mi
utwo rzył się lej o po wierzch ni oko ło 1600 m2 i głę bo ko ści
11 m. Wzmoc nio na kon struk cja tu ne lu uchro ni ła jezd nie
przed za wa le niem. Aby jed nak za po biec dal sze mu wy cie ko -
wi wód z war stwy wo do no śnej, za sto so wa no prze ciw ci śnie -
nie, za le wa jąc dwa ni ższe po zio my sta cji wo dą z Wi sły do wy -
so ko ści jej lu stra. Tu nel zo stał za mknię ty. Kil ku dzie się cio ma
otwo ra mi wstrzyk nię to pod obie jezd nie 4000 m3 be to nu
o od po wied nio do bra nych pa ra me trach. 

Przed ze spo łem po sta wio no za da nie zba da nia
przy czyn te go zda rze nia o bez pre ce den so wej ska li,
a na stęp nie sfor mu ło wa nia pro fi lak tycz nych wnio -
sków w ce lu dal sze go bez piecz ne go kon ty nu owa -
nia prac na tej i na po zo sta łych sta cjach me tra. Usta -
lo no, że awa ria mia ła sze reg przy czyn, któ re sfor -
mu ło wa no we wnio skach za war tych w do ku men ta -
cji kon tro l nej.

Nie wła ści we na strzy ki wa nie

Pod sta wo wą przy czy ną awa rii by ło nie wła ści we za sto so -
wa nie tech no lo gii jet gro uting do wzmoc nie nia grun tu piasz -
czy ste go za wie ra ją ce go wo dę, za le ga ją ce go w stro po wej
czę ści pro fi lu geo lo gicz ne go sta cji. Nie do trzy ma no za ra -
zem pa ra me trów szczel no ści be to no wej war stwy ochron -
nej, two rzo nej nad stro po wą czę ścią tu ne lu. W ce lu wzmoc -
nie nia warstw wo do no śnych znaj du ją cych się w stro pie drą -

żo ne go tu ne lu me tra za sto so wa no ich na strzy ki wa nie mie -
szan ką ce men to wą (tech no lo gia jet gro uting). Od stro ny za -
chod niej wy ko na no 20 otwo rów o dłu go ści ok. 12 m od czo -
ła tu ne lu i przez nie pod ci śnie niem 300 ba rów za tła cza no
mie szan kę. W wy ni ku te go we wzmac nia nej war stwie po zmie -
sza niu ce men tu z grun tem po wsta ło 20 be to no wych ko -
lumn o prze kro ju zbli żo nym do wal ca o śred ni cy do 120 cm,
wza jem nie się prze ci na ją cych. In iek cyj ne pra ce ci śnie nio we
pro wa dzo no rów nież od stro ny wschod niej, skąd wy ko na -
no 215 ta kich ko lumn. Tak du ża ma sa be to nu wpro wa dzo na
w war stwę wo do no śną do pro wa dzi ła do sprę że nia znaj du -
ją cych się w niej wód, któ re wraz pół płyn nym grun tem wla ły
się do za chod niej czę ści sta cji, two rząc wy rwę w przedniej gór -
nej czę ści drą żo ne go tu ne lu.

Do wo dem na nie szczel ność tak zwa ne go pa ra so la ochron -
ne go w war stwie za le ga ją cej w stro po wych par tiach tu ne lu
by ło co fa nie się przed niej jego czę ści (przod ka) na kil ka dni
przed awa rią, a ta kże wy cie ki wód grun to wych z otwo rów
kon tro l nych, wy ko na nych w stro pie naj ni ższe go po zio mu
wschod niej czę ści sta cji. 

Zbyt krót kie wią za nie

Ko lum ny grun to wo -be to no we nie utwo rzy ły jed no li tej
kon struk cji o wy ma ga nej wy trzy ma ło ści mię dzy in ny mi z po -
wo du krót kie go okre su ich wią za nia. Tech no lo gia in iek cji
mie szan ki ce men to wej do grun tu prze wi du je okres jej wią -
za nia znacz nie dłu ższy niż ten, ja ki za sto so wa no w tym przy -
pad ku. Już po 3 dniach od wy ko na nia ostat nich ko lumn roz -
po czę to dal sze pra ce zwią za ne z drą że niem łącz ni ka. Wy ko -
naw ca przed przy stą pie niem do dal szych prac zwią za nych
z drą że niem tu ne lu po wi nien był po brać prób ki rdze nio we
z wy ko na nych ko lumn i prze pro wa dzić ba da nia ich wy trzy -
ma ło ści na ści ska nie, a na stęp nie spraw dzić, czy wy ni ki po -
twier dza ją wy ma ga ną wy trzy ma łość, za ak cep to wa ną przez
pro jek tan ta. Nie prze strze ga nie wła ści we go okre su wią za nia
mie szan ki ce men to wej z grun tem sta ło się za tem ko lej ną
tech nicz ną przy czy ną za ist nia łej awa rii.

Nie do strze ga nie za gro żeń

Kon tro la ze spo łu wy ka za ła po nad to, że wy ko naw ca nie
wy cią gnął wnio sków z za gro żeń wy ni ka ją cych z trud nych
wa run ków grun to wo -wod nych na bu do wa nej sta cji. W pro -
jek cie in ży nier sko -geo lo gicz nym, po prze dza ją cym wy ko na -
nie prac bu dow la nych II li nii me tra, piasz czy ste war stwy wo -
do no śne zo sta ły skla sy fi ko wa ne ja ko prze pusz czal ne i do -
brze prze pusz czal ne, ma ją ce bez po śred nie po łą cze nie z wo -
da mi Wi sły. Prze pro wa dzo ne w lu tym i w mar cu 2012 r. ba -
da nia uzu peł nia ją ce wska za ły wy raź nie na in ny prze bieg
war stwy geo lo gicz nej niż okre ślo ny pod czas ba dań w 2010
r. Strop iłów mio ceń sko -plio ceń skich stwier dzo no oko ło 3 m
ni żej, niż przed sta wio no to w do ku men ta cji pod sta wo wej.
Po mi mo wy cie ku wód grun to wych w czę ści wschod niej sta -
cji z otwo rów prze wier ca ją cych ścia nę szcze li no wą nie wy -
cią gnię to wła ści wych wnio sków, sto su jąc nie zmien nie ta ką
sa mą tech no lo gię wzmac nia nia grun tu.

Więk sza część pro fi lu warstw geo lo gicz nych, wy do by wa -
nych z wy ko pów obu czę ści sta cji, za wie ra ła za wod nio ne
grun ty piasz czy ste. Do ku men ta cje prac hy dro ge olo gicz nych
wy ko ny wa nych przez Hy dro bu do wę -6 pod czas bu do wy Tra -
sy Świę to krzy skiej do wo dzą, z jak po wa żny mi pro ble ma mi

wod ny mi mu sie li się zmie rzyć bu dow ni czo wie tej in we sty -
cji. Pod czas bu do wy tra sy i tu ne lu sta le usu wa no wo dę grun -
to wą z warstw piasz czy stych przy po mo cy 48 stud ni głę bi -
no wych o śred ni cy 350 mm i głę bo ko ści 15 m.

Nie do sta tecz ne roz po zna nie pro ble mów wod nych oraz
zmien no ści geo lo gicz nej w prze bie gu warstw, a w kon se -
kwen cji nie do strze że nie wy ni ka ją cych z te go nie bez pie -
czeństw sta ły się jed ną z istot nych przy czyn za ist nia łej awa -

rii. Mo żli wość po wsta nia za kłó ceń w prze pły wie wód do -
strze gli na to miast bu dow ni czo wie Tra sy Świę to krzy skiej. Wy -
ko na no prze rwy w ścia nach szcze li no wych tu ne lu Wi sło stra -
dy, by umo żli wić wo dom mi gra cję.

Ra port po kon trol ny

Część z przy czyn wy mie nio nych przez człon ków ze spo łu
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w War sza wie za war to ta kże
w eks per ty zach na uko wych zle co nych przez Me tro War szaw -
skie Sp. z o.o. in sty tu cjom zaj mu ją cym się pro ble ma ty ką
geo lo gii i geo tech ni ki w bu dow nic twie, w ce lu przed się -
wzię cia środ ków za rad czych zmie rza ją cych do li kwi da cji awa -
rii na sta cji Po wi śle.

Efekt kon tro li to po nad 40-stro ni co wy pro to kół, 15-stro -
ni co we pi smo za wie ra ją ce sta no wi sko ze spo łu wo bec za -
strze żeń wy ko naw cy oraz pra wie 800 stron za łącz ni ków
do kon tro li. Wska za no 5 głów nych przy czyn, 6 nie pra wi dło -
wo ści zwią za nych z przy czy na mi awa rii, 10 nie pra wi dło wo -
ści zwią za nych z opra co wa ną do ku men ta cją in ży nier sko -
-geo lo gicz ną oraz 8 in nych nie pra wi dło wo ści stwier dzo nych
w kon se kwen cji dzia łań kon tro l nych. 

Wy ko naw ca zgod nie z pra wem, przed pod pi sa niem pro -
to ko łu kon tro li, wniósł na pi śmie w ter mi nie siedmiu dni
umo ty wo wa ne za strze że nia do usta leń za war tych w pro to -
ko le. Ze spół ba da ją cy przy czy ny awa rii usto sun ko wał się
do nich na pi śmie. 

Wo bec trzech osób od po wie dzial nych za za ist nia łą awa -
rię, któ ra spo wo do wa ła znacz ne stra ty ma te rial ne i po ten -
cjal ne za gro że nia dla za trud nio nych pra cow ni ków z Włoch
i Pol ski, a ta kże pa ra liż ko mu ni ka cyj ny tej czę ści mia sta
na wie le mie się cy, wy cią gnię to od po wied nie kon se kwen cje
prze wi dzia ne pra wem bu dow la nym.

nadinspektor pracy Wal de mar Spól nic ki 
OIP War sza wa

Po awa rii na sta cji me tra 
Po wi śle

Nie do ce nio no
za gro że nia

Za koń czy ły się czyn no ści kon tro l ne
ze spo łu po wo ła ne go przez okrę go -
we go in spek to ra pra cy w War sza wie
do zba da nia oko licz no ści i przy czyn
zda rze nia po ten cjal nie wy pad ko we -
go, do któ re go do szło w wy ni ku
awa rii w no cy z 13 na 14 sierp -
nia 2012 r. na sta cji me tra Po wi śle.
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IP -ek 
we wro cław skiej

Sor bo nie
Z Ja nu szem Kra so niem, dy rek to rem Ośrod ka

Szko le nia PIP im. Pro fe so ra Ja na Ro sne ra 
we Wro cła wiu, 

roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Skąd się wziął po mysł na stwo rze nie in spek cyj ne go
skrza ta – kra sna la o na zwie IP -ek?

We Wro cła wiu zro dzi ła się ta ka no wa tra dy cja – wro cław -
skie kra sna le. W la tach 80. ubie głe go wie ku po wsta ła i dzia ła -
ła w na szym mie ście Po ma rań czo wa Al ter na ty wa. Sym bo lem
ru chu lu dzi po zy tyw nie za krę co nych by ły po ma rań czo we
kra sna le ob na ża ją ce pa ra dok sy tam tych lat i do da ją ce otu -
chy miesz kań com w trud nych cza sach. Au to rem pierw sze go
kra sna la, któ re go wi ze ru nek po ja wiał się spon ta nicz nie na mu -
rach mia sta, był twór ca Po ma rań czo wej Al ter na ty wy Wal de -
mar Fry drych „Ma jor”. Od 2005 ro ku naj pierw ofi cjal ną de cy -
zją władz mia sta, póź niej w spo sób spon ta nicz ny skrza ty za -
do mo wi ły się w mie ście i dziś są nie wąt pli wą atrak cją tu ry -
stycz ną. Za ak cep to wa łem po mysł mo je go współ pra cow ni ka
Ma riu sza Kij kow skie go, aby stwo rzyć ta kże in spek cyj ne go
kra sna la. Bę dzie do brym du chem in spek to rów pra cy i jak in -
ne kra sna le „ma gne sem” dla tu ry stów po dą ża ją cych ich wro -
cław skim szla kiem. War to bo wiem pro mo wać nasz wspa nia -
ły ośro dek po ło żo ny w ser cu Par ku Szczyt nic kie go, je go do -
ro bek i kom pe ten cje oraz nie wąt pli wy wa lor, ja kim jest wpi -
sa ny do re je stru za byt ków ho tel, po wsta ły w 1929 ro ku. Obiekt
za pro jek to wa ny przez wy bit ne go nie miec kie go ar chi tek ta
Han sa Scha ro una to iko na mo der ni zmu w ar chi tek tu rze lat 20.
ubie głe go stu le cia. Nie zo stał znisz czo ny pod czas II woj ny
świa to wej, a od po cząt ku lat 50. był w do brych, go spo dar -
skich rę kach pol skiej in spek cji pra cy i dzię ki te mu za cho wał
do dziś swo je ar chi tek to nicz ne pięk no.

Za pew ne nie wszy scy pra cow ni cy in spek cji wie dzą
o tym, choć nie ma chy ba ta kie go, któ ry przy naj mniej

raz nie był by we wro cław skim ośrod ku. Kie dy sta nie tam
fi gur ka IP -ka?

Kra snal jest już wy ko na ny. Je go wzór zo stał upu blicz nio -
ny na na ra dzie kie row nic twa urzę du pod su mo wu ją cej dzia -
łal ność PIP w 2012 ro ku. Wszy scy jej uczest ni cy otrzy ma li mi -
nia tu ro we, gip so we mo de le IP -ka. Ory gi nal na fi gu ra wy ko -
na na z brą zu w nie dłu gim cza sie sta nie na te re nie ośrod ka.
Bę dę pro sił mi ni ster Iwo nę Hic kie wicz, aby roz wa ży ła pod -
czas wi zy ty w ośrod ku uro czy ste jej od sło nię cie. IP -ek wzbo -
ga ci wro cław ską ofer tę kra sna li, a tu ry ści po dą ża ją cy ich szla -
kiem, do cie ra jąc do nie go, bę dą mie li spo sob ność od wie dzić
ośro dek i po dzi wiać nasz za byt ko wy ho tel. Za war li śmy z mia -
stem po ro zu mie nie, w efek cie któ re go obiekt Scha ro una zo -
stał wpi sa ny do in for ma to rów i prze wod ni ków wy da wa nych
przez mia sto. Po nad to pla nu je my w po ro zu mie niu z kon ser -
wa to rem za byt ków i gmi ną wy dać w pierw szym kwar ta le te -
go ro ku wła sny al bum. Chce my ta kże, aby ci, któ rzy naj czę -
ściej tu przy je żdża ją – in spek to rzy pra cy, wię cej do wie dzie li
się o wa lo rach za byt ku, w któ rym miesz ka ją.

Je go naj częst szy mi go ść mi są apli kan ci, przy szli in -
spek to rzy pra cy. Czy za da niem IP -ka bę dzie rów nież od -
cza ro wy wa nie złe go w trak cie se sji eg za mi na cyj nych?

Pod sta wą zda nia eg za mi nów jest rze tel na wie dza i zna -
jo mość warsz ta tu in spek tor skie go. Za to da ję gwa ran cję ja -
ko dy rek tor szko ły. IP -ek bę dzie do da wał otu chy, za ła twiał tę
odro bi nę szczę ścia, któ re jest przy dat ne pod czas ka żde go
eg za mi nu. Wszyst kie śro do wi ska i in sty tu cje po sia da ją ce

swo je go kra sna la trak tu ją go jak swo isty ta li zman,
więc i nasz in spek cyj ny sta nie się z cza sem ma -
gicz ny. Ja w ka żdym ra zie wie rzę, że bę dzie stał
na stra ży wy so kie go po zio mu kształ ce nia i do -
sko na le nia in spek to rów pra cy, któ rzy przez ca łe
swo je za wo do we ży cie ma ją kon takt z na szym
ośrod kiem.

Ma ją i bar dzo to so bie chwa lą. Po cząw szy
od wa run ków za kwa te ro wa nia, do mo we go wy -
ży wie nia, po wy so ką ja kość kształ ce nia, któ -
re go oce na za wie ra się w sfor mu ło wa niu: wro -
cław ska Sor bo na.

Cie szy nas ta k pozytywna opi nia o ośrod ku.
Ma my świa do mość, że je ste śmy kom pe tent ni i do -
brze zor ga ni zo wa ni, jed nak nie zwal nia nas to

z dal sze go do sko na le nia i pod no -
sze nia efek tyw no ści dzia ła nia. W ubie głym

ro ku w ra mach spo tka nia sie ci RIIFT, czy li
ośrod ków szko le nia to żsa mych z na szym,
pre zen to wa li śmy roz wią za nia do ty czą -
ce na sze go mo de lu kształ ce nia in spek -
to rów pra cy. Spo tka ły się one z du żym
za in te re so wa niem i uzna niem przed -
sta wi cie li kra jów eu ro pej skich, a prze -
tłu ma czo ny na ję zyk fran cu ski pro gram
apli ka cji in spek tor skiej zo stał ro ze sła -
ny do wie lu państw Afry ki Pół noc nej.
Ma my więc świa do mość, że nie tyl ko

w Pol sce, ale ta kże na świe cie je ste -
śmy roz po zna wal ni i do brze oce -
nia ni, co w mo im prze ko na niu jest
chlu bą na sze go urzę du. Oczy wi -
ście nie ozna cza to, że chce my

osiąść na lau rach.

Co w prak ty ce zmie ni ło się, gdy
ośro dek stał się jed nost ką or ga -

ni za cyj ną PIP?
W grud niu mi nio ne go ro ku

prze ka za łem głów ne mu in spek -
to ro wi pra cy oce nę dwu let nie -

go okre su ada pto wa nia ośrod ka
do no wych wa run ków wy ni ka ją -

cych z prze kształ ca nia go z za kła du
bu dże to we go w jed nost kę sek to ra

fi nan sów pu blicz nych, wraz z re ko men da cja mi no wych za -
dań, któ ry mi mo gli by śmy się za jąć. Wcze śniej ośro dek w znacz -
nej mie rze mu siał po zy ski wać do cho dy na swo je utrzy ma -
nie. Za sad ni czą ich czę ścią by ły wpły wy ze szko leń re ali zo -
wa nych na rzecz in spek cji, po wa żnym uzu peł nie niem bu -
dże tu by ły jed nak do cho dy uzy ski wa ne z dzia łal no ści de dy -
ko wa nej part ne rom ze wnętrz nym. Wów czas uczest ni czy li -
śmy w grze ryn ko wej. Po zy sku jąc klien tów, kon ku ro wa li śmy
z in ny mi pod mio ta mi zaj mu ją cy mi się szko le nia mi. Dziś je -
ste śmy jed nost ką or ga ni za cyj ną PIP, re ali zu ją cą za da nia okre -

ślo ne w art. 8 Usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Kształ ci -
my i do sko na li my ka drę PIP oraz upo wszech nia my wie dzę
z za kre su ochro ny pra cy w ra mach przy zna ne go bu dże tu za -
da nio we go. Nie pro wa dzi my dzia łal no ści ko mer cyj nej. Przy -
cho dy uzy ski wa ne z przed się wzięć ad re so wa nych do part -
ne rów ze wnętrz nych i wy naj mu ba zy są za li cza ne na po czet
do cho dów bu dże tu pań stwa. Sta jąc się jed nost ką or ga ni za -
cyj ną urzę du, ośro dek wdro żył wszel kie pro ce du ry i wy mo gi
obo wią zu ją ce ka żdą jed nost kę in spek cji. Te raz na szą am bi -
cją jest, aby w jesz cze więk szym stop niu współ uczest ni czyć
w re ali za cji za dań ca łej PIP. Z za in te re so wa niem przy ję li śmy
ini cja ty wę mi ni ster Mał go rza ty Kwiat kow skiej, by ośro dek
za jął się stan da ry za cją szko leń re ali zo wa nych w ra mach pro -
gra mów pre wen cyj nych. Cho dzi o to, że by pro wa dzo ne
w okrę gach szko le nia ujed no li cić – po cząw szy od do ku men -
tów, po przez me to dy dy dak tycz ne po lay out wszyst kich ma -
te ria łów. Chce my ta kże jesz cze wszech stron niej współ pra -
co wać z na szy mi wy kła dow ca mi, zwłasz cza szko lą cymi apli -
kan tów. Koń czy my pra cę nad przy go to wa niem „Po moc ni ka
wy kła dow cy” za wie ra ją ce go wska zów ki me to dycz ne dla pro -
wa dzą cych za ję cia. Opra co wu je my i wy da je my co raz wię cej
ma te ria łów szko le nio wych, po ma ga ją cych kan dy da tom na in -
spek to rów w peł niej szym przy swa ja niu wie dzy. Bę dzie my
rów nież co raz wię cej uwa gi po świę cać prak tycz nej na uce
za wo du in spek to ra pra cy.

A co ośro dek już re ali zu je, ja kie ma naj bli ższe pla ny
na tu i te raz?

Wszyst ko, co po wie dzia łem, jest w re ali za cji. Opra co wa li -
śmy w tym ro ku szcze gó ło wy plan pra cy, któ ry za wie ra bli -
sko 700 przed się wzięć i wa żnych czyn no ści. Ka żde go dnia
te go ro ku ma my więc do zre ali zo wa nia okre ślo ne za da nie.
Wy ko na my je, bo ośro dek to przede wszyst kim wspa nia li,
kom pe tent ni i za an ga żo wa ni pra cow ni cy. Przy ma łej po mo -
cy, bar dzo nam do tych czas życz li we go, Głów ne go In spek to -
ra tu Pra cy zre ali zu je my za da nia z na wiąz ką. 

By za koń czy ły się po myśl nie, po wierz my je kra sna lo -
wi IP -ko wi!

Fot. Ro mu ald Soł dek 
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tro li zło mu. Naj czę ściej pro to kół ten przyj mo wał for mę pie -
czę ci o przy kła do wej tre ści: „Złom wol ny od ma te ria łów nie -
bez piecz nych, wy bu cho wych i ra dio ak tyw nych”. Pod czas
kon tro li spraw dza no rów nież, czy w za kła dach opra co wa no
pro ce du ry po stę po wa nia w przy pad ku ujaw nie nia w zło mie
me ta li przed mio tu wy bu cho we go po cho dze nia woj sko we -
go. W ośmiu kon tro lo wa nych za kła dach pra co daw cy nie
opra co wa li od po wied nich pro ce dur szcze gó ło wo opi su ją -
cych spo sób po stę po wa nia w ta kich przy pad kach. Nie mniej
ka żdy z kon tro lo wa nych pra co daw ców po sia dał wy ka zy i nu -
me ry te le fo nów or ga nów, któ re na le ży po wia do mić w ra zie
ujaw nie nia w zło mie me ta li przed mio tu wy bu cho we go. Obo -
wią zek dys po no wa nia wy dzie lo nym, wy od ręb nio nym i ozna -
ko wa nym zna ka mi bez pie czeń stwa miej scem, do któ re go
mo żna prze nieść zna le zio ny przed miot nie bez piecz ny, nie
zo stał zre ali zo wa ny w 18 za kła dach.

Dalsza kontrola

Pod sta wo wym za gad nie niem ob ję tym kon tro lą by ło speł -
nia nie wy ma gań mi ni mal nych lub za sad ni czych przez ma -
szy ny i urzą dze nia do prze ro bu zło mu me ta li. Do ty czy ło to
w szcze gól no ści ele men tów ste row ni czych, za bez pie cze nia
do stę pu do stref za gro że nia, pra wi dło we go wy ko na nia osłon
ele men tów ru cho mych. W cza sie kon tro li spraw dza no rów -
nież, czy środ ki trans por tu pod le ga ją ce do zo ro wi tech nicz -

ne mu eks plo ato wa ne
są na pod sta wie ak -
tu al nych de cy zji. 

Stwier dza ne nie -
pra wi dło wo ści do ty -
czy ły bra ku za bez pie -
cze nia (osłon) stref za -
gro że nia, sta nu tech -
nicz ne go ele men tów
ste row ni czych, bra ku
za bez pie cze nia (wy -
gro dze nia) miejsc nie -
bez piecz nych oraz
bra ku pra wi dło wych
dojść do sta no wisk
pra cy. Dwóch pra co -
daw ców po sia da ło
urzą dze nia trans por -
to we bez wy ma ga -
nych de cy zji UDT.  

Za gad nie nia zwią za ne z le gal no ścią za trud nie nia kon -
tro lo wa no w 15 za kła dach. Dwóch pra co daw ców nie ter mi -
no wo od pro wa dza ło skład ki na Fun dusz Pra cy. Nie ter mi no -
we zgła sza nie za trud nio nych pra cow ni ków do ubez pie cze -
nia spo łecz ne go stwier dzo no w pię ciu za kła dach. Nie stwier -
dzo no przy pad ków nie le gal ne go za trud nia nia pra cow ni ków.

Przy czy ny nie pra wi dło wo ści 

We dług pra co daw ców do naj częst szych przy czyn stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści na le ży za li czyć czę stą ro ta cję
i fluk tu ację pra cow ni ków oraz ich ni skie kwa li fi ka cje za wo -
do we, a ta kże nie do sta tecz ną zna jo mość prze pi sów, to jest
Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 30 grud nia 1999 r.

w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy eli mi no wa -
niu przed mio tów nie bez piecz nych, w tym wy bu cho wych,
ze zło mu me ta li (Dz. U. Nr 3, poz. 36 z 2000 r.) oraz Roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra -
wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn przez pra -
cow ni ków pod czas pra cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmia -
na mi z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

Z ko lei zda niem in spek to rów pra cy do głów nych przy -
czyn stwier dzo nych nie pra wi dło wo ści na le ży brak świa do -
mo ści w za kre sie bhp, za an ga żo wa nia i wo li po pra wy wa -
run ków pra cy za rów no ze stro ny pra co daw ców, osób kie ru -
ją cych pra cow ni ka mi, jak i pra cow ni ków. Wy mie nić rów nież
trze ba brak na le ży te go nad zo ru nad pro wa dzo ny mi pra ca -
mi ze stro ny pra co daw ców oraz osób kie ru ją cych pra cow ni -
ka mi, a ta kże brak lub nie rze tel nie pro wa dzo ny nad zór przez
słu żby bhp – do ty czy to przede wszyst kim przed się biorstw,
w któ rych za da nia słu żby bhp po wie rzo no spe cja li stom spo -
za za kła du. Wśród przy czyn jest też ni ska kul tu ra tech nicz na,
brak wie dzy fa cho wej, do świad cze nia i od po wie dzial no ści
za trud nia nych pra cow ni ków oraz trak to wa nie oce ny ry zy ka
za wo do we go w spo sób in stru men tal ny, bez uwzględ nia nia
fak tycz nych wa run ków, ja kie mo gą za ist nieć w cza sie pra cy.

Uzy ska ne efek ty

Do po ło wy li sto pa da 2012 ro ku pra co daw cy po in for mo -
wa li in spek to rów pra cy o wy ko na niu 92% wszyst kich wy da -
nych de cy zji. Uzu peł nio no oce nę ry zy ka za wo do we go o ana -
li zę mo żli wo ści wy stą pie nia w zło mie me ta li ma te ria łów po -
cho dze nia woj sko we go. Prze szko lo no pra cow ni ków zaj mu ją -
cych się kon tro lą zło mu w za kre sie obec no ści w zło mie ma te -
ria łów nie bez piecz nych, w tym wy bu cho wych, oraz po stę po -
wa nia z te go ty pu ma te ria ła mi. Opra co wa no i udo stęp nio no
pra cow ni kom szcze gó ło we in struk cje okre śla ją ce za sa dy bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy zwią za nych z eli mi no wa niem
przed mio tów nie bez piecz nych, w tym wy bu cho wych, ze zło -
mu me ta li. Za pew nio no wy dzie lo ne po miesz cze nia, ozna ko -
wa ne zna ka mi bez pie czeń stwa, do prze cho wy wa nia przed -
mio tów nie bez piecz nych. Opra co wa no pro ce du ry po stę po -
wa nia w przy pad ku ujaw nie nia przed mio tu po cho dze nia woj -
sko we go, np. nie wy pa łu. Uzy ska no po pra wę bez pie czeń stwa
w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn i urzą dzeń po przez za pew -
nie nie od po wied nich za bez pie czeń (osłon) unie mo żli wia ją -
cych do stęp do stref za gro że nia. Za bez pie czo no ta kże (wy -
gro dzo no) miej sca nie bez piecz ne w ob rę bie ma szyn do prze -
ro bu zło mu.

Po ana li zie wy ni ków kon tro li w ra mach re ali zo wa ne go
te ma tu wy da je się za sad nym kon ty nu owa nie kon tro li w za -
kła dach zaj mu ją cych się sku pem oraz prze ro bem zło mu ze
szcze gól nym uwzględ nie niem do sto so wa nia ma szyn i urzą -
dzeń do wy ma gań mi ni mal nych w za kre sie użyt ko wa nia ma -
szyn przez pra cow ni ków w cza sie pra cy, a ta kże opra co wa -
nie ma te ria łu in for mu ją ce go i pro mu ją ce go za sa dy bez piecz -
ne go eks plo ato wa nia ma szyn i urzą dzeń do prze ro bu zło mu
i opu bli ko wa nie na stro nie in ter ne to wej Okrę go we go In -
spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach.

inspektor pracy Ja cek Ku pi szew ski
OIP Ka to wi ce

Ce lem kon tro li by ła oce na re ali zo wa nia
przez pra co daw ców po sta no wień prze pi sów
za war tych w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Go -
spo dar ki z dnia 30 grud nia 1999 r. w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy eli mi -
no wa niu ma te ria łów nie bez piecz nych, w tym
wy bu cho wych, ze zło mu me ta li (Dz. U. Nr 3,
poz. 36 z 2000 r.). Szcze gól nie kon tro lo wa no
re ali za cję prze pi sów bhp do ty czą cych eks -
plo ato wa nych ma szyn i urzą dzeń oraz prze -
strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy w za kre -
sie le gal no ści za trud nie nia. 

Przy go to wa nie do pra cy 

Kon tro lą ob ję to przy go to wa nie do pra cy
pra cow ni ków za trud nio nych przy pra cach
zwią za nych z prze ro bem oraz se gre ga cją zło -
mu me ta li, mię dzy in ny mi w za kre sie szko -
leń wstęp nych i okre so wych w dzie dzi nie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a ta kże pro -
fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej. 

W czte rech za kła dach stwier dzo no okre sy
za trud nia nia pra cow ni ków bez wa żnych ba -
dań le kar skich. Pra co daw ca jed ne go z za kła -
dów do pu ścił dwóch pra cow ni ków do pra cy
bez wstęp ne go in struk ta żu sta no wi sko we go.
W za kre sie szko leń okre so wych w dzie dzi nie
bhp nie pra wi dło wo ści stwier dzo no w czte -
rech za kła dach. Je den pra co daw ca nie za pew -
nił oso bie kie ru ją cej pra cow ni ka mi wła ści we -
go szko le nia okre so we go w dzie dzi nie bhp.
W trzech za kła dach nie prze szko lo no okre so -
wo pra cow ni ków w pierw szym ro ku za trud -
nie nia, a w jed nym przy pad ku pra cow nik od -
był szko le nie okre so we po upły wie po nad
trzech lat od da ty za trud nie nia. W cza sie kon -
tro li spraw dzo no do dat ko we kwa li fi ka cje pra -
cow ni ków w za kre sie upraw nień do kie ro wa -
nia wóz ka mi jez dnio wy mi z na pę dem sil ni ko -
wym oraz żu ra wia mi sa mo jezd ny mi. W dwóch
za kła dach stwier dzo no nie pra wi dło wo ści.

Oce na ry zy ka za wo do we go

Stwier dzo ne nie pra wi dło wo ści do ty czy ły
nie na le ży te go wy peł nie nia obo wiąz ku pra -
co daw cy do ko na nia oce ny ry zy ka za wo do -

we go zwią za ne go z wy ko ny wa ny mi pra ca mi
w za kła dzie, a ta kże in for mo wa nia pra cow ni -
ków o wy ni kach oce ny ry zy ka. 

Pra co daw cy w dwóch za kła dach w ogó le
nie do ko na li oce ny ry zy ka za wo do we go.
W dwóch za kła dach na eta pie przy go to wa -
nia do prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo -
do we go pra co daw cy nie prze ana li zo wa li
w spo sób wła ści wy wszyst kich wy ko ny wa -
nych prac, sto so wa nych ma szyn i na rzę dzi
w pro ce sie pra cy. Skut ko wa ło to nie uwzględ -
nie niem w oce nie ry zy ka za wo do we go opi -
sów sta no wisk pra cy, na rzę dzi, ma szyn i urzą -
dzeń, a przede wszyst kim nie uwzględ nie -
niem za gro żeń wy stę pu ją cych przy wy ko ny -
wa nych pra cach, w szcze gól no ści zwią za nych
z mo żli wo ścią obec no ści w zło mie me ta li ma -
te ria łów nie bez piecz nych, w tym wy bu cho -
wych po cho dze nia woj sko we go. Po nad to
usta lo no, że w wie lu przy pad kach pra co daw -
cy nie za pew ni li wła ści we go skła du ze spo łu
oce nia ją ce go ry zy ko za wo do we.

Re ali za cja roz po rzą dze nia

Skon tro lo wa no re ali za cję obo wiąz ku opra -
co wa nia przez pra co daw ców zaj mu ją cych się
prze ro bem zło mu me ta li szcze gó ło wej in -
struk cji okre śla ją cej za sa dy bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy przy czyn no ściach wy ko ny -
wa nych w za kła dzie i zwią za nych z eli mi no -
wa niem przed mio tów nie bez piecz nych, w tym
wy bu cho wych, ze zło mu me ta li. 

Stwier dzo no, że 14 pra co daw ców nie spo -
rzą dzi ło od po wied niej in struk cji bhp. Spraw -
dza no rów nież kwa li fi ka cje pra cow ni ków, któ -
rzy zaj mu ją się kon tro lą zło mu me ta li w za -
kre sie po sia da nia przez nich ukoń czo ne go
szko le nia bhp przy roz po zna wa niu i eli mi no -
wa niu ze zło mu me ta li przed mio tów nie bez -
piecz nych, w tym wy bu cho wych. W 14 za -
kła dach kon tro le zło mu by ły prze pro wa dza -
ne przez pra cow ni ków nie po sia da ją cych ta -
kie go szko le nia. Wszy scy pra co daw cy po -
twier dza li kon tro le zło mu przed prze ka za -
niem go do prze rób ki oraz przed wy sył ką
do od bior ców. Ka żda wy sył ka za wie ra ła pro -
to kół stwier dza ją cy prze pro wa dze nie kon -

Jacek Kupiszewski

W zakładach skupu i przerobu złomu metali

W 2012 r. na te re nie
Okrę go we go In spek to -
ra tu Pra cy w Ka to wi cach
re ali zo wa no te mat
„Prze strze ga nie prze pi -
sów bez pie czeń stwa 
i hi gie ny pra cy (w tym
le gal no ści za trud nie nia)
w za kła dach sku pu
i prze ro bu zło mu me ta -
li”. Łącz nie prze pro wa -
dzo no 25 kon tro li
pra co daw ców, któ rzy 
za trud nia li ogó łem
707 pra cow ni ków,
w tym 130 ko biet. Kon -
tro lo wa ni pra co daw cy
nie za trud nia li pra cow -
ni ków mło do cia nych.

Realizacja kontroli
tematycznych



IN FOR MA CJA OKRE SO WA
AK TY PRAW NE 

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 20 grud nia 2012 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz -
nych, ja kim po win ny od po wia dać ba zy i sta -
cje pa liw płyn nych, ru ro cią gi prze sy ło we
da le ko się żne słu żą ce do trans por tu ro py
naf to wej i pro duk tów naf to wych i ich usy -
tu owa nie // Dzien nik Ustaw 2012, poz. 1479.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 13 grud nia 2012 r. uchy la ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie ob słu gi suw nic elek -
trycz nych w za kła dach pra cy // Dzien nik
Ustaw 2013, poz. 12.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 13 grud nia 2012 r. uchy la ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie bez pie czeń stwa pra cy
przy sprę żar kach po wietrz nych // Dzien nik
Ustaw 2013, poz. 13.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 21
grud nia 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze -
nie w spra wie wa run ków tech nicz nych po -
jaz dów oraz za kre su ich nie zbęd ne go wy -
po sa że nia // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 30.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie wy so -
ko ści za sad ni cze go wy na gro dze nia mie -
sięcz ne go le ka rzy i le ka rzy den ty stów od -
by wa ją cych spe cja li za cje w ra mach re zy -
den tu ry // Dzien nik Ustaw 2012, poz. 1498.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 21 grud nia 2012 r. w spra wie nada -
wa nia upraw nień in spek to ra ochro ny ra dio -
lo gicz nej w pra cow niach sto su ją cych apa -
ra ty rent ge now skie w ce lach me dycz nych
// Dzien nik Ustaw 2012, poz. 1534.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 28 grud nia 2012 r. w spra wie spo so -
bu usta la nia mi ni mal nych norm za trud nie -
nia pie lę gnia rek i po ło żnych w pod mio tach
lecz ni czych nie bę dą cych przed się bior ca mi
// Dzien nik Ustaw 2012, poz. 1545.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
20 li sto pa da 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie szcze gó ło wych za sad pro -
wa dze nia, sto so wa nia i udo stęp nia nia kra -
jo we go re je stru urzę do we go po dzia łu te ry -
to rial ne go kra ju oraz zwią za nych z tym obo -
wiąz ków or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej
i jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go //
Dzien nik Ustaw 2012, poz. 1389.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
9 li sto pa da 2012 r. w spra wie pro gra mu ba -

dań sta ty stycz nych sta ty sty ki pu blicz nej
na rok 2013 // Dzien nik Ustaw 2012,
poz. 1391.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
30 li sto pa da 2012 r. zmie nia ją ce roz po rzą -
dze nie w spra wie za sad wy na gra dza nia pra -
cow ni ków nie bę dą cych człon ka mi kor pu su
słu żby cy wil nej za trud nio nych w urzę dach
ad mi ni stra cji rzą do wej i pra cow ni ków in -
nych jed no stek // Dzien nik Ustaw 2012,
poz. 1403.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
7 grud nia 2012 r. w spra wie ro dza jów urzą -
dzeń tech nicz nych pod le ga ją cych do zo ro -
wi tech nicz ne mu // Dzien nik Ustaw 2012,
poz. 1468.

Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka 2012 r.
o zmia nie usta wy – Pra wo o ru chu dro go -
wym oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw 2012, poz. 1448.

Usta wa z dnia 7 grud nia 2012 r. o zmia -
nie nie któ rych ustaw w związ ku z re ali za cją
usta wy bu dże to wej // Dzien nik Ustaw 2012,
poz. 1456.

Usta wa z dnia 16 li sto pa da 2012 r. o zmia -
nie usta wy o od pa dach wy do byw czych oraz
nie któ rych in nych ustaw // Dzien nik
Ustaw 2012, poz. 1513.

Usta wa z dnia 23 li sto pa da 2012 r. o zmia -
nie nie któ rych ustaw w związ ku z pod wy ż-
sze niem wie ku eme ry tal ne go // Dzien nik
Ustaw 2012, poz. 1544.

Usta wa z dnia 9 li sto pa da 2012 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks pra cy oraz nie któ rych
in nych ustaw // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 2.

Usta wa z dnia 14 grud nia 2012 r. o od -
pa dach // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 21.

Za rzą dze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 21 grud nia 2012 r.
zmie nia ją ce za rzą dze nie w spra wie wy na -
gra dza nia pra cow ni ków Naj wy ższej Izby
Kon tro li // Mo ni tor Pol ski 2012, poz. 1023.

Za rzą dze nie Nr 20 Pre ze sa Głów ne go
Urzę du Sta ty stycz ne go z dnia 21 grud -

nia 2012 r. w spra wie re gu la mi nu or ga ni za -
cyj ne go Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go
// Dzien nik Urzę do wy GUS 2012, poz. 61.

WY DAW NIC TWA

Do ku men ta cja pra cow ni cza w fir mie:
obo wiąz ki pra co daw cy / Bog dan Maj kow -
ski. // Wy daw nic two „Bi blio tecz ka Pra cow -
ni cza”, War sza wa 2012, 231 s. (Bi blio tecz ka
Pra cow ni cza: Po rad nik 247). Omó wio no obo -
wiąz ki pra co daw ców zwią za ne z pro wa dze -
niem do ku men ta cji pra cow ni czej na po -
szcze gól nych eta pach trwa nia sto sun ku pra -
cy oraz za miesz czo no przy kła do wo wy peł -
nio ne wzo ry dru ków.

Orzecz nic two Są du Naj wy ższe go do ty -
czą ce pra wa pra cy. Wy bór. T. 1 // Wy daw -
nic two „Bi blio tecz ka Pra cow ni cza”, War sza -
wa 2012, 223 s. (Bi blio tecz ka Pra cow ni cza:
Po rad nik 248). Pu bli ka cja za wie ra orzecz -
nic two Są du Naj wy ższe go z 2009 r. 

AR TY KU ŁY Z CZA SO PISM

Jesz cze raz o sto so wa niu za mien ni ków
ża ró wek / Je rzy Bąk // Elek tro in sta la tor 2012,
nr 11, s. 56-61. W ar ty ku le przed sta wio no
pro ble ma ty kę sto so wa nia za mien ni ków ża -
ró wek oraz za pre zen to wa no wy ni ki ba dań
do ty czą ce: grup ry zy ka, mak sy mal nych, do -
pusz czal nych cza sów eks po zy cji, tzw. gra -
nicz nych od le gło ści bez piecz nych, pól elek -
tro ma gne tycz nych. Omó wio no rów nież po -
ten cjal ne za gro że nia dla oka i skó ry spo wo -
do wa ne pro mie nio wa niem za mien ni ków. 

Od po wie dzial ność kar na za nie do peł -
nie nie obo wiąz ków z za kre su bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy / Adam Wró bel // Pań -
stwo i Pra wo 2012, nr 12, s. 72-80. Au tor do -
ko nał ana li zy prze pi sów art. 220 Ko dek su
kar ne go oraz art. 283 § 1 Ko dek su pra cy. 
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Po raz ko lej ny mu si my się po go dzić z nie spra wie dli wo ścią lo su
i z wiel kim bó lem w ser cu po że gnać na sze go do bre go ko le gę i współ -
pra cow ni ka 

An drze ja Do ro żyń skie go

wie lo let nie go in spek to ra pra cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy we
Wro cła wiu, któ ry po dłu giej cho ro bie od szedł od nas 6 stycz nia 2013 r.
Choć wal czył z cho ro bą, nie by li śmy przy go to wa ni na tę stra tę. Bę -
dzie nam bra ko wać wszyst kie go, co z Nim zwią za ne. 
An drze ju! Nie ma Cię już z na mi cia łem, lecz swe go du cha po zo sta -
wi łeś w nas na za wsze. Że gnaj!

Kie row nic two i współ pra cow ni cy 
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy we Wro cła wiu

In spek to rzy z OIP w Ka to wi cach prze pro -
wa dzi li kon tro lę w spół ce bu dow la nej z sie -
dzi bą w T., któ ra wy ko ny wa ła pra ce przy wzno -
szo nym bu dyn ku wie lo funk cyj nym w By to -
miu. In spek to rzy ujaw ni li sze reg nie pra wi -
dło wo ści, któ re w głów nej mie rze do ty czy ły
eks plo ata cji rusz to wań me ta lo wych.

Do prac ele wa cyj nych wy ko rzy sty wa no
dwa ty py rusz to wań, tj. rusz to wa nia war szaw -
skie oraz rusz to wa nia ty pu kli no we go. Rusz -
to wa nia te zo sta ły zmon to wa ne przez oso -
by, któ re nie po sia da ły żad nych upraw nień
kwa li fi ka cyj nych. Po nad to nie
do ko na no od bio ru rusz to wań
do pusz cza ją ce go je do eks plo -
ata cji. Na bu do wie za trud nio -
no oso by na pod sta wie umów
o dzie ło, a nad zór nad ni mi był
peł nio ny przez oso by, któ re nie
by ły za trud nio ne przez wy ko -
naw cę ro bót, a je dy nie go re -
pre zen to wa ły (by ły za trud nio -
ne w in nych, po wią za nych ze
so bą fir mach). Dla pro wa dzo -
nych ro bót nie opra co wa no in -
struk cji bez piecz ne go ich wy -
ko na nia.

Co za słu gu je na od no to wa nie, to oko licz -
ność, że nie by ło kie row ni ka bu do wy. Jak
usta li li in spek to rzy pra cy, wy zna czo ny kie -
row nik bu do wy zło żył re zy gna cję z peł nio -
nych obo wiąz ków. Mi mo to kon ty nu owa no
pra ce bu dow la ne przez okres po nad dwóch
mie się cy bez je go na stęp cy. 

W za kre sie eks plo ata cji rusz to wań stwier -
dzo no na stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści:

● przy ele wa cji bu dyn ku usta wio no dwie
ko lum ny rusz to wań war szaw skich, któ re zo -
sta ły nie pra wi dło wo zmon to wa ne. Ko lum ny
po sa do wio no bez po śred nio na grun cie, bez

za sto so wa nia pod wa lin i pod sta wek pod sto -
ja ki. Rusz to wa nie skła da ło się je dy nie z sa -
mych ra mek, brak by ło bel ki star to wej, stę -
żeń (ele men ty sta bi li zu ją ce kon struk cję), po -
de stów ro bo czych, pio nów ko mu ni ka cyj nych
oraz oba rie ro wań. Na po zio mach, gdzie pro -
wa dzo no pra cę, uło żo no po je dyn cze de ski
sta no wią ce po de sty ro bo cze. Rusz to wa nia
nie po sia da ły ko twień, je dy nie wy ższa ko -
lum na zo sta ła pod par ta za strza ła mi.

● z dru giej stro ny bu dyn ku pro wa dzo no
pra ce ele wa cyj ne przy uży ciu rusz to wa nia
kli no we go. Rusz to wa nie to two rzy ło kil ka
czę ści, któ re na stęp nie po łą czo no w jed ną
ca łość za po mo cą pro wi zo rycz nych po de -
stów drew nia nych. Rusz to wa nie nie po sia -
da ło peł nych po de stów ro bo czych, pio nów
ko mu ni ka cyj nych, oba rie ro wa nia, stę żeń oraz
ko twień. W kil ku miej scach kon struk cja rusz -
to wa nia zo sta ła przy mo co wa na dru tem do prę -
tów w ścia nie bu dyn ku, w ta ki spo sób za mo -
co wa no rów nież kil ka za strza łów. Sto ja ki, bez
pod sta wek, po sa do wio no na ró żne go ro dza -
ju ma te ria łach (blocz kach ce men to wych, de -
skach itp.). 

W wy ni ku wy da nych de cy zji na ka zo wych
do ty czą cych mię dzy in ny mi wstrzy ma nia eks -
plo ata cji rusz to wań, pra co daw ca wy na jął jesz -

cze w trak cie kon tro li wy spe cja li zo wa ną fir -
mę, któ ra do ko na ła po praw ne go mon ta żu
rusz to wań, dla któ rych spo rzą dzo no pro to -
ko ły od bio ru. 

Ze wzglę du na du żą ska lę nie pra wi dło -
wo ści, in spek to rzy na ło ży li na pra co daw cę
man dat kar ny. O re ali za cji przez pra co daw cę
prac bu dow la nych po mi mo re zy gna cji kie -
row ni ka bu do wy in spek to rzy po wia do mi li
Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la -
ne go w By to miu.

Z dokumentacji OIP Katowice

Pod
inspektorską

lupą

Bu do wa wa żna, ale lu dzie wa żniej si
Rusz to wa nia po sta wio -
ne przez oso by bez kwa -
li fi ka cji, bez ba rie rek
ochron nych, cią gów ko -
mu ni ka cyj nych i trzy ma -
ją ce się na sło wo
ho no ru. Do te go brak
kie row ni ka bu do wy, bo
ten rzu cił pra cę, a no we -
go od dwóch mie się cy
nie zna le zio no. Na tak
pro wa dzo ną in we sty cję
na tknę li się in spek to rzy
pra cy na Gór nym Ślą sku.
W sy tu acji bez po śred -
nie go za gro że nia ży cia
i zdro wia ro bot ni ków
wy da no de cy zję
o wstrzy ma niu prac.



Kon tro la prze pro wa dzo na w fir mie usłu go -
wo -han dlo wej z sie dzi bą w O. mia ła na ce lu
spraw dze nie prze strze ga nia przez pra co daw -
cę prze pi sów pra wa pra cy, w tym prze pi sów
i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
w związ ku z in for ma cją o wy pad ku przy pra -
cy, ja kie mu uległ kie row ca pro wa dzą cy wła sną
dzia łal ność go spo dar czą i świad czą cy usłu gę
na rzecz tej fir my.

Wy pa dek miał miej sce na te re nie za kła du
w O. Jak usta lił in spek tor pra cy, po szko do wa -
ny oko ło go dzi ny 2 w no cy wje chał sa mo cho -
dem cię ża ro wym pra co daw cy (au to cy ster ną)
na te ren za kła du. Sa mo chód wiózł ży wi cę
(to war nie bez piecz ny, ozna czo ny sym bo lem
UN 3267), któ ra mia ła być tu roz ła do wa na.

Oko ło go dzi ny 9 ra no po szko do wa ny pod -
je chał na sta no wi sko roz ła dun ku, gdzie ra zem
z pra cow ni kiem fir my za ma wia ją ce go pod łą -
czy li ostat nią ko mo rę cy ster ny do sta no wi ska
i roz po czę li ci śnie nio we prze ta cza nie ży wi cy
z cy ster ny do zbior ni ka.

Po ja kimś cza sie kie row ca usły szał sy cze nie
po wie trza na gó rze cy ster ny. Wszedł na nią
i stwier dził, że spod kla py za my ka ją cej wy do -

sta je się po wie trze. Po sta no wił ją do krę cić
za po mo cą czte rech śrub, któ re trzy ma ły kla -
pę. W cza sie ich do krę ca nia ci śnie nie we -
wnątrz cy ster ny spo wo do wa ło wy rwa nie kla -
py. Po szko do wa ny zo stał nią ude rzo ny w gło -
wę, a na stęp nie upadł z cy ster ny na be to no we
pod ło że, do zna jąc licz nych ura zów.

In spek tor pra cy stwier dził, że bez po śred nią
przy czy ną wy pad ku by ło uszko dze nie mo co -
wa nia po kry wy ko mo ry nr 4 na sku tek ci śnie -
nia, ja kie wy stę po wa ło we wnątrz ko mo ry.
Do przy czyn po śred nich za li czył:

� prze wo że nie ma te ria łu nie bez piecz ne -
go, nie do pusz czo ne go do prze wo zu w te go ty -
pu cy ster nie,

� za sto so wa nie nie wła ści wych śrub mo cu -
ją cych po kry wę, w tym dwóch śrub na pra wia -
nych przez spa wa nie i jed nej śru by nie ty po wej,

� do pusz cze nie do eks plo ata cji cy ster ny,
któ rej in sta la cja ru ro cią gu do pro wa dza ją ce go
po wie trze by ła wy po sa żo na w za wór bez pie -
czeń stwa in ny, niż wy ni ka to z jej do ku men ta -
cji tech nicz nej (ru ro ciąg wy po sa żo ny był w za -
wór o śred ni cy ½ ca la, za miast ¾ ca la), 

� opró żnia nie cy ster ny w spo sób nie -
zgod ny z opra co wa ną in struk cją ob słu gi cy ster -
ny, tj. opró żnia nie ci śnie nio we za miast gra wi -
ta cyj ne go, 

� brak ozna ko wa nia na ma no me trze in sta -
la cji ci śnie nio wej cy ster ny, słu żą cej do jej
opró żnia nia, mak sy mal ne go ci śnie nia ro bo cze -
go, ja kie mo żna sto so wać zgod nie z jej pasz -
por tem tech nicz nym,

� nie wła ści we za cho wa nie się osób ob słu -
gu ją cych roz ła du nek, w tym kie row cy, któ ry
wy ko ny wał pra ce zwią za ne z do krę ce niem śrub

mo cu ją cych po kry wę ko mo ry nr 4, bez
uprzed nie go za pew nie nia wy rów na -
nia ci śnie nia we wnątrz tej ko mo ry z ci -
śnie niem at mos fe rycz nym,

� brak wła ści we go za bez pie cze nia
oso by pra cu ją cej na wy so ko ści
przed upad kiem z wy so ko ści.

In spek tor pra cy wy dał 25 de cy zji na -
ka zo wych oraz skie ro wał wy stą pie nie
za wie ra ją ce 10 wnio sków do ty czą cych
usu nię cia stwier dzo nych nie pra wi dło -
wo ści. Pra co daw ca zo stał uka ra ny man -
da tem.

Z ma te ria łów prze ka za nych 
przez OIP w Rze szo wie

Niefrasobliwy rozładunek

Ude rzo ny wy rwa ną
przez wy so kie ci śnie nie
kla pą cy ster ny pra cow -
nik do znał ura zu gło wy
i in nych po wa żnych ob -
ra żeń. Jak usta lił Okrę -
go wy In spek to rat Pra cy
w Rze szo wie, cy ster na
nie by ła prze zna czo na
do prze wo że nia ma te -
ria łu nie bez piecz ne go,
któ ry do niej wla no. 
Po peł nio no też błę dy
przy roz ła dun ku to wa ru.


