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O czło wie ku i pra cy

Ochro na przed eme ry tal na
Skut kiem stop nio we go pod wyż sza nia
wie ku eme ry tal ne go jest ko niecz ność
usta la nia przed eme ry tal ne go wie ku
ochron ne go dla każ de go pra cow ni ka
in dy wi du al nie, sto sow nie do da ty je -
go uro dze nia, a tak że do wa run ków,
ja kie mu si on speł niać, aby uzy skać
pra wo do eme ry tu ry.

Pra cow ni cy mo bil ni
Ze wzglę du na spe cy fi kę te go ty pu
pra cy pra co daw cy naj czę ściej ko rzy -
sta ją z ela stycz nych sys te mów cza su
pra cy, ta kich jak na przy kład za da -
nio wy czas pra cy. Dzię ki ta kie mu
sys te mo wi pra cow nik mo bil ny mo że
de cy do wać o dłu go ści dnia pra cy.
Po wie rzo ne za da nia wy ko nu je sa mo -
dziel nie, a w cza sie pra cy prze miesz -
cza się od klien ta do klien ta. 
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za rzą dza nia bez pie czeń stwem 
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Po nie waż dzia ła nia kon cer nu 
w ra mach Kam pa nii Bez pie czeń stwa
Wy ko naw ców wpi su ją się w przed się -
wzię cia PIP po dej mo wa ne na rzecz
bez pie czeń stwa pra cy w róż nych
dzie dzi nach go spo dar ki, w tym
szcze gól nie o znacz nym na si le niu za -
gro żeń za wo do wych, in spek cja pra cy
przy stą pi ła do współ pra cy z Gru pą
Oża rów S.A., udzie la jąc po mo cy me -
ry to rycz nej or ga ni za to rom kam pa nii.

Ko lej ne kło po ty z me trem

Bez pie czeń stwo z dy plo mem

Rol ni ku – sza nuj ży cie!

Bu do wa nie au to ry te tu
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O krok od tra ge dii
Oce na ry zy ka za wo do we go dla prac
wy ko ny wa nych w za kła dzie, jak
i oce na ry zy ka dla ope ra to ra ła do -
war ki nie uwzględ nia ły za gro że nia
zwią za ne go z moż li wo ścią prze by -
wa nia kie row cy w skrzy ni ła dun ko -
wej po jaz du.

26 Rol ni ku – sza nuj ży cie!
Cho ciaż od po nad 10 lat ob ser wu je my sta łą ten den cję
spad ko wą licz by wy pad ków w rol nic twie in dy wi du al -
nym, ten sek tor go spo dar ki na dal na le ży do naj bar dziej
wy pad ko wych. Co ro ku do cho dzi do ok. 90 wy pad ków
śmier tel nych przy pra cy. Świa do mość za gro żeń zwią za -
nych z pra cą rol ni czą, a tak że spo so bów ich eli mi no wa -
nia jest wciąż nie wy star cza ją ca. 
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fot. Grupa Ożarów S.A.
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O umowach cywilnoprawnych
– Po wi nien być twar dy za pis usta wo wy, że przez za war cie sto sun ku pra cy ro zu mie się
wrę cze nie umo wy na pi śmie i zgło sze nie do ubez pie cze nia spo łecz ne go. I to jest głów -
ny wnio sek z dzi siej szych ob rad – po wie dział po seł Ja nusz Śnia dek pod czas po sie dze -
nia Ko mi sji do Spraw Kon tro li Pań stwo wej 20 mar ca br. w gma chu Sej mu. Ko mi sja
roz pa trzy ła in for ma cję głów ne go in spek to ra pra cy do ty czą cą pro ble mów po ru szo -
nych pod czas po przed nich ob rad, w tym za wie ra nia umów cy wil no praw nych w wa -
run kach wska zu ją cych na ist nie nie sto sun ku pra cy.

Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz stwier dzi -
ła, że za gad nie nie pra wi dło wo ści za wie ra nia sto sun ku
pra cy to – obok zwal cza nia za gro żeń wy pad ko wych – je -
den z prio ry te tów w dzia łal no ści kon tro l nej i pre wen cyj -
nej Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Kon tro le in spek to rów
pra cy i da ne Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go wska zu ją
na na si la ją cą się ten den cję za stę po wa nia umów o pra cę
umo wa mi cy wil no praw ny mi. Da ne PIP nie są jed nak
w peł ni re pre zen ta tyw ne, po nie waż in spek to rzy do cie -
ra ją rocz nie tyl ko do kil ku pro cent przed się biorstw. Peł -
niej sza sta ty sty ka GUS tak że nie od da je ca łej ska li zja wi -
ska, gdyż urząd nie gro ma dzi da nych o mi kro przed się -
bior stwach, czy li fir mach za trud nia ją cych do dzie wię ciu
pra cow ni ków. Tym cza sem dla prze ciw dzia ła nia nie pra -
wi dło wo ściom w za kre sie za wie ra nia umów cy wil no -
praw nych za miast pra cow ni czych ko niecz ne jest, co pod -
kre ślił prze wod ni czą cy ko mi sji po seł Ma riusz Błasz czak,
roz po zna nie rze czy wi stej ska li pro ble mu, któ ry ma wy -
raź ne ce chy ob cho dze nia pra wa. 

W dys ku sji po sło wie zwra ca li uwa gę na uni ka nie przez
pra co daw ców od pro wa dza nia na leż nych po dat ków i skła -
dek do ZUS po przez za ni ża nie w umo wach wiel ko ści pła -
co ne go w prak ty ce wy na gro dze nia pra cow ni cze go, za -
trud nia nie na kon trak tach cy wil no praw nych al bo bez
żad nej umo wy i pła ce nie wy na gro dze nia „pod sto łem”.
Po seł An na Bań kow ska po da ła przy kład lu ki praw nej,
któ ra po zwa la przed się bior com mniej pła cić do ZUS
w przy pad ku umów zle ce nia, co od bi je się na wy so ko ści
przy szłych eme ry tur. 

Po sło wie wy słu cha li rów nież in for ma cji PIP na te mat
za ni ża nia w umo wach o pra cę rze czy wi ste go wy na gro -
dze nia, któ rą przed sta wił dy rek tor De par ta men tu Le gal -
no ści Za trud nie nia GIP Ja ro sław Le śniew ski. Wska zał
on, że in spek cja pra cy w to ku kon tro li ujaw nia je dy nie
nie wiel ki pro cent te go ro dza ju nie uczci wych prak tyk i nie
jest w sta nie usu nąć przy czyn zja wi ska, a tym sa mym
istot nie wpły wać na je go ska lę. Nie zbęd ne są zmia ny le -
gi sla cyj ne ogra ni cza ją ce moż li wość po wie rze nia pra cy

w spo sób nie le gal ny, a tak że stwo rze nie no we go mo de -
lu dzia ła nia wszyst kich or ga nów kon tro l nych zaj mu ją -
cych się tą dzie dzi ną. In spek cja pra cy od lat po stu lu je
wpro wa dze nie zmian w pra wie do ty czą cych za wie ra nia
umów o pra cę oraz zgła sza nia osób wy ko nu ją cych pra cę
do ubez pie cze nia spo łecz ne go.

Ko mi sja po sta no wi ła przy go to wać de zy de rat do mi -
ni stra pra cy od no szą cy się do oma wia nych w cza sie ob -
rad pro ble mów.

Sze fo wa in spek cji pra cy Iwo na Hic kie wicz za de kla ro -
wa ła uwzględ nie nie w dzia łal no ści kon tro l nej PIP po sel -
skich po stu la tów zgło szo nych na po przed nim po sie dze -
niu ko mi sji. Do ty czy ły one roz po zna nia zja wi ska roz wią -
zy wa nia umów o pra cę z pra cow ni ka mi po wra ca ją cy mi
z urlo pu ma cie rzyń skie go oraz sfe ry prze strze ga nia prze -
pi sów o za trud nia niu osób nie peł no spraw nych.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy głów ne go in -
spek to ra pra cy: Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za -
jąc, dy rek tor De par ta ment Praw ne go Ha li na Tul win i za -
stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Pla no wa nia, Ana liz i Sta -
ty sty ki GIP Ma rek Szcze śniak.

Donat Duczyński

3IP 4/2013



5IP 4/20134 IP 4/2013

Wiadomości
nie tylko z kraju

Kampania na komisji
W sie dzi bie Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 22 mar ca br. od by ło się po sie dze nie Ko -
mi sji Głów ne go In spek to ra Pra cy do Spraw Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy w Rol -
nic twie. Człon ko wie ko mi sji za po zna li się z za ło że nia mi kam pa nii me dial nej na rzecz
bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar stwach rol nych, któ rej roz po czę cie Pań stwo wa
In spek cja Pra cy za pla no wa ła na ten rok. Sze fo wa Pań stwo wej In spek cji Pra cy Iwo na
Hic kie wicz wrę czy ła ak ty po wo ła nia człon kom ko mi sji, w tym jej prze wod ni czą cej
Mał go rza cie Kwiat kow skiej, za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy. Ja kub Choj nic -
ki przed sta wił in for ma cję na te mat dzia łal no ści pre wen cyj nej i pro mo cyj nej PIP
w rol nic twie. Człon ko wie ko mi sji zgło si li pro po zy cje te ma tów i ini cja tyw, któ ry mi
na le ża ło by za jąć się w cza sie ko lej nych po sie dzeń, m.in. kwe stię ni skiej świa do mo -
ści wśród rol ni ków za gro żeń czyn ni ka mi szko dli wy mi (ha łas, wi bra cje, py ły).

Mo ja pierw sza pra ca
Przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Zie lo nej Gó rze uczest ni czy li 12 i 13 mar ca
br. w Tar gach Edu ka cyj nych „Ab sol went” oraz
w Tar gach Pra cy „Etat 2013”. Ce lem udzia łu OIP
w tar gach by ła edu ka cja przy szłych pra cow ni -
ków, zwią za na z pro gra mem PIP „Kul tu ra bez -
pie czeń stwa” i kam pa nią „Za nim po dej miesz pra -
cę”. Pod czas tar gów stu den ci wy słu cha li wy kła -
du na te mat pierw szej pra cy, ko rzy sta li z po rad
praw nych udzie la nych przez spe cja li stów OIP,
któ rzy prze ka zy wa li rów nież wy daw nic twa przy -
go to wa ne przez in spek cję pra cy. Za gad nie niu
pierw szej pra cy po świę co na by ła tak że pre lek -
cja przy go to wa na przez pra cow ni ków okrę gu,
w któ rej uczest ni czy ło po nad 70 uczniów z klas
ma tu ral nych Ze spo łu Szkół Tech nicz nych w Zie -
lo nej Gó rze

O współ pra cy 
z rze mio słem
Pań stwo wa In spek cja Pra cy i Zwią zek Rze mio sła
Pol skie go za war ły po ro zu mie nie w spra wie współ -
dzia ła nia w za kre sie ochro ny pra cy. Pod pi sa li je 6
mar ca br. Iwo na Hic kie wicz – głów ny in spek tor
pra cy i Je rzy Bart nik – pre zes ZRP. Po ro zu mie -
nie za stą pi ło i uak tu al ni ło po przed nią ta ką re gu -
la cję z kwiet nia 2008 r. Ma ono słu żyć kształ to -
wa niu kul tu ry bez pie czeń stwa pra cy w za kła -
dach rze mieśl ni czych, eli mi no wa niu za gro żeń
po wo du ją cych wy pad ki i cho ro by za wo do we
oraz sku tecz nej ochro nie sto sun ku pra cy. Współ -
pra ca obej mo wać bę dzie m.in. po dej mo wa nie
wspól nych ini cja tyw w ce lu do sto so wa nia me -
tod pre wen cji w dzie dzi nie ochro ny pra cy do zmie -
nia ją cych się uwa run ko wań spo łecz nych i go -
spo dar czych.

W sło wac kiej in spek cji
pra cy
W ośrod ku szko le nio wym sło wac kiej in spek cji
pra cy w Ma lej Lučivnie od 12 do 14 mar ca br.
od by ły się roz mo wy kie row nictw Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy i Kra jo we go In spek to ra tu Pra cy Re -
pu bli ki Sło wac kiej. Pro gram spo tka nia do ty czył
za gad nień kon tro li le gal no ści za trud nie nia i pol -
skich do świad czeń zwią za nych z or ga ni za cją 61.
po sie dze nia Ko mi te tu Wyż szych In spek to rów Pra -
cy w War sza wie w grud niu 2011 r. Głów ny in -
spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz i dy rek tor ge -
ne ral ny Kra jo we go In spek to ra tu Pra cy Re pu bli ki
Sło wac kiej An drej Gmit ter pod pi sa li po ro zu -
mie nie o współ pra cy, któ re za stą pi ło obo wią zu -
ją cy do tych czas pro to kół o współ pra cy z 2008
ro ku. Za kres no we go po ro zu mie nia zo stał roz -
sze rzo ny m.in. o te ma ty kę wy mia ny in for ma cji
na te mat de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach
dy rek ty wy 96/71/WE oraz skła da nia wnio sków
o in for ma cje do ty czą ce wa run ków za trud nie nia
pra cow ni ków pol skich i sło wac kich, świad czą -
cych pra cę na te re nie dru gie go pań stwa.

Chiń ska de le ga cja we Wrocławiu
W Ośrod ku Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy we Wro cła wiu 11 mar ca 2013 r.
go ści ła de le ga cja z Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej, skła da ją ca się z przed sta wi cie li in -
sty tu cji, któ re zaj mu ją się bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, dzia łal no ścią szko le nio -
wą, a tak że z prze my słow ców i na ukow ców. Dy rek tor ośrod ka Ja nusz Kra soń za po -
znał go ści z dzia łal no ścią Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wi ce dy rek tor Gra ży na Pa nek
omó wi ła pro ces kształ ce nia przy szłych in spek to rów pra cy i za sa dy pro wa dze nia
szko leń pra cow ni ków urzę du. Chiń czy ków in te re so wa ły zwłasz cza szcze gól ne wy -
ma ga nia dla in spek to rów pro wa dzą cych kon tro le w po szcze gól nych bran żach, kry -
te ria przy jęć na apli ka cję in spek tor ską, spo sób przy go to wy wa nia teo re tycz ne go
i prak tycz ne go, za sa dy do bie ra nia opie ku nów pod in spek to rów. Człon ko wie de le ga -
cji zwie dzi li wro cław ski ośro dek.

Na gro dy za naj lep sze książ ki praw ni cze
W War sza wie 20 mar ca br. roz da no na gro dy w 6. edy cji kon kur su „Zło te Skrzy dła”,
któ re go or ga ni za to rem był „Dzien nik Ga ze ta Praw na”. Na gro dę głów ną w ka te go rii
„pra wo pra cy i ubez pie cze nia” otrzy -
mał Mar cin Wuj czyk za książ kę „Pra -
wo pra cow ni ka do ochro ny pry wat -
no ści”. W skład ka pi tu ły kon kur su
wcho dzi ła Iwo na Hic kie wicz, głów -
ny in spek tor pra cy. W kon kur sie na -
gra dza ni są mło dzi au to rzy naj lep -
szych ksią żek praw ni czych, któ rzy po -
ru sza ją te ma ty waż ne, a po mi ja ne do -
tąd w li te ra tu rze fa cho wej. 

Ob ra do wa ła gru pa ro bo cza 
Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz pod pi sa ła po -
ro zu mie nia o współ pra cy z ko men dan tem głów nym Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej ge ne ra łem bry ga die rem Wie sła -
wem Le śnia kie wi czem oraz – pod nie obec ność sze fa urzę -
du – z za stęp cą głów ne go in spek to ra ochro ny śro do wi ska
Ro ma nem Ja wor skim. Uro czy stość pod pi sa nia obu do -
ku men tów od by ła się 12 mar ca br. w sie dzi bie Ko men dy
Głów nej PSP w War sza wie pod czas XI Spo tka nia Gru py Ro -
bo czej ds. Prze my słu Naf to we go i Ga zo we go przy Głów -
nym In spek to rze Pra cy. W czę ści ro bo czej spo tka nia o do -
świad cze niach in spek cji pra cy z dzia łań kon tro l no -pre wen -
cyj nych w ba zach pa liw w 2012 r. mó wi li Hen ryk Krysz -
czy szyn, głów ny spe cja li sta w GIP, a tak że Wie sław Ry bac ki, star szy in spek tor pra -
cy w OIP w Byd goszczy. W uro czy sto ści pod pi sa nia po ro zu mień uczest ni czy li za -
stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy: Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za jąc oraz
dy rek tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP Krzysz tof Ko wa lik.

Przed wio sen ny mi 
pra ca mi po lo wy mi
Po nad dwu stu uczniów i bli -
sko stu rol ni ków z wo je wódz -
twa lu bel skie go wzię ło w mar -
cu br. udział w szko le niach
i pre lek cjach, któ re w ra mach
dzia łań pro mo cyj no -in for ma cyj nych prze pro wa -
dził To masz Abram czyk, spe cja li sta w Okrę go -
wym In spek to ra cie Pra cy w Lu bli nie. Te ma tem
szko leń dla rol ni ków by ło bez pie czeń stwo pod -
czas wy ko ny wa nia prac rol ni czych, z uwzględ -
nie niem naj czę ściej wy stę pu ją cych wy pad ków
w rol nic twie i sta nu wy pad ko wo ści. Szko le nia
uroz ma ico ne by ły pre zen ta cja mi mul ti me dial -
ny mi, fil ma mi oraz dys ku sją. Rol ni cy otrzy ma li
wy daw nic twa PIP, w tym „Po rad nik dla rol ni ków”.
Spo tka nia z ucznia mi szkół pod sta wo wych by ły
oka zją do przed sta wie nia im wy ka zu prac, któ -
rych nie po win ny wy ko ny wać dzie ci do lat 16,
oraz za gro żeń, na któ re są na ra żo ne pod czas
wy ko ny wa nia prac w go spo dar stwie rol nym.

O funk cjo no wa niu dy rek tyw
Bruk se la by ła 6 i 7 mar ca br. miej scem spo tka nia Gru py Współ pra cy Ad mi ni stra cyj -
nej (ADCO) ds. dy rek ty wy 87/404/WE do ty czą cej pro stych zbior ni ków ci śnie nio -
wych oraz dy rek ty wy 97/23/WE do ty czą cej urzą dzeń ci śnie nio wych, a tak że spo tka -
nia Gru py Ro bo czej ds. przed mio to wych dy rek tyw. Dys ku to wa no m.in. na te mat no -
wych ram praw nych oma wia nych dy rek tyw oraz ewa lu acji wy ma gań do ty czą cych
sys te mu akre dy ta cji jed no stek no ty fi ko wa nych. Omó wio no rów nież kwe stie zwią -
za ne z prze wod ni kiem do dy rek ty wy 97/23/WE oraz prak tycz ne aspek ty funk cjo no -
wa nia nad zo ru ryn ku. Stro nę pol ską z ra mie nia PIP re pre zen to wał Ra do sław Go net
z OIP w Rze szo wie.

Aka de mia kom pe ten cji
„Pod sta wy praw ne za trud nie nia” oraz „Pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka i pra co daw cy.
Jak po ra dzić so bie z nie uczci wym pra co daw cą” to te ma ty szko le nia dla stu den tów
Uni wer sy te tu Łódz kie go, w ra mach kam pa nii in for ma cyj no -pro mo cyj nej PIP „Za nim
po dej miesz pra cę”. Prze pro wa dził je 12 mar ca br. Ka mil Ka łuż ny, star szy in spek tor
pra cy OIP w Ło dzi, na za pro sze nie Aka de mic kie go Biu ra Ka rier Za wo do wych Uni -
wer sy te tu Łódz kie go w ra mach XIV edy cji „Aka de mii kom pe ten cji”. Szko le nie by ło
po łą czo ne z dys ku sją, w trak cie któ rej stu den ci za da li kil ka dzie siąt py tań. 

Fot. Woj ciech Gór ski

Za gro że nia psy cho spo łecz ne
Kon fe ren cja pod su mo wu ją ca i koń czą ca eu ro pej ską kam pa nię SLIC, do ty czą cą za -
gro żeń psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy, re ali zo wa ną w 2012 ro ku, od by ła się 19
mar ca br. w Sztok hol mie. Jej ce lem by ło przed sta wie nie wy ni ków oraz prze bie gu
kam pa nii w 27 kra jach, któ re ją prze pro wa dza ły, a tak że wy mia na do świad czeń
na te mat róż ne go po dej ścia do za gro żeń psy cho spo łecz nych. W kon fe ren cji udział
wzię ła re pre zen tant ka PIP Anna Kucharska z OIP w Lublinie oraz przed sta wi cie le
po krew nych in sty tu cji z m.in. Au strii, Bel gii, Buł ga rii, Cy pru, Czech, Da nii.



W dniach 12-14 mar ca br. na te re nie Cen -
trum Tar go we go FairExpo w Ka to wi cach od -
by ła się 16. edy cja Tar gów Bez pie czeń stwa,
Hi gie ny Pra cy i Ochro ny Prze ciw po ża ro wej
BHP 2013. Głów ny in spek tor pra cy Iwo na
Hic kie wicz ob ję ła ho no ro wy pa tro nat
nad wy da rze niem. W trak cie tar gów go ście
mo gli od wie dzić sto isko urzę du, a tak że
wziąć udział w dwóch kon fe ren cjach zor ga -
ni zo wa nych przez in spek cję pra cy. 

Uro czy ste go otwar cia tar gów z ra mie nia urzę du do ko -
na li: Be ata Ma ry now ska, okrę go wy in spek tor pra cy w Ka -
to wi cach, oraz Ma rek No ściusz, pre zes Za rzą du Głów ne go
Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Służ by BHP
(OSPS BHP). 

Przez ca ły czas trwa nia tar gów uczest ni cy mo gli od wie -
dzać sto isko in spek cji pra cy, ko rzy stać z po rad praw nych oraz
otrzy mać naj now sze wy daw nic twa Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy, w tym te do ty czą ce mob bin gu, oce ny ry zy ka za wo do we -
go, bhp w bran ży bu dow la nej oraz er go no mii pra cy w han -
dlu. Szcze gól ną po pu lar no ścią wśród zwie dza ją cych cie szył
się in for ma tor  „Pra wo pra cy”. 

No wo cze śnie o pra cy

W pierw szym dniu tar gów od by ła się kon fe ren cja, zor ga -
ni zo wa na wspól nie przez in spek cję pra cy oraz OSPS BHP, za -
ty tu ło wa na „No wo cze sne me to dy w kre owa niu bez piecz ne -
go i przy ja zne go śro do wi ska pra cy”. Ho no ro wy pa tro nat
nad wy da rze niem ob ję ła Ra da Ochro ny Pra cy przy Sej mie
RP, a wśród go ści był m.in. wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Zbi -
gniew Żu rek oraz prof. Ma rek Tromb ski, rek tor Wyż szej
Szko ły Za rzą dza nia Ochro ną Pra cy. 

Pa weł Roz ow ski, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Pro -
mo cji i Pre wen cji w Głów nym In spek to ra cie Pra cy, przed sta -
wił pierw szy z te ma tów kon fe ren cyj nych – „Dzia ła nia pre -
wen cyj ne PIP wo bec kształ to wa nia bez piecz ne go śro do wi -
ska pra cy”. Omó wił kam pa nie pre wen cyj no -in for ma cyj ne re -
ali zo wa ne przez in spek cję pra cy w ostat nich la tach. Wie le
miej sca po świę cił ro li me diów w dzia łal no ści in for ma cyj nej.
Na stęp nie Piotr Kacz ma rek z OSPS BHP sta rał się udzie lić
od po wie dzi na py ta nie: „Ja ki wpływ ma pra cow nik służ by
bhp na kształ to wa nie pro bez piecz nych po staw pra cow ni -
ków w za kła dzie pra cy?”. No wo cze snym sys te mom mo ty wo -
wa nia ja ko ele men to wi Sys te mu Za rzą dza nia BHP po świę -
co ne by ło wy stą pie nie Mar ci na Krau se z Po li tech ni ki Ślą -

skiej w Gli wi cach. Łu kasz Śmier ciak z OIP w Opo lu ana li zo -
wał za gad nie nie zwią za ne z za rzą dza niem stre sem. W swo -
im wy stą pie niu przed sta wił de fi ni cję stre su, je go przy czy ny,
wska zał tak że je go ne ga tyw ne kon se kwen cje dla zdro wia
pra cow ni ka. 

Kon fe ren cję za koń czył pa nel dys ku syj ny pod ty tu łem
„Sku tecz ność ko mu ni ka cji in ter per so nal nej a pre wen cja wy -
pad ko wa”; je go mo de ra to rem był Da riusz Okra ska z czę -
sto chow skie go od dzia łu OSPS BHP. 

Na wszel ki wy pa dek

W dru gim dniu tar gów okrę go wy in spek tor pra cy Be ata
Ma ry now ska uro czy ście roz po czę ła kon fe ren cję pa ne lo wą
pt. „Na wszel ki wy pa dek… de ka log bez piecz nej pra cy”. To
już trze cia edy cja wy da rze nia or ga ni zo wa ne go co rocz nie
przez OIP w Ka to wi cach. Za in au gu ro wa ło ono ko lej ny etap
Ślą skiej Stra te gii Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy. Wpi sy -
wa ło się też w ogól no pol ski pro gram pre wen cyj ny in spek cji
pra cy „Ochro na zdro wia w miej scu pra cy – ogra ni cza nie ne -
ga tyw nych skut ków na ra że nia na szko dli we czyn ni ki w śro -
do wi sku pra cy”.

Wy da rze nie by ło też do sko na łą oka zją do wrę cze nia Od -
znak Ho no ro wych za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy Ro ma no wi
Nie wia dom skie mu, pra cow ni ko wi Ja strzęb skiej Spół ki Wę -
glo wej S.A. KWK „Jas -Mos”, oraz Pio tro wi Stok fi szo wi, pra -
cow ni ko wi An wil S.A. z Wło cław ka. Wy róż nie nie to jest przy -
zna wa ne przez głów ne go in spek to ra pra cy, wrę cze nia od -
zna ki do ko na ła Be ata Ma ry now ska. 

Z da nych OIP w Ka to wi cach wy ni ka, że wśród przy czyn
wy pad ków przy pra cy zba da nych przez in spek to rów w cią -
gu ostat nich trzech lat do mi nu je czyn nik ludz ki. Da ne te
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przy czy ni ły się do za pro po no wa nia w trak cie te go rocz nej
kon fe ren cji zbio ru dzie się ciu uni wer sal nych za sad („przy ka -
zań”), któ rych prze strze ga nie w każ dej bran ży przy czy ni się
do po pra wy sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Przed sta -
wia jąc po szcze gól ne za sa dy, Be ata Ma ry now ska wska zy wa -
ła jed no cze śnie, ja kie ne ga tyw ne kon se kwen cje w prak ty ce
mia ło ich nie prze strze ga nie – tu po moc na by ła do ku men ta -
cja z wy pad ków przy pra cy, ana li zo wa nych przez in spek to -
rów pra cy w wo je wódz twie ślą skim.

Dru ga część kon fe ren cji skła da ła się z trzech rów no le gle
prze bie ga ją cych pa ne li dys ku syj nych: gór ni cze go, hut ni cze -
go i bu dow la ne go. W pa ne lu gór ni czym Da mian Czo ik, kie -
row nik ds. bhp w KWK Biel szo wi ce, w wy stą pie niu za ty tu ło -
wa nym „De ka log bez piecz nej pra cy w gór nic twie” omó wił
pod sta wo we za sa dy, któ re po win ny być prze strze ga ne w trak -
cie wy ko ny wa nia pra cy gór ni ka. Z ko lei Jan Kra siń ski, przed -
sta wi ciel KWK Ry duł to wy, kie row nik ze spo łu ds. za rzą dza nia

bez pie czeń stwem pra cy, wska zał re gu ły po stę po wa nia przy zda -
rze niach wy pad ko wych i za gro że niach w sy tu acjach po ten -
cjal nie wy pad ko wych. Zwró cił uwa gę na ro lę bły ska wicz ne go
re ago wa nia w sy tu acjach za gro że nia, a tak że na ko niecz ność
wy cią ga nia i wdra ża nia wnio sków pro fi lak tycz nych.

Pa nel bu dow la ny roz po czął się od przed sta wie nia przez
nad in spek tor pra cy Anet tę Ra nosz ana li zy wy pad ko wo ści
w bran ży bu dow la nej w la tach 2007-2012 oraz za ło żeń kam -
pa nii „Sza nuj ży cie”. Z ko lei Wik tor Piw kow ski, se kre tarz ge ne -
ral ny Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa, omó wił pro ces two rze nia i ewo lu cji  Po ro zu mie nia dla
Bez pie czeń stwa w Bu dow nic twie. Sy gna ta riu sza mi tej ini cja -
ty wy jest sie dem naj więk szych firm bu dow la nych w kra ju, a jej
ce lem jest sys te ma tycz na po pra wa sta nu bhp, szcze gól nie
ogra ni cze nie licz by wy pad ków śmier tel nych w bran ży. W dal -
szej czę ści pa ne lu nad in spek to rzy pra cy OIP w Ka to wi cach
Anetta Ra nosz oraz Ja cek Czech przed sta wi li za gro że nia, z ja -
ki mi moż na się spo tkać pod czas re ali za cji prac bu dow la nych.
Wy stą pie nie Jacek Cze cha kon cen tro wa ło się na za gro że niach
zwią za nych z po ra że niem prą dem elek trycz nym pod czas eks -
plo ata cji ma szyn, urzą dzeń oraz in sta la cji na pla cu bu do wy.
Z ko lei Anetta Ra nosz prze ana li zo wa ła za gro że nia, do któ rych
mo że dojść w czasie użyt ko wa nia rusz to wań bu dow la nych.

Pod czas pa ne lu hut ni cze go An drzej Ka me la w wy stą -
pie niu za ty tu ło wa nym „Czyn nik ludz ki a kształ to wa nie bez -
pie czeń stwa w hut nic twie” pod su mo wał wy pad ko wość
w pol skim hut nic twie w la tach 2007-2012. Szcze gól ną uwa -
gę zwró cił na uwzględ nia nie w po stę po wa niu po wy pad ko -
wym i pro fi lak ty ce czyn ni ka ludz kie go. Za ape lo wał też
o kształ to wa nie w za kła dach pra cy kul tu ry bez pie czeń stwa.
Na stęp nie An na Gem bal ska -Kwie cień, ad iunkt w Za kła -
dzie Za rzą dza nia Śro do wi skiem i Bez pie czeń stwem na Po li -
tech ni ce Ślą skiej, przed sta wi ła wy ni ki swo ich ba dań nad wpły -
wem czyn ni ka ludz kie go w za po bie ga niu wy pad kom przy pra -
cy w hut nic twie. Koń czą cy pa nel nad in spek tor pra cy Piotr
Duch omó wił za gad nie nia zwią za ne z or ga ni za cją pra cy
w stre fach ga zo wo nie bez piecz nych oraz za gro żo nych wy -
bu chem. Łącz nie w oby dwu kon fe ren cjach udział wzię ło
oko ło 400 osób.

starszy specjalista Michał Olesiak
OIP Katowice

BHP na targach
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Prze pi sy Ko dek su pra cy nie usta la ją wie -
ku eme ry tal ne go. Po ję cie wie ku eme ry tal ne -
go jest ka te go rią pra wa ubez pie czeń spo -
łecz nych, ure gu lo wa ną w prze pi sach eme ry -
tal nych1. Obec nie wiek eme ry tal ny okre śla ją
prze pi sy usta wy z dnia 17 grud nia 1998 r.
o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez -
pie czeń Spo łecz nych2. Po wszech ny wiek eme -
ry tal ny wy no si 60 lat dla ko biet i 65 lat dla
męż czyzn. Re for ma eme ry tal na – wpro wa -
dza na na mo cy prze pi sów usta wy z dnia 11
ma ja 2012 r. o zmia nie usta wy o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -
łecz nych oraz nie któ rych in nych ustaw3 – stop -
nio wo od 1 stycz nia 2013 r. wy dłu ża ten wiek
do 67 lat i zrów nu je wiek eme ry tal ny ko biet
i męż czyzn.

Na pod sta wie art. 24 ust. 1a i 1b usta wy
o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez -
pie czeń Spo łecz nych wiek eme ry tal ny jest
wy dłu ża ny o je den mie siąc dla uro dzo nych
w tym sa mym kwar ta le. Dla męż czyzn uro -
dzo nych mię dzy 1 stycz nia a 31 mar ca 1948 r.
wiek eme ry tal ny wy no si co naj mniej 65 lat
i je den mie siąc; mię dzy 1 kwiet nia a 30 czerw -
ca 1948 r. – co naj mniej 65 lat i dwa mie sią ce,
mię dzy 1 lip ca a 30 wrze śnia 1948 r. – co naj -
mniej 65 lat i trzy mie sią ce itd. Za koń cze nie
pod wyż sza nia wie ku eme ry tal ne go dla męż -
czyzn na stą pi w 2020 r. Zgod nie ze wska za ną
ra chu bą wy dłu ża ny jest rów nież wiek eme -
ry tal ny ko biet. I tak dla ko biet uro dzo nych
mię dzy 1 stycz nia a 31 mar ca 1953 r. wy no si
on co naj mniej 60 lat i je den mie siąc, mię -
dzy 1 kwiet nia a 30 czerw ca 1953 r. – co naj -
mniej 60 lat i dwa mie sią ce, mię dzy 1 lip ca
a 30 wrze śnia 1953 r. – co naj mniej 60 lat
i trzy mie sią ce itd. Pod wyż sza nie wie ku dla
ko biet zo sta nie za koń czo ne w 2040 r. Bez
zmian po zo sta je wiek eme ry tal ny ko biet uro -
dzo nych do 31 grud nia 1952 r. oraz męż -
czyzn uro dzo nych do 31 grud nia 1947 r. 

W kon se kwen cji usta le nia no we go po -
wszech ne go wie ku eme ry tal ne go na pu ła -
pie 67 lat do ce lo wo ochro na prze wi dzia -

na w art. 39 k.p. obej mie pra cow ni ków w wie -
ku od 63 do 67 lat. Oso by uro dzo ne po 31
grud nia 1948 r. pra wo do eme ry tu ry na by -
wa ją z osią gnię ciem obo wią zu ją ce go wie ku
eme ry tal ne go. W prak ty ce ochro na przed -
eme ry tal na tych osób jest uza leż nio na je dy -
nie od ich wie ku; okres za trud nie nia, na któ -
ry wska zu je prze pis art. 39 k.p., nie ma wpły -
wu na pra wo do świad czeń z ubez pie cze nia
spo łecz ne go, lecz na ich wy so kość. Sa mo
prze kro cze nie wie ku ochron ne go skut ku je
za ka zem wy po wie dze nia4. 

W od nie sie niu do nie któ rych osób do na -
by cia pra wa do eme ry tur wy ma ga ny jest
okres skład ko wy i nie skład ko wy. Oso by uro -
dzo ne przed 1 stycz nia 1949 r. mo gą przejść
na eme ry tu rę w po wszech nym wie ku eme -
ry tal nym z ukoń cze niem wie ku 60 lat dla ko -
biet i 65 lat dla męż czyzn, o ile ma ją okres
skład ko wy i nie skład ko wy wy no szą cy co naj -
mniej 20 lat dla ko biet i 25 lat dla męż czyzn
al bo co naj mniej 15 dla ko biet i co naj mniej 20
dla męż czyzn5. Wa ru nek le gi ty mo wa nia się
od po wied nim okre sem skład ko wym i nie -
skład ko wym do ty czy rów nież męż czyzn uro -
dzo nych w 1948 r. Prze słan ka ta nie do ty czy
osób, któ re mia ły przy zna ne pra wo do ren ty
z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy oraz pod le ga -
ły ubez pie cze niu spo łecz ne mu al bo ubez pie -
cze niom eme ry tal ne mu i ren to wym. Z osią -
gnię ciem po wszech ne go wie ku 60 lat dla ko -
biet i 65 lat dla męż czyzn lub pod wyż szo ne -
go (dla męż czyzn uro dzo nych w 1948 r.) oso -
bom tym eme ry tu rę przy zna je się z urzę du
za miast po bie ra nej ren ty. 

Szcze gól ne wa run ki

Skut kiem stop nio we go pod wyż sza nia wie -
ku eme ry tal ne go jest ko niecz ność usta la nia
przed eme ry tal ne go wie ku ochron ne go dla
każ de go pra cow ni ka in dy wi du al nie, sto sow -
nie do da ty je go uro dze nia, a tak że do wa -
run ków, ja kie mu si on speł niać, aby uzy skać
pra wo do eme ry tu ry. W za kre sie okre su

Ochro na przed eme ry tal na

Prawo

Prze pis art. 39 Ko dek su
pra cy usta na wia za kaz
wy po wie dze nia umo wy
o pra cę pra cow ni ko wi,
któ re mu bra ku je nie
wię cej niż czte ry la ta
do osią gnię cia wie ku
eme ry tal ne go, je że li
okres za trud nie nia
umoż li wi mu uzy ska nie
pra wa do eme ry tu ry
z osią gnię ciem te go wie -
ku. Prze pis usta na wia
dwie prze słan ki ochro -
ny: wiek przed eme ry tal -
ny oraz uzy ska nie
upraw nień eme ry tal -
nych w trak cie trwa ją ce -
go za trud nie nia.

Ar tur Brze ziń skiO czło wie ku i pra cy
Przed sta wi cie le Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Lu bli nie wzię li udział w 18. edy cji
Mię dzy na ro do wych Dni Fil mu Re li gij ne go
Sa cro film, któ re od by ły się w lu tym br.
w Za mo ściu. My ślą prze wod nią te go rocz -
ne go wy da rze nia był czło wiek i pra ca,
a punk tem od nie sie nia do re flek sji – en cy -
kli ka bł. Ja na Paw ła II „La bo rem exer cens”.

W bie żą cym ro ku Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie
re ali zu je pro gram in for ma cyj no -pre wen cyj ny „Eu ro pej ski styl.
Pra ca – God ność – Pra wo rząd ność”, w tym po szu ku je mo ral -
nych i etycz nych od nie sień do ce lów przed się wzięć re ali zo -
wa nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. Cho dzi o szu ka -
nie na róż nych płasz czy znach, tak że re li gij nej, fi lo zo ficz nej
czy etycz nej, trans cen dent nych war to ści, któ re mo gą wspo -
móc sku tecz ność dzia łań in spek cji pra cy. Waż ne przy tym
jest, by by ły one jak naj bar dziej plu ra li stycz ne i od zwier cie -
dla ły róż ne świa to po glą dy. 

Wcze śniej po dej mo wa ne ini cja ty wy w tym za kre sie oka -
zy wa ły się bar dzo sku tecz ne. Lu bel ski OIP od lat współ pra -
cu je z Ko ścio łem ka to lic kim, mię dzy in ny mi przy pro gra mie
pre wen cyj nym „Sza nuj Ży cie – bez piecz na pra ca w go spo -
dar stwie rol nym”. Księ ża uczest ni czą w wi zy ta cjach go spo -
darstw rol nych, a in spek to rzy pra cy – w or ga ni zo wa nych co
ro ku kon fe ren cjach dzie ka nów die ce zji za moj sko -lu ba czow -
skiej. Współ pra ca ta się ga lat wcze śniej szych, na przy kład
w 2009 ro ku OIP w Lu bli nie zor ga ni zo wał kon fe ren cję pod ha -
słem „Pa ra fia na tle pra wa pra cy oraz prze pi sów bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy”, ad re so wa ną do księ ży z tych pa ra fii,
w któ rych pro wa dzo no pra ce bu dow la ne obiek tów sa kral -
nych. Współ pra ca o cha rak te rze pre wen cyj nym, ini cjo wa na
przez in spek to rów pra cy z Lu bli na, do ty czy rów nież Pol skie -
go Au to ke fa licz ne go Ko ścio ła Pra wo sław ne go, któ ry w ra -
mach fun du szy eu ro pej skich pro wa dzi sze ro ko za kro jo ne
in we sty cje zwią za ne z re mon ta mi, od bu do wą i re kon struk -
cją sa kral nych obiek tów za byt ko wych.

Or ga ni za to rzy te go rocz nych Mię dzy na ro do wych Dni Fil -
mu Re li gij ne go Sa cro film – od by wa ją cych się pod ho no ro -
wym pa tro na tem bi sku pa die ce zji za moj sko -lu ba czow skiej
Ma ria na Roj ka, pre zy den ta Za mo ścia Mar ci na Za moy skie -
go, rek to ra Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji w Za -
mo ściu dr. inż. Ja na An dre asi ka oraz Krzysz to fa Za nus sie -
go – chcie li zwró cić uwa gę na pro ble ma ty kę pra cy z punk tu
wi dze nia róż nych re li gii, w tym rów nież ju da izmu i is la mu.
Od kil ku na stu lat za moj ski prze gląd fil mo wy pró bu je po dej -
mo wać dia log z ty mi re li gia mi, ana li zu jąc róż ne pro ble my
ludz kie go ży cia.

Wśród wie lu pre zen to wa nych fil mów szcze gól nie przej -
mu ją cy w swym prze ka zie był do ku men tal ny ob raz fran cu -

skie go re ży se ra Hu ber ta Du bo is „En fants forçats”. W po ru sza -
ją cy spo sób po ka zu je pro blem za trud nia nia dzie ci: 217 mi -
lio nów ak tyw nych za wo do wo nie let nich w wie ku od 5 do 17
lat, z cze go 115 mi lio nów wy ko nu ją cych naj gor sze for my
pra cy. Pro blem ten do ty czy wszyst kich kon ty nen tów i bar -
dzo róż nych krę gów kul tu ro wych. Po pro jek cji fil mu w dys -
ku sji wziął udział je go re ży ser oraz Piotr Rak, przed sta wi ciel
fran cu skie go fe sti wa lu „Ki no i po jed na nie” z La Sa let te.

Myśl prze wod nia te go rocz nej edy cji Sa cro fil mu – czło -
wiek i pra ca – po ja wia ła się nie tyl ko w pre zen to wa nych fil -
mach, sta ła się tak że te ma tem roz wa żań pod czas róż nych
spo tkań, a na wet te zą de ba ty. Wśród jej uczest ni ków by li: ks.
dr Ma rek Lis z Uni wer sy te tu Opol skie go (pro wa dzą cy); Piotr
Skwa rek, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy ds. nad zo -
ru w Lu bli nie; Mie czy sław Ko wer ski, pro rek tor ds. na ucza -
nia w Wyż szej Szko le Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji w Za mo -
ściu; Ne dal Abu Ta baq, mu fti Li gii Mu zuł mań skiej RP, is la mi -
sta. Przed sta wi ciel PIP przed sta wił ge ne zę no wo żyt ne go pra -
wa pra cy oraz hi sto rię nad zo ru nad wa run ka mi pra cy. Roz -
wa ża nia na wią zy wa ły do uni wer sal nych war to ści po wszech -
nie uzna wa nych przez czło wie ka, nie za leż nie od je go świa -

to po glą du. Cie ka wy prze bieg mia ła dys ku sja do ty czą ca sank -
cji za nie prze strze ga nie prze pi sów pra wa pra cy oraz norm
mo ral nych zwią za nych z tym pra wem. Od po wie dzial ność
kar na i wy kro cze nio wa z jed nej stro ny, de ka log i za sa dy Ko -
ra nu z dru giej. Cha rak te ry stycz ne jest, że sank cje prze wi -
dzia ne w po szcze gól nych sys te mach re li gij nych są znacz nie
bar dziej ry go ry stycz ne niż prze wi dzia ne przez pra wo świec -
kie. De ba tę za koń czy ła dys ku sja z ob ser wa to ra mi. Py ta nia za -
da wa ne in spek to ro wi pra cy naj czę ściej do ty czy ły za gad nień
funk cjo no wa nia pra wa pra cy w do bie kry zy su, za kre su po -
mo cy praw nej oraz in ne go wspar cia, ja kie mo gą otrzy mać
pra cow ni cy od Pań stwo wej In spek cji Pra cy. W de ba cie uczest -
ni czy ło bli sko 50 osób, w tym rów nież z in spek cji pra cy.

1 Uza sad nie nia wy ro ków Są du Naj wyż -
sze go: z 28 mar ca 2001 r. (I PKN 141/01;
OSNAP 2004 r., nr 5, poz. 8), z 16 lip -
ca 2008 r. (I PK 11/08; OSNP 2009 r.,
nr 23-24, poz. 314) i z 9 mar ca 2009 r.
(I PK 180/08; OSNP 2010 r., nr 19-20,
poz. 236).
2 Tekst jed no li ty: Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227, z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2012 r., poz. 637.
4 Sta no wi sko Głów ne go In spek to ra tu
Pra cy z 27 ma ja 2010 r. w spra wie
ochro ny przed eme ry tal nej (GPP-426-
4560-32-1/10/PE/RP).
5 Art. 27 i 28 usta wy o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo -
łecz nych.
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grud nia 2008 r. o eme ry tu rach po mo sto wych16

rów nież jest świad cze niem okre so wym, do któ -
re go pra wo usta je z dniem osią gnię cia przez
upraw nio ne go wie ku eme ry tal ne go 60 lat w przy -
pad ku ko biet i 65 lat w przy pad ku męż czyzn
(art. 16 pkt 2 usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych). Mi mo iż eme ry tu ra po mo sto wa do ty czy
pra cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa -
run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze, wiek
pra cow ni ka, w któ rym po wsta je pra wo do eme -
ry tu ry po mo sto wej, nie może być trak to wa ny ja -
ko ob ni żo ny wiek eme ry tal ny pra cow ni ków wy -
ko nu ją cych pra cę w szcze gól nych wa run kach
lub w szcze gól nym cha rak te rze. Tym sa mym
ochro na w od nie sie niu do tych pra cow ni ków
po wsta je na czte ry la ta przed osią gnię ciem wie -
ku eme ry tal ne go17.

Za ka zy i wy jąt ki

Ochro na pra cow ni ka w wie ku przed eme ry -
tal nym do ty czy wy łącz nie za ka zu wy po wie dze -
nia, nie ma na to miast za sto so wa nia przy roz wią -
za niu umo wy o pra cę w in nych przy pad kach,
np. bez wy po wie dze nia, po ro zu mie nia stron. 

W przy pad ku pra cow ni ków za trud nio nych
na pod sta wie po wo ła nia ochro na przed eme ry -
tal na zo sta ła ure gu lo wa na od ręb nie (art. 72 § 2
i 3 k.p.). Usta wo daw ca za gwa ran to wał moż li -
wość dal sze go za trud nie nia od wo ła ne mu pra -
cow ni ko wi, któ re mu bra ku je nie wię cej niż dwa
la ta do na by cia pra wa do eme ry tu ry. W ra zie od -
wo ła nia pra cow ni ka or gan od wo łu ją cy ma obo -
wią zek za pew nić mu in ną pra cę, od po wied nią
do je go kwa li fi ka cji. Je że li jed nak pra cow nik nie
wy ra zi zgo dy na pod ję cie in nej pra cy, sto su nek
pra cy ule ga roz wią za niu z upły wem okre su wy -
po wie dze nia roz po czy na ją ce go bieg od dnia za -
pro po no wa nia in nej pra cy.

Ochro na prze wi dzia na w art. 39 k.p. nie przy -
słu gu je w przy pad ku uzy ska nia przez pra cow ni -
ka pra wa do ren ty z ty tu łu cał ko wi tej nie zdol no -
ści do pra cy (art. 40 k.p.) oraz ogło sze nia upa -
dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy (art. 411 k.p.).

W świe tle orzecz nic twa Są du Naj wyż sze go
z ochro ny przed wy po wie dze niem nie sko rzy sta
rów nież pra cow nik, któ ry jest w wie ku przed -
eme ry tal nym, ale trwa ją ce za trud nie nie nie umoż -
li wi mu uzy ska nia upraw nień eme ry tal nych, tj.
z osią gnię ciem wie ku nie bę dzie po sia dał od po -
wied nie go okre su za trud nie nia lub umo wa o pra -
cę za war ta na czas okre ślo ny ule ga roz wią za niu
przed uzy ska niem wie ku eme ry tal ne go18. W opi -
nii są du w ce lu ob ję cia za ka zem przed wy po -
wie dze niem pra wo pra cow ni ka do eme ry tu ry
ma zo stać zre ali zo wa ne w cza sie trwa ją ce go ak -

tu al nie sto sun ku pra cy. Ce lem ochro ny jest sko -
rzy sta nie przez pra cow ni ka z upraw nień eme ry -
tal nych. 

Za kaz obej mu je wy po wie dze nie wy ni ka ją -
cych z umo wy wa run ków pra cy i pła cy, jed nak
nie ma cha rak te ru bez względ ne go. Na pod sta -
wie art. 43 k.p. pra co daw ca mo że wy po wie dzieć
wa run ki pra cy lub pła cy pra cow ni ko wi, o ile sta -
ło się to ko niecz ne ze wzglę du na wpro wa dze -
nie no wych za sad wy na gra dza nia do ty czą cych
ogó łu pra cow ni ków za trud nio nych u da ne go
pra co daw cy lub tej ich gru py, do któ rej pra cow -
nik na le ży; bądź ze wzglę du na stwier dzo ną orze -
cze niem le kar skim utra tę zdol no ści do wy ko ny -
wa nia do tych cza so wej pra cy al bo nie za wi nio ną
przez pra cow ni ka utra tę upraw nień ko niecz nych
do jej wy ko ny wa nia.

Po nad to do ko na nie wy po wie dze nia zmie nia -
ją ce go pra cow ni ko wi bę dą ce mu w wie ku przed -
eme ry tal nym jest do zwo lo ne na pod sta wie art. 5
ust. 5 pkt 1 usta wy z dnia 13 mar ca 2003 r.
o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra -
cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków19. Pra co daw ca, któ ry za -
trud nia co naj mniej 20 pra cow ni ków oraz do ko -
nu je zwol nień gru po wych lub in dy wi du al nych,
w okre sie ob ję cia szcze gól ną ochro ną przed wy -
po wie dze niem sto sun ku pra cy pra cow ni ko wi
okre ślo ne mu w art. 39 k.p. mo że wy po wie dzieć
do tych cza so we wa run ki pra cy i pła cy. Je że li wy -
po wie dze nie zmie nia ją ce po wo du je ob ni że nie
wy na gro dze nia usta wa gwa ran tu je przez ca ły
okres ochro ny przed wy po wie dze niem do da tek
wy rów naw czy (art. 5 ust. 6). Od mo wa przy ję cia
wa run ków wy po wie dze nia zmie nia ją ce go przez
pra cow ni ka w wie ku przed eme ry tal nym bę dzie
skut ko wa ła po upły wie okre su wy po wie dze nia
roz wią za niem umo wy o pra cę. Wy po wie dze nie
zmie nia ją ce wa run ki pra cy i pła cy pra cow ni ka,
któ re go sto su nek pra cy pod le ga szcze gól nej
ochro nie, jest do pusz czal ne je dy nie w sy tu acji,
gdy nie moż na za trud nić pra cow ni ka na do tych -
cza so wym sta no wi sku2 0.

Pod su mo wu jąc, nie moż na po mi jać kwe stii
od po wie dzial no ści pra co daw cy za nie prze strze -
ga nie prze pi su art. 39 k.p. Ra żą ce na ru sze nie przez
pra co daw cę za ka zu wy po wie dze nia umo wy o pra -
cę pra cow ni ko wi, któ re go sto su nek pra cy był ob -
ję ty ochro ną przed eme ry tal ną, upraw nia in spek -
to ra pra cy do wszczę cia po stę po wa nia o po peł -
nie nie wy kro cze nia prze ciw ko pra wom pra cow -
ni ka, okre ślo ne go w art. 281 pkt 3 k.p. 
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ochron ne go usta wo daw ca wy jąt ko wo po trak to -
wał pra cow ni ków, któ rzy 1 stycz nia 2013 r. by li
ob ję ci ochro ną sto sun ku pra cy wy ni ka ją cą z prze -
pi su art. 39 k.p., oraz oso by, któ re mo gły by być
nią ob ję te, je że li w tym dniu po zo sta wa ły by
w sto sun ku pra cy. Są oni ob ję ci tą ochro ną przez
czas do osią gnię cia pod wyż szo ne go wie ku eme -
ry tal ne go6. Ozna cza to, że okres ochron ny ko -
biet uro dzo nych w la tach 1953-1956 oraz 1 stycz -
nia 1957 r. i męż czyzn uro dzo nych w la tach 1948-
1951 oraz 1 stycz nia 1952 trwa dłu żej niż 4 la ta.
Na przy kład okres ochron ny ko bie ty uro dzo nej
w sierp niu 1955 r. wy no si 4 la ta i 11 mie się cy,
po nie waż wiek eme ry tal ny dla ko biet uro dzo -
nych w okre sie od 1 lip ca do 30 wrze śnia 1955 r.
zo stał pod wyż szo ny o 11 mie się cy (wy no si 60
lat i 11 mie się cy). U męż czy zny uro dzo ne go
w mar cu 1951 r. okres ochron ny wy nie sie 5 lat
i je den mie siąc, gdyż dla męż czyzn uro dzo nych
w pierw szym kwar ta le te go ro ku wiek eme ry tal -
ny zo stał pod wyż szo ny o rok i je den mie siąc
(wy no si 66 lat i 1 mie siąc).

Wiek eme ry tal ny nie któ rych pra cow ni ków
jest niż szy. Do ty czy to ubez pie czo nych wska -
za nych w prze pi sach art. 32-46 i 50a -50f usta -
wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez -
pie czeń Spo łecz nych, tj. pra cow ni ków za trud -
nio nych w szcze gól nych wa run kach lub w szcze -
gól nym cha rak te rze, ko le ja rzy i gór ni ków. Wiek
eme ry tal ny tych ubez pie czo nych, za leż nie od za -
wo du i ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy, wy no si
od 40 do 55 lat dla ko biet i od 45 do 60 lat dla
męż czyzn. Czte ry la ta ochron ne usta la ne są
w tym przy pad ku na pod sta wie ob ni żo ne go
wie ku eme ry tal ne go, któ ry jest dla tych pra -
cow ni ków nor mal nym usta wo wym wie kiem7.
Eme ry tu ra z ty tu łu pra cy w szcze gól nych wa -
run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze mo że
być przy zna na je dy nie oso bom, któ re nie osią -
gnę ły po wszech ne go wie ku eme ry tal ne go. Pra -
cow nik z niż szym wie kiem eme ry tal nym ob ję -
ty jest ochro ną do ukoń cze niu ob ni żo ne go wie -
ku eme ry tal ne go. Ochro na ta przy słu gu je pra -
cow ni ko wi tyl ko raz, nie mo że on po now nie
sko rzy stać z niej na czte ry la ta przed osią gnię -
ciem po wszech ne go wie ku eme ry tal ne go, tj. 60
lat dla ko biet i 65 lat dla męż czyzn8. Wiek pra -
cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa -
run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze, ro dza -
je prac i sta no wisk usta la się na pod sta wie prze -
pi sów roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 7 lu te -
go 1983 r. w spra wie wie ku eme ry tal ne go pra -
cow ni ków za trud nio nych w szcze gól nych wa -
run kach lub w szcze gól nym cha rak te rze9. W ce -
lu usta le nia wie ku ochron ne go na le ży za wsze
do ko nać oce ny, ja kim prze pi som eme ry tal nym

pod le ga pra cow nik ze wzglę du na za wód lub
ro dzaj pra cy. 

Za kaz wy po wie dze nia umo wy o pra cę ma
za sto so wa nie do pra cow ni ków, któ rzy we szli
w ochron ny wiek przed eme ry tal ny. Nie obo wią -
zu je przed osią gnię ciem te go wie ku, na wet je -
że li prze kro cze nie na stą pi ło by w okre sie wy po -
wie dze nia po je go do ko na niu. Ozna cza to, że
dla po wsta nia za ka zu prze słan ka wie ku przed -
eme ry tal ne go mu si być speł nio na w chwi li lub
przed wrę cze niem wy po wie dze nia10. Ochro -
na obo wią zu je rów nież w sy tu acji, gdy osią gnię -
cie wie ku eme ry tal ne go przez pra cow ni ka na -
stą pi w trak cie bie gu wy po wie dze nia11. Ochro -
na prze wi dzia na w art. 39 k.p. do ty czy pra cow -
ni ka, któ re mu kon ty nu owa nie za trud nie nia umoż -
li wi uzy ska nie pra wa do eme ry tu ry w nor mal -
nym try bie z uwzględ nie niem obo wią zu ją ce go
pra cow ni ka wie ku eme ry tal ne go po wszech ne -
go, pod wyż szo ne go lub ob ni żo ne go. 

Od eme ry tu ry z ob ni żo nym wie kiem eme ry -
tal nym na le ży od róż nić tzw. wcze śniej szą eme -
ry tu rę prze wi dzia ną w art. 29 usta wy o eme ry tu -
rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, gdzie ubez pie cze ni mo gą przejść na eme -
ry tu rę po ukoń cze niu 55 lat (ko bie ta) i 60 lat
(męż czy zna), je że li ma ją od po wied ni okres skład -
ko wy i nie skład ko wy al bo ma ją od po wied ni okres
skład ko wy i nie skład ko wy i zo sta li uzna ni za cał -
ko wi cie nie zdol nych do pra cy. W tym przy pad ku
wiek, któ ry da je moż li wość przej ścia na wcze -
śniej szą eme ry tu rę, nie jest wie kiem eme ry tal -
nym w ro zu mie niu prze pi sów art. 39 k.p. 12 Pod -
sta wą do ochro ny nie jest rów nież art. 88 Kar ty
Na uczy cie la, zgod nie z któ rym na uczy cie le ma -
ją cy 30-let ni okres za trud nie nia, w tym 20 lat
wy ko ny wa nia pra cy w szcze gól nym cha rak te rze,
zaś na uczy cie le szkół, pla có wek, za kła dów spe -
cjal nych oraz za kła dów po praw czych i schro nisk
dla nie let nich ma ją cy 25-let ni okres za trud nie -
nia, w tym 20 lat wy ko ny wa nia pra cy w szcze -
gól nym cha rak te rze w szkol nic twie spe cjal nym,
mo gą – po roz wią za niu na swój wnio sek sto sun -
ku pra cy – przejść na eme ry tu rę. Pra wo do wcze -
śniej szej eme ry tu ry za wsze wią że się z wnio -
skiem o jej przy zna nie, pod czas gdy pra wo
do eme ry tu ry w nor mal nym try bie po wsta je
z mo cy sa me go pra wa13.

Opi sy wa na ochro na nie ma rów nież za sto so -
wa nia do świad cze nia przed eme ry tal ne go przy -
zna wa ne go na pod sta wie prze pi sów usta wy z 30
kwiet nia 2004 r. o świad cze niach przed eme ry -
tal nych14, któ re jest je dy nie przej ścio wym za bez -
pie cze niem spo łecz nym do cza su na by cia pra -
wa do eme ry tu ry w wie ku po wszech nym1 5. Eme -
ry tu ra po mo sto wa prze wi dzia na w usta wie z 19

6 Art. 18 usta wy z dnia11 ma -
ja 2012 r. o zmia nie usta wy
o eme ry tu rach i ren tach z Fun -
du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych oraz nie któ rych ustaw (Dz.
U. z 2012 r., poz. 637).
7 Wy ro ki Są du Naj wyż sze go:
z 29 lip ca 1997 r. (I PKN 227/97;
OSNAPiUS z 1998 r., nr 11,
poz. 326) i z 5 ma ja 2011 r.
(II PK 282/10; LEX nr 949028).
8 Uza sad nie nie wy ro ku Są du
Naj wyż sze go z 5 ma ja 2011 r.
(II PK 282/10; LEX nr 949028).
9 Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni -
strów z 7 lu te go 1983 r. w spra -
wie wie ku eme ry tal ne go oraz
wzro stu eme ry tur i rent in wa -
lidz kich dla pra cow ni ków za -
trud nio nych w szcze gól nych
wa run kach lub w szcze gól nym
cha rak te rze (Dz. U. z 1983 r.
Nr 8, poz. 43, z późn. zm.).
10 Wy rok Są du Naj wyż sze go z 7
kwiet nia 1999 r. (I PKN 643/98;
OSNAPiUS 2000 r., nr 11,
poz. 418).
11 Wy rok Są du Naj wyż sze go
z 19 ma ja 1992 r. (I PRN 19/92;
PiZS 1992 r., nr 9, s. 57).
12 Wy rok Są du Naj wyż sze go z 9
lu te go 2006 r. (II PK 159/05;
OSNP 2007 r., nr 1-2, poz. 3).
13 Uza sad nie nie wy ro ku Są du
Naj wyż sze go z 5 lip ca 2011 r.
(IPK 15/11; LEX nr 950717).
14 Dz. U. z 2004 r. Nr 120,
poz. 1252, z późn. zm.
15 Uza sad nie nie wy ro ku Są du
Naj wyż sze go z 16 lip ca 2008 r.
(I PK 11/08; OSNP 2009 r., nr 23-
24, poz. 314).

16 Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz.
1656, z późn. zm.
17 Sta no wi sko Mi ni ster stwa Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 23 li -
sto pa da 2009 roku w spra wie
ochro ny przed zwol nie niem
w wie ku przed eme ry tal nym
osób upraw nio nych do eme ry -
tur po mo sto wych („Rzecz po -
spo li ta” DF. 2009.284.3).
18 Wy ro ki Są du Naj wyż sze go:
z 22 mar ca 1977 r. (I PRN 24/77;
LEX nr 14370) i z 27 lip ca 2011
r. (II PK 20/11; LEX nr 1026630).
19 Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.
844, z późn. zm.
20 Wy rok Są du Naj wyż sze go
z 20 mar ca 2009 r. (I PK 185/08;
OSNP 2010 r., nr 21-22, poz.
259).

Skut kiem stop nio -
we go pod wyż sza nia
wie ku eme ry tal ne go

jest ko niecz ność usta -
la nia przed eme ry tal -
ne go wie ku ochron -

ne go dla każ de go
pra cow ni ka in dy wi du -

al nie, sto sow nie
do da ty je go uro dze -

nia, a tak że do wa run -
ków, ja kie mu si on

speł niać, aby uzy skać
pra wo do eme ry tu ry.
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Pra cow ni cy mo bil ni

An drzej Paw łow ski
Czas pracy

Brak ure gu lo wa nia przez usta wo daw cę
w prze pi sach de fi ni cji pra cow ni ka mo bil ne -
go po wo du je wie le pro ble mów in ter pre ta -
cyj nych. Kim jest pra cow nik mo bil ny? Na pod -
sta wie do stęp nej li te ra tu ry i orzecz nic twa
mo że my wska zać naj waż niej sze ce chy.
Po pierw sze, je go pra ca opie ra się na ko -
niecz no ści sta łe go prze miesz cza nia się
od klien ta do klien ta po wy zna czo nym ob -
sza rze, mo że to być za tem na przy kład przed -
sta wi ciel han dlo wy, in for ma tyk czy kie row -
ca. Po dru gie, po dróż nie sta no wi zja wi ska
wy jąt ko we go, lecz jest nor mal nym wy ko ny -
wa niem obo wiąz ków pra cow ni czych. Po trze -
cie, świad cze nie pra cy od by wa się w ra mach
za da nio we go sys te mu cza su pra cy (pra cow -
nik mo że sa mo dziel nie usta lać swój roz kład
cza su pra cy). Po czwar te, miej scem pra cy jest
pe wien wska za ny ob szar geo gra ficz ny, a nie
miej sce, na przy kład sie dzi ba pra co daw cy.
Po pią te, spo sób okre śle nia miej sca pra cy ta -
kich pra cow ni ków mu si być po wią za ny z ro -
dza jem pra cy (wy rok SN z 11 kwiet nia 2001 r.,
I PKN 350/00). 

Czas i miej sce pra cy

W myśl art. 29 Ko dek su pra cy prze pi sy
pra wa wy ma ga ją, aby stro ny sto sun ku pra cy
okre śli ły miej sce świad cze nia pra cy. Sąd Naj -
wyż szy w wy ro ku z 1 kwiet nia 1985 r.
(I PR 19/85) zde fi nio wał miej sce pra cy ja ko
sta ły punkt w zna cze niu geo gra ficz nym bądź
pe wien ozna czo ny ob szar (stre fę okre ślo ną
gra ni ca mi jed nost ki ad mi ni stra cyj nej po dzia -
łu kra ju lub w in ny do sta tecz nie wy raź ny spo -
sób), w któ rym ma na stą pić świad cze nie pra -
cy. W przy pad ku pra cow ni ków mo bil nych
mo gą wy stą pić dwa miej sca pra cy – jed no
sta łe (np. sie dzi ba pra co daw cy), a dru gie ru -
cho me, tj. okre ślo ny ob szar geo gra ficz ny (np.
wo je wódz two). Sąd Naj wyż szy uznał, iż „obok
sta łe go miej sca pra cy stro ny mo gą uzgod nić
in ne, nie sta łe, zmien ne, mo bil ne lub zmie -
nia ją ce się miej sca pra cy w spo sób do sta -
tecz nie okre ślo ny” (wy rok SN z 9 lu te go 2010
r., I PK 157/09). Re asu mu jąc, po pierw sze, mo -

im zda niem nie jest do pusz czal ne okre śle nie
w umo wie o pra cę miej sca pra cy po przez
wska za nie na przy kład ob sza ru ca łe go kra ju,
po nie waż ta ki za pis mógł by po zba wić pra -
cow ni ka świad czeń z ty tu łu po dró ży służ bo -
wych; po dru gie, miej sce świad cze nia pra cy
pra cow ni ka mo bil ne go mu si od zwier cie dlać
rze czy wi sty ob szar, po któ rym pra cow nik bę -
dzie się sta le prze miesz czał. 

Ze wzglę du na spe cy fi kę te go ty pu pra cy
pra co daw cy naj czę ściej ko rzy sta ją z ela stycz -
nych sys te mów cza su pra cy, ta kich jak na przy -
kład za da nio wy czas pra cy. Dzię ki ta kie mu
sys te mo wi pra cow nik mo bil ny mo że de cy -
do wać o dłu go ści dnia pra cy (licz bie prze -
pra co wa nych go dzin pra cy). Po wie rzo ne za -
da nia wy ko nu je sa mo dziel nie, a w cza sie pra -
cy prze miesz cza się od klien ta do klien ta.
Pra co daw ca, w po ro zu mie niu z pra cow ni -
kiem, usta la czas nie zbęd ny do wy ko na nia
po wie rzo nych za dań, uwzględ nia jąc wy miar
cza su pra cy wy ni ka ją cy z norm okre ślo nych
w art. 129 k.p. (8-go dzin na do bo wa i 40-go -
dzin na ty go dnio wa nor ma cza su pra cy). W myśl
art. 149 § 2 k.p. usta wo daw ca zwol nił pra co -
daw cę z obo wiąz ku ewi den cjo no wa nia go -
dzin pra cy w sto sun ku do pra cow ni ków ob -
ję tych za da nio wym sys te mem cza su pra cy. 

Jak się do te go ma ją czyn no ści kon tro l ne
in spek to ra pra cy? Wska za ny za pis mo że spra -
wić spo re pro ble my w usta le niu rze czy wi ste -
go cza su pra cy, a co za tym idzie – pra cy
w go dzi nach nad licz bo wych. Sąd Naj wyż szy
w wy ro ku z 5 lu te go 2008 r. (II PK 148/07) sta -
nął na sta no wi sku, że wy ni ka ją ce z art. 140
k.p. wy ma ga nie po ro zu mie nia z pra cow ni -
kiem nie ozna cza uzgod nie nia, lecz kon sul -
ta cję. Brak ta kie go po ro zu mie nia nie po wo -
du je nie sku tecz no ści usta no wie nia za da nio -
we go sys te mu cza su pra cy, ale w ra zie spo ru
ro dzi po stro nie pra co daw cy obo wią zek wy -
ka za nia, że za da nia po wie rzo ne pra cow ni ko -
wi by ły moż li we do wy ko na nia w gra ni cach
norm cza su pra cy okre ślo nych w art. 129 k.p.
Dla te go tak waż ną kwe stią jest wska za nie
w umo wie o pra cę miej sca pra cy oraz licz by
za dań do wy ko na nia. 

Obo wią zu ją ce prze pi sy
pra wa pra cy nie na dą ża -
ją za zmia na mi w go spo -
dar ce ryn ko wej.
W ostat nich la tach spo -
sób wy ko ny wa nia pra cy
ule gał ewo lu cji, stop nio -
wo prze cho dził od mo -
de lu pra cow ni ka
sta cjo nar ne go do pra -
cow ni ka mo bil ne go.
Brak zmian le gi sla cyj -
nych w tym kie run ku
spra wił, iż pro ble mo wi
sta wić czo ło mu szą nie
tyl ko są dy, lecz tak że 
in spek to rzy pra cy pod -
czas roz pa try wa nia
skarg pra cow ni ków 
mo bil nych. 

Do jazd do klien ta

De fi ni cja cza su pra cy za miesz czo na w Ko -
dek sie pra cy sta no wi, że jest to czas, w któ rym
pra cow nik po zo sta je w dys po zy cji pra co daw -
cy w za kła dzie pra cy lub w in nym miej scu wy -
zna czo nym do wy ko ny wa nia pra cy. Sąd Naj -
wyż szy w wy ro ku z 16 paź dzier ni ka 2009 r.
(I PK 89/09) stwier dził, że czas do jaz du nie jest
cza sem pra cy, na wet wów czas, gdy pra cow -
nik świad czy pra cę w ra mach za da nio we go
cza su pra cy. Za sad ni czo cza sem pra cy bę dzie
czas prze jaz du mię dzy róż ny mi miej sca mi wy -
ko ny wa nia pra cy oraz po wro tu do miej sca,
w któ rym pra cow nik ma obo wią zek się sta -
wić. War to do dać, że czas pra cy li czo ny od mo -
men tu sta wie nia się w wy zna czo nym miej scu
(np. w ce lu po bra nia sa mo cho du służ bo we -
go) a na stęp nie prze jazd do pierw sze go klien -
ta bę dzie rów nież za li czo ny do cza su pra cy
pra cow ni ka mo bil ne go. 

Wszyst ko wy da wa ło się oczy wi ste do cza -
su po ja wie nia się dwóch orze czeń Są du Naj -
wyż sze go, któ re za pre zen to wa ły od mien ne
po glą dy. SN w wy ro ku z 27 stycz nia 2009 r.
(II PK 140/08) uznał, że czas pra cy przed sta -
wi cie la han dlo we go wy ko nu ją ce go obo wiąz -
ki na pew nym ob sza rze geo gra ficz nym mo -
że być li czo ny od wyj ścia z do mu do chwi li
po wro tu. Z ko lei w wy ro ku z 3 grud nia 2008 r.
(I PK 107/08) SN stwier dził, że czas pra cy w ro -
zu mie niu art. 128 k.p. roz po czy na się od wy -
jaz du pra cow ni ka han dlo we go z miesz ka -
nia – w sy tu acji, gdy pra co daw ca nie zor ga -
ni zo wał dla nie go żad ne go miej sca, któ re
mo gło by być trak to wa ne ja ko za miej sco wa
sie dzi ba pra co daw cy, a pra ca po le ga ła w ca -
ło ści na wy ko ny wa niu za dań w pla ców kach
han dlo wych, do któ rych pra cow nik do jeż -

dżał sa mo cho dem z zaj mo wa ne go przez sie -
bie miesz ka nia; czas ten obej mu je rów nież
po wrót do miesz ka nia po wy ko na niu za sad -
ni cze go za da nia pra cow ni cze go. W uza sad -
nie niu do wy ro ku SN wy ra ził po gląd, że czas
pra cy obej mu je czas od mo men tu wy jaz du
z miesz ka nia (pra cow nik roz po czy nał tam
bez po śred nie czyn no ści przy go to waw cze
do wy ko na nia za da nia) oraz czas po wro tu
do miesz ka nia po za koń cze niu za da nia
(w miesz ka niu pra cow nik koń czył pra cę, pi -
sząc m.in. ra port dzien ny). 

Po wyż sze orzecz nic two po ka zu je, iż kwe -
stie do jaz du pra cow ni ków mo bil nych za le żą
od oko licz no ści kon kret ne go przy pad ku i tak
na praw dę mo gą kom pli ko wać spra wy zwią -
za ne z roz li cza niem go dzin. 

Nad go dzi ny i po dró że

W każ dym z sys te mów cza su pra cy mo gą
wy stą pić go dzi ny nad licz bo we, w za da nio -
wym cza sie pra cy rów nież, na wet je że li pra -
co daw ca usta lił roz sąd ny ob szar geo gra ficz -
ny, a wy miar cza su pra cy uwzględ niał nor my
cza su pra cy prze wi dzia ne w art. 129 k.p. SN
po twier dził, że na wet w przy pad ku przed -
sta wi cie li han dlo wych nad go dzi ny nie mo gą
być sta łym ele men tem ich pra cy, na wet je śli
po dró żu ją oni tyl ko w ra mach swo je go geo -
gra ficz ne go miej sca pra cy i sa mo dziel nie or -
ga ni zu ją so bie pra cę. Na uwa gę za słu gu je
tak że wy rok SN z 4 sierp nia 1999 r.
(I PKN 181/99), w któ rym jest mo wa o tym, że
na zwa nie cza su pra cy za da nio wym nie wy łą -
cza sto so wa nia prze pi sów o wy na gro dze niu
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych. Nad -
go dzi ny mo gą wy stą pić wów czas, gdy pra -
co daw ca po wie rza pra cow ni ko wi za da nia

Miej sce pra cy po win no
być usta lo ne w ta ki spo -

sób, aby za trud nio ny miał
moż li wość wy ko nać swo je
obo wiąz ki, do je chać i wró -

cić w ra mach do bo wej 
i ty go dnio wej nor my cza su
pra cy w przy ję tym okre sie

roz li cze nio wym 
(wy rok SN z 11 kwiet -

nia 2001 r., I PKN 350/00). 



Pod pa tro na tem ho no ro wym Iwo ny Hic kie -
wicz, głów ne go in spek to ra pra cy, od był
się 7 i 8 mar ca bie żą ce go ro ku kra jo wy fi -
nał XXXI Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów
Rol nych, któ re go głów nym or ga ni za to rem
był Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej. Dla jed ne -
go z lau re atów Pań stwo wa In spek cja Pra cy
ufun do wa ła na gro dę rze czo wą, lap to pa,
któ rą wrę czył Ja kub Choj nic ki, kie row nik
Sek cji Pre wen cji De par ta men tu Pre wen cji
i Pro mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra cy.

Do pierw szej czę ści fi na łu, któ rą prze pro wa dzo no w Świę -
to krzy skim Ośrod ku Do radz twa Rol ni cze go w Mo dli sze wi -
cach, za kwa li fi ko wa no 69 osób z ca łej Pol ski. Uczest ni cy mu -
sie li roz wią zać pi sem ny test skła da ją cy się z 50 py tań. 30
osób z naj wyż szą licz bą punk tów za kwa li fi ko wa ło się do czę -
ści prak tycz nej olim pia dy. Jej ele men tem by ła pre zen ta cja
pod na zwą: „Wy bra ne ele men ty bez pie czeń stwa i ochro ny
pra cy w rol nic twie”, przy go to wa na przez Sta ni sła wa Gol -
men to z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Kiel cach.

Ko lej ne go dnia w cen trum tar go wym w Kiel cach od by ła
się dru ga część kra jo we go fi na łu Olim pia dy Mło dych Pro du -
cen tów Rol nych, a za kwa li fi ko wa ło się do niej dzie się ciu
uczest ni ków, któ rzy zdo by li naj wię cej punk tów z te stu i czę -
ści prak tycz nej. Na stęp nie od po wia da li na lo so wa ne ze sta -
wy py tań przed ko mi sją kon kur so wą, któ rej prze wod ni czył
prof. dr hab. inż. Nor bert Marks z Uni wer sy te tu Rol ni cze go
w Kra ko wie. 

Osta tecz na licz ba uzy ska nych punk tów, bę dą ca su mą
ocen wszyst kich człon ków ko mi sji, po zwo li ła wy ło nić zwy -
cięz ców. W ko lej no ści od pierw sze go by li to: Da riusz No wa -
stow ski, Piotr Bed nar czyk, Krzysz tof Woź niak, Ra fał Ryn -
glew ski, An drzej Szu bert.

Wszy scy lau re aci otrzy ma li spe cjal ne na gro dy pie nięż ne
lub lap to py oraz pi lar ki spa li no we. Do dat ko wo, oprócz apa -
ra tów fo to gra ficz nych dla zwy cię skiej trój ki, każ dy z fi na li -
stów zo stał uho no ro wa ny pu cha rem Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi oraz sta tu et ką ufun do wa ną przez ty go dnik „Zie lo -
ny Sztan dar”. 

W ogła sza niu wy ni ków olim pia dy i wrę cza niu na gród
uczest ni czy li m.in. wi ce mi ni ster rol nic twa Ta de usz Na le -
wajk, mar sza łek wo je wódz twa świę to krzy skie go Adam Ja -
ru bas, pre zes Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych Wik tor Szmu le -
wicz, pre zes Tar gów Kiel ce An drzej Mo choń oraz za stęp ca
okrę go we go in spek to ra pra cy w Kiel cach Jan Jóź wik. 

w ta kim wy mia rze, że ich wy ko na nie przy nor -
mal nym na tę że niu pra cy nie jest moż li we
w ra mach norm cza su pra cy, bądź w przy -
pad ku po wie rze nia pra cow ni ko wi za dań in -
nych niż usta lo ne zgod nie z art. 140 k.p.

Zgod nie z art. 775 k.p. pra cow nik znaj du -
je się w po dró ży służ bo wej, je że li wy ko nu je
za da nie służ bo we na po le ce nie pra co daw cy
po za miej sco wo ścią, w któ rej znaj du je się
sie dzi ba pra co daw cy, lub po za sta łym miej -
scem pra cy. Orzecz nic two wy róż nia dwa ro -
dza je po dró ży służ bo wej. Po dróż ty po wa
cha rak te ry zu je się tym, że w za kre sie obo -
wiąz ków pra cow ni ka po dróż sta no wi zja wi -
sko wy jąt ko we i in cy den tal ne oraz że w cza -
sie po dró ży pra cow nik nie jest zo bo wią za ny
do świad cze nia pra cy. Z ko lei po dróż nie ty -
po wa obej mu je cią głe prze miesz cza nie się
pra cow ni ka z jed ne go do in ne go miej sca
wy ko ny wa nia za dań na wy zna czo nym ob -
sza rze geo gra ficz nym. Nie ty po wa po dróż służ -
bo wa sta no wi in te gral ny ele ment wy ko ny -
wa nia pra cy w ra mach tzw. ru cho me go miej -
sca pra cy, wo bec cze go w ca ło ści pod le ga za -
li cze niu do cza su pra cy (wy rok SN z 23 czerw -
ca 2005 r., II PK 265/04). Z ko lei w opi nii SN
wy ra żo nej w wy ro ku z 11 kwiet nia 2001 r.
(I PKN 350/00) nie jest po dró żą służ bo wą
sta łe wy ko ny wa nie za dań w róż nych miej -
sco wo ściach i ter mi nach, któ rych wy bo ru
do ko nu je każ do ra zo wo sam pra cow nik w ra -
mach uzgod nio ne go ro dza ju pra cy.

Pod su mo wa nie 

Te ma ty ka cza su pra cy pra cow ni ków mo -
bil nych nie na le ży do pro stych, zwłasz cza że
zo bo wią za nia pra cow ni cze ule ga ją cią głym
prze mia nom, wy mu sza nym przez go spo dar -
kę ryn ko wą. W ostat nim cza sie mo że my ob -
ser wo wać wzrost licz by pra cow ni ków, któ -
rych pra ca po le ga na sta łym prze miesz cza -
niu się w trak cie wy ko ny wa nia obo wiąz ków.
Na pod sta wie orze czeń SN, przed sta wio nych
w ni niej szym ar ty ku le, mo że my za uwa żyć,
że do każ dej spra wy zwią za nej z pra cow ni -
ka mi mo bil ny mi na le ży pod cho dzić in dy wi -
du al nie. Dla te go też w ce lu spraw ne go roz -
strzy ga nia ewen tu al nych spo rów pra co daw -
cy po win ni jak naj do kład niej okre ślać w umo -
wie o pra cę miej sce wy ko ny wa nia pra cy, aby
fak tycz nie od po wia da ło ono ob sza ro wi,
na któ rym pra cow nik wy ko nu je swo je za da -
nia. Przed sta wio na sy tu acja oraz nie jed no -
znacz ność orze czeń SN skła niają do jak naj -
szyb sze go ure gu lo wa nia tych za gad nień
przez usta wo daw cę.

inspektor An drzej Paw łow ski
OIP Po znań

IP 4/2013

Olimpiada 
Młodych Producentów Rolnych
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W cen trum tar go wym w Kiel cach od by ły
się od 8 do 10 mar ca bie żą ce go ro ku Mię -
dzy na ro do we Tar gi Tech ni ki Rol ni czej
AGROTECH oraz Tar gi Prze my słu Drzew -
ne go i Go spo dar ki Za so ba mi Le śny mi
LAS-EXPO. Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Kiel cach zor ga ni zo wał sto isko in for -
ma cyj no -pro mo cyj ne, przy któ rym
udzie la no po rad praw nych i prze ka zy wa -
no wy daw nic twa Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. Pod czas tar gów od był się fi nał
ogól no pol skiej Olim pia dy Mło dych Pro -
du cen tów Rol nych, któ rej pa tro nem był
m.in. głów ny in spek tor pra cy.

Tar gi AGROTECH i LAS-EXPO zgro ma dzi ły po nad 600 firm z 19 kra jów. Wy sta wy zlo ka li zo wa no na bli sko 60
ty sią cach me trów kwa dra to wych. Sie dem sta łych hal wy sta wien ni czych i pięć usy tu owa nych w spe cjal nych
na mio tach od wie dzi ło po nad 55 ty się cy lu dzi.

Iwo nę Hic kie wicz, głów ne go in spek to ra pra cy, pod czas tar gów re pre zen to wał Ja kub Choj nic ki, kie row -
nik Sek cji Pre wen cji De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Od czy tał list in ten cyj ny
oraz wrę czył na gro dę lau re ato wi Olim pia dy Mło dych Pro du cen tów Rol nych.

AGROTECHAGROTECH



Za gad nie nia sys te mo we go za rzą dza nia
bez pie czeń stwem pra cy mieszczą się w sze -
ro kim po ję ciu za dań pro mo cyj nych zmie -
rza ją cych do za pew nie nia prze strze ga nia
pra wa pra cy, a wy ni ka ją cych z usta wy
o Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

Wie le przed się wzięć w tej dzie dzi nie pro wa dzi od kil ku
lat Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach. Pierw sze z nich
mia ły miej sce pod ko niec lat 90., w ra mach kon kur su PIP „Za -
rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy”. Wią za ły się one z do tar -
ciem do tych pra co daw ców, któ rzy roz wa ża li moż li wość
wpro wa dze nia roz wią zań sys te mo wych w za kre sie za rzą -
dza nia bez pie czeń stwem pra cy. Wów czas po dej mo wa no
rów nież sta ra nia o uwzględ nie nie tej te ma ty ki przez przed -
się bior stwa, któ re wdra ża ły sys te my za pew nie nia ja ko ści.

Kwe stie sys te mo we go za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra -
cy (SZ BHP) by ły rów nież uwzględ nia ne w in nych pro jek tach
pre wen cyj no -in for ma cyj nych okrę gu. Wśród nich był „Za kła -
do wy Pro gram Ochro ny Słu chu”, re ali zo wa ny w la tach 2001-
2005 wspól nie z Wo je wódz kim Ośrod kiem Me dy cy ny Pra cy
w Kiel cach. Rów no le gle z pro ble ma ty ką zwal cza nia ha ła su
kon ty nu owa no dzia ła nia ma ją ce na ce lu upo wszech nia nie
za sad sys te mo we go za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie -
ną pra cy, w tym zwłasz cza me to dy ki oce ny ry zy ka zdro wot -
ne go, ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych dla zdro -
wia w śro do wi sku pra cy, szko leń bhp i pro fi lak tycz nych ba -
dań le kar skich, a na pod sta wie gro ma dzo nych da nych – za -
rzą dza nie ry zy kiem za wo do wym.

W Gru pie Oża rów S.A.

Szcze gól ne za in te re so wa nie tą pro ble ma ty ką wy ka za ła,
uczest ni czą ca w Pro gra mie Ochro ny Słu chu Gru pa Oża rów S.
A., na le żą ca do ir landz kie go kon cer nu CRH. W przed się bior -
stwie tym od koń ca lat 90. funk cjo no wał sys tem za pew nie -
nia ja ko ści, ale kie row nic two spół ki, wspie ra ne przez wła dze
kon cer nu, by ło za in te re so wa ne roz sze rze niem za rzą dza nia
sys te mo we go na in ne płasz czy zny funk cjo no wa nia przed -
się bior stwa. Pod ję ta wów czas współ pra ca z OIP w Kiel cach

przy czy ni ła się do wdro że nia w 2008 r. peł ne go sys te mu,
roz sze rzo ne go o za rzą dza nie śro do wi skiem oraz bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy. Wspól ne dzia ła nia nie za koń czy ły się
jed nak z chwi lą je go wdro że nia w przed się bior stwie. W ko -
lej nych la tach za pla no wa no roz sze rze nie współ pra cy o za -
gad nie nia zwią za ne z funk cjo no wa niem SZ BHP. 

Współ pra ca OIP w Kiel cach z Gru pą Oża rów S.A. za owo co -
wa ła se mi na rium zor ga ni zo wa nym 24 i 25 li sto pa da 2010 ro -
ku. W spo tka niu pn. „Prak tycz ne aspek ty wdra ża nia i funk cjo -
no wa nia sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra -
cy na przy kła dzie Gru py Oża rów S.A.” wzię li udział: głów ny in -
spek tor pra cy oraz in spek to rzy pra cy nad zo ru ją cy ce men tow -
nie na te re nie ca łe go kra ju. Ce lem se mi na rium by ło przed sta -
wie nie in spek to rom pra cy za sad wdra ża nia i funk cjo no wa nia
sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy na przy -
kła dzie ce men tow ni Gru py Oża rów S.A. Uczest ni cy za po zna li
się rów nież z prak tycz ny mi za gad nie nia mi do ty czą cy mi nad -
zo ru nad pra wi dło wym funk cjo no wa niem SZ BHP, wpro wa -
dza niem mo dy fi ka cji, dzia łań ko ry gu ją cych oraz pla no wa nia
przed się wzięć w ra mach sys te mu.

Ko lej nym wspól nym przed się wzię ciem by ła kon fe ren cja
„Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pra cy – do bre prak ty ki”, zor -
ga ni zo wa na w ma ju 2011 ro ku w Ma ło gosz czy przez La far ge
Ce ment S.A. i OIP w Kiel cach, przy współ udzia le Okrę gu
Świę to krzy skie go Związ ku Za wo do we go „Bu dow la ni”. Ce -
lem spo tka nia by ło przed sta wie nie za sad funk cjo no wa nia
sys te mów za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy oraz
sto so wa nia do brych prak tyk w za kre sie za pew nie nia pra -
cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy. 

Szko le nie dla pra co daw ców z po wia tów ostro wiec kie go,
san do mier skie go, sta szow skie go i opa tow skie go, zor ga ni -
zo wa ne w czerw cu 2011 ro ku, by ło na stęp ną ini cja ty wą OIP
w Kiel cach i Gru py Oża rów S.A. W trak cie spo tka nia, obok za -
gad nień pre zen to wa nych przez in spek to rów pra cy do ty czą -
cych pro jek tów pre wen cyj no -pro mo cyj nych re ali zo wa nych
przez PIP, przed sta wio no za gad nie nia od no szą ce się do sys -
te mo we go za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy
w opar ciu o do świad cze nia Gru py Oża -
rów S.A., ze wska za niem moż li wo ści
ich prak tycz ne go wy ko rzy sta nia przez
in nych pra co daw ców. 

Kam pa nia Bez pie czeń stwa Wy ko naw ców

W li sto pa dzie 2011 ro ku w Oża ro wie od by ło się se mi na -
rium szko le nio we zor ga ni zo wa ne przez Gru pę Oża rów S.A.
przy współ pra cy OIP w Kiel cach oraz Cen tral ne go In sty tu tu
Ochro ny Pra cy – Pań stwo we go In sty tu tu Ba daw cze go w War -
sza wie. Za in au gu ro wa ło ono Kam pa nię Bez pie czeń stwa Kon -
cer nu CRH – Bez pie czeń stwo Wy ko naw ców w Gru pie Oża -
rów S.A. Jej ce lem by ło przed sta wie nie wy ma gań w za kre sie
bhp sta wia nych przed się bior stwom re ali zu ją cym pra ce re -
mon to wo -bu dow la ne na rzecz Gru py Oża rów S.A. i po moc
tym pod mio tom w speł nie niu przy ję tych stan dar dów bez -
pie czeń stwa. W kam pa nię za an ga żo wa ni by li rów nież pra -
cow ni cy nad zo ru tech nicz no -in we stor skie go oraz spo łecz ni
in spek to rzy pra cy Gru py Oża rów S.A. 

Uczest ni kom se mi na rium przed sta wio no za gad nie nia
zwią za ne z re ali zo wa nym przed się wzię ciem, w tym re fe ra ty
przed sta wi cie li: CIOP-PIB – „Ku bez piecz nej pra cy”, Gru py
Oża rów S.A. – „Oce na ry zy ka za wo do we go pod czas wy ko ny -

wa nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych: ob ser wa cje”, OIP w
Kiel cach – „Oce na ry zy ka za wo do we go przy pra cach re mon -
to wo -bu dow la nych: pra ce na wy so ko ści”. OIP w Kiel cach zor -
ga ni zo wał też dla uczest ni ków spo tka nia sto isko in for ma -
cyj ne z po ra da mi praw ny mi, udzie la ny mi pod szyl dem kam -
pa nii spo łecz nej „Po znaj swo je pra wa w pra cy”, pro wa dzo nej
przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy. W spo tka niu wzię ło udział 39

pra co daw ców, 38 pra cow ni ków nad zo ru tech nicz ne go Gru -
py Oża rów S.A. oraz pię ciu spo łecz nych in spek to rów pra cy.

W związ ku z Kam pa nią Bez pie czeń stwa Wy ko naw ców
w mar cu ubie głe go ro ku zor ga ni zo wa no spo tka nie przed -
sta wi cie li przed się biorstw re ali zu ją cych pra ce re mon to wo -

-bu dow la ne na rzecz Gru py Oża rów S.A. Pra co daw com prze -
ka za no ma te ria ły szko le nio we przy go to wa ne przez kon cern
CRH oraz OIP w Kiel cach. W ze sta wach szko le nio wych zna la -
zły się pa kie ty wy daw nictw PIP od no szą ce się do bhp, w tym
z za kre su or ga ni zo wa nia i pro wa dze nia prac bu dow la nych,
zbiór prze pi sów, fil my in struk ta żo we, in struk cje i opra co wa -
nia do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie oraz
ma te ria ły po moc ni cze do pro wa dze nia szko leń bhp pra cow -
ni ków. W spo tka niu obok pra co daw ców wzię ło udział kil ku -
dzie się ciu pra cow ni ków, w tym kil ku spo łecz nych in spek to -
rów pra cy.

W ko lej nym eta pie współ dzia ła nia kie lec kie go okrę gu i Gru -
py Oża rów S.A. zor ga ni zo wa no i prze pro wa dzo no w ma ju ze -
szłe go ro ku dwa se mi na ria. Pierw sze pod ha słem „Bez pie czeń -
stwo pra cy w bu dow nic twie”, w ra mach pro gra mu in for ma -
cyj no -pre wen cyj ne go PIP, by ło skie ro wa ne do przed sta wi cie li
firm bu dow la nych z te re nu woj. świę to krzy skie go, tj. do pra -
co daw ców, kie row ni ków bu dów oraz pra cow ni ków służb bhp.
Uczest ni kom spo tka nia prze ka za no pa kie ty ma te ria łów szko -
le nio wych w po sta ci wy daw nictw PIP oraz pły ty CD, przy go -
to wa ne spe cjal nie na to szko le nie przez OIP w Kiel cach, a za -

Po nie waż dzia ła nia kon cer nu w Kam pa nii Bez pie czeń stwa Wy ko -
naw ców wpi su ją się w przed się wzię cia PIP służące bez pie czeń stwu
pra cy w róż nych dzie dzi nach go spo dar ki, w tym szcze gól nie o znacz -
nym na si le niu za gro żeń za wo do wych, in spek cja pra cy przy stą pi ła
do współ pra cy z Gru pą Oża rów S. A., udzie la jąc po mo cy me ry to rycz -
nej or ga ni za to rom kam pa nii. Po moc ta nie by ła skie ro wa na wy łącz -
nie do jed ne go pod mio tu, a do ty czy ła 40 przed się biorstw, w któ rych
pra ce wy ko nu je po nad 800 pra cow ni ków. W kam pa nii, trwa ją cej
od wrze śnia 2011 r. do lu te go 2012 r., prze szko lo no pra co daw ców
i pra cow ni ków, udo stęp nio no ma te ria ły po moc ni cze oraz do ko na no
we ry fi ka cji za rów no przy go to wa nia firm do pra cy, jak i spo so bu re ali -
za cji zle co nych za dań. 

Promocja sys te mo wego za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy

Pre zes za rzą du, dy rek tor ge ne ral ny Gru py Oża rów S.A. 
An drzej Ptak przed sta wił ze bra nym za kres i ska lę dzia łań pod ję -
tych w ra mach kam pa nii. Wska zał rów nież ogrom pra cy, ja ką wy -
ko na no, re ali zu jąc przed się wzię cie – do ko na no prze glą du do ku -
men ta cji i pro ce dur w wie lu fir mach, pod da no szcze gó ło wej we ry -
fi ka cji przy go to wa ne przez pra co daw ców oce ny ry zy ka za wo do -
we go, prze szko lo no pra cow ni ków tych przed się biorstw. Wnio ski
z prze pro wa dzo nych ana liz zo sta ły zre ali zo wa ne. W swo im wy -
stą pie niu pre zes pod kre ślił rów nież ro lę współ pra cy z in spek cją
pra cy, któ ra rów nież przy czy ni ła się do za pew nie nia wy so kich
stan dar dów bhp. By ła part ne rem i me ry to rycz nym do rad cą, a nie
tyl ko in sty tu cją kon tro l ną.
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wie ra ją ce nie zbęd ne ma te ria ły in for ma cyj no -szko le nio we z za kre su pro -
ble ma ty ki bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie (pod sta wo wy zbiór
prze pi sów praw nych, pa kiet do szko leń bhp pra cow ni ków bu dow la nych,
wy daw nic twa i ar ty ku ły). Dzię ki sta ra niom or ga ni za to rów uczest ni kom
udo stęp nio no rów nież, wy da ne na kła dem ZUS, pły ty DVD za wie ra ją ce
apli ka cję „In te rak tyw na sy mu la cja kom pu te ro wa zda rzeń wy pad ko wych
przy pra cy w bu dow nic twie”, po moc ną w pro ce sie szko leń bhp pra cow -
ni ków.

Pod czas na stęp ne go spo tka nia pod su mo wa no przed się wzię cia re -
ali zo wa ne przez Gru pę Oża rów S.A. w ra mach Kam pa nii Bez pie czeń -
stwa Wy ko naw ców CRH Pol ska. Ich ce lem by ło uspraw nie nie sys te mu
za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy wy ko naw ców ze wnętrz nych, wy -
ko nu ją cych pra ce re mon to wo -bu dow la ne na rzecz spół ek CRH Pol ska.
W trak cie kon fe ren cji chęt nie za bie ra li głos przed sta wi cie le firm wy ko -
nu ją cych pra cu ją cych na rzecz Gru py Oża rów S.A. Pra co daw cy pod kre -
ślali bar dzo skru pu lat ne spraw dza nie, w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy, przed się biorstw chęt nych do współ pra cy z Gru pą, w tym
przy go to wa nie ka dry oraz pra cow ni ków do re ali za cji za dań. W tych
dzia ła niach nie zo sta wio no firm bez po mo cy, prze pro wa dzo no bo wiem
cykl szko leń dla pra cow ni ków, za po zna jąc ich z wy ma ga nia mi bhp obo -
wią zu ją cy mi w Gru pie przy wy ko ny wa niu kon kret nych prac. Udo stęp -
nio no ma te ria ły szko le nio we oraz pro ce du ry i in struk cje bhp ro bót, któ -
rych wy ko na nia mia ły się pod jąć po szcze gól ne fir my.

Kam pa nia Bez pie czeń stwa 
„Pra ce na wy so ko ści”

W 2012 ro ku kie row nic two kon cer nu CRH za pla no wa ło dzia ła nia
w ra mach ko lej ne go pro jek tu do ty czą ce go bez pie czeń stwa pra cy pod -
czas wy ko ny wa nia ro bót na wy so ko ści. Okrę go wy In spek to rat Pra cy
w Kiel cach przy stą pił po raz ko lej ny do współ pra cy, udzie la jąc or ga ni za -
to rom kam pa nii po mo cy me ry to rycz nej.

W ra mach przed się wzię cia od paź dzier ni ka ubie głe go ro ku przed -
się bior stwa Gru py CRH Pol ska pod ję ły za kro jo ne na sze ro ką ska lę dzia -
ła nia zmie rza ją ce do osią gnię cia naj wyż szych stan dar dów bez pie czeń -
stwa do ty czą cych or ga ni za cji i pro wa dze nia prac na wy so ko ści. Ob ję to
ni mi za rów no pra cow ni ków spół ek gru py, jak i za trud nio nych w przed -
się bior stwach dzia ła ją cych na rzecz CRH Pol ska. Ogó łem kam pa nia do -
ty czy ok. 300 przed się biorstw, w któ rych pra ce wy ko nu je kil ka ty się cy
za trud nio nych.

W związ ku z tym przed się wzię ciem w lu tym bie żą ce go ro ku w przed -
się bior stwach gru py w Oża ro wie oraz w Re jow cu Fa brycz nym od by ły
się se mi na ria szko le nio we. Ich uczest ni ka mi by li pra cow ni cy nad zo ru
tech nicz no -in we stor skie go oraz spo łecz ni in spek to rzy pra cy spół ki.
Na za pro sze nie okrę go we go in spek to ra pra cy w Kiel cach do kam pa nii
przy łą czy ło się rów nież kie row nic two i in spek to rzy pra cy OIP w Lu -
blinie, re pre zen to wa ne przez Pio tra Skwar ka, za stęp cę okrę go we go
in spek to ra pra cy ds. nad zo ru w Lu bli nie.

W swo ich wy stą pie niach przed sta wi cie le Gru py Oża rów S.A. za po -
zna li ze bra nych z pod ję ty mi ini cja ty wa mi oraz ich re ali za cją. W oce nie
or ga ni za to rów już te raz, mi mo iż jest to do pie ro pół me tek kam pa nii,
moż na wska zać wy mier ne efek ty pro wa dzo nych dzia łań, któ re za pew -
nia ją bez piecz ne wa run ki pra cy za trud nio nym. Prze pro wa dzo no m.in.
prze glą dy in struk cji i pro ce dur do ty czą cych prac na wy so ko ści, au dy ty
prze strze ga nia in struk cji i pro ce dur pod czas wy ko ny wa nia tych prac,
prze glą dy wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu ochron ne go do te go ty pu ro bót

oraz za wie si, prze glą dy środ ków ochro ny in dy wi du al nej
do prac na wy so ko ści oraz uzu peł nio no wy po sa że nie pra -
cow ni ków w tym za kre sie. Po nad to zwe ry fi ko wa no po trze -
by i wy ko na no znacz ną licz bę do dat ko wych punk tów ko -
twią cych, któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne przy pra cach re mon -
to wo -mo der ni za cyj nych.

In spek to rzy pra cy pod czas se mi na riów przed sta wi li za sa -
dy bez pie czeń stwa w za kre sie or ga ni za cji i pro wa dze nia prac
na wy so ko ści oraz wy ma ga nia do ty czą ce eks plo ata cji ma szyn
i urzą dzeń. Uczest ni kom prze ka za no ze sta wy ma te ria łów szko -
le nio wych na te mat bhp przy pra cach na wy so ko ści, w tym
opra co wa ne przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach,
a tak że przy go to wa ne spe cjal nie dla ce lów tej kam pa nii pa -
kie ty mul ti me dial ne na pły tach CD. Po nad to udo stęp nio no
wie le wy daw nictw Pań stwo wej In spek cji Pra cy po świę co nych
te ma ty ce bhp, w szcze gól no ści obej mu ją cych za gad nie nia
bę dą ce przed mio tem pro wa dzo nej kam pa nii. Ma te ria ły te bę -
dą wy ko rzy sta ne do szko leń bhp za rów no pra cow ni ków CRH
Pol ska, jak i pod mio tów wy ko nu ją cych pra ce na rzecz kon cer -
nu. Dzia ła nia ob ję te kam pa nią pro wa dzo ne są rów nież w in -
nych przed się bior stwach CRH Pol ska, a oce na re ali za cji przed -
się wzię cia zo sta nie przed sta wio na na kon fe ren cji, któ ra od -
bę dzie się w czerw cu bie żą ce go ro ku.

Zda niem or ga ni za to rów po dej mo wa nie te go ty pu wspól -
nych pro jek tów pro mo cyj nych z przed się bior stwa mi, obej -
mu ją cych za gad nie nia zwią za ne z pro pa go wa niem do brych
prak tyk w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy, w tym na wy so ko -
ści, po win no przy nieść ocze ki wa ne efek ty. Na le ży mieć rów -
nież na dzie ję, że ta kie for my współ pra cy Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy z pra co daw ca mi, ukie run ko wa ne w szcze gól -
no ści na wszech stron ną po moc me ry to rycz ną, spo tka ją się
za in te re so wa niem i za an ga żo wa niem rów nież in nych pra -
co daw ców.

główny specjalista Je rzy Ja nusz
OIP Kiel ce

„Wspól ne po dej mo wa nie dzia łań, wpi su ją cych się za rów no w za -
kres pro wa dzo nych przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy kam pa nii pre -
wen cyj no -in for ma cyj nych, jak i zbież nych z wi zją za pew nie nia bez -
piecz nych wa run ków pra cy, pre zen to wa ną przez kon cern CRH i wdra -
ża ną w prak ty ce przez Za rząd Gru py Oża rów S. A., mo że być przy -
kła dem wła ści we go, wręcz wzo ro we go współ dzia ła nia in sty tu cji
pań stwo we go nad zo ru nad wa run ka mi pra cy z pra co daw cą.” (z li -
stu z po dzię ko wa nia mi skie ro wa ny mi do głów ne go in spek to ra pra -
cy za współ pra cę Gru py Oża rów S.A. z OIP w Kiel cach) Wydawca dziękuje Grupie Ożarów S.A.

za udostępnienie zdjęć ilustrujących
publikację.
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lej nym awa riom. Ze spół OIP w War sza wie szcze gó ło wo prze -
ana li zo wał wie lo to mo wą do ku men ta cję przed ło żo ną przez
kon sor cjum re ali zu ją ce in we sty cję, prze słu chał kil ka dzie siąt
osób, któ re mia ły zwią zek z awa rią, a na stęp nie wska zał kil -
ka na ście przy czyn i nie pra wi dło wo ści, ja kie mo gły mieć
wpływ na za ist nia łe zda rze nie. 

Przy czy ny i skut ki

Bez po śred nią przy czy ną awa rii tech nicz nej by ło hy drau -
licz ne prze bi cie pio no wo bie gną cych warstw wo do no śnych
na sku tek prze kro cze nia w tym miej scu kry tycz ne go gra -
dien tu ci śnie nia hy drau licz ne go. To spo wo do wa ło na głą utra -
tę ich sta tecz no ści oraz wpływ wo dy z grun tem do dol nej
prze strze ni sta cji C11. Za tą przy czy ną prze ma wia skom pli -
ko wa na bu do wa geo lo gicz na w tym re jo nie sta cji me tra oraz

praw do po dob nie zbyt krót kie ścia ny szcze li no we w wie lu
miej scach, któ re za koń czo ne zo sta ły jesz cze w pia skach, nie
do głę bio ne do stro pu grun tów spo istych.

Nie bez wpły wu na za ist nia łą awa rię był też wy bór przez
wy ko naw cę spo so bu od wad nia nia wy ko pów na po zio mie -3
sta cji – po wierzch nio wo za miast od wad nia nia wgłęb ne go
(stud nia mi lub igło fil tra mi). Wy ko naw ca kie ro wał się praw do -
po dob nie tym, iż me to da ta jest ła twiej sza i po cią ga za so bą
znacz nie mniej sze kosz ty. Nie zda wał so bie spra wy z kon se -
kwen cji ta kiej de cy zji i moż li wych za gro żeń. Przy ję ty spo sób
od wad nia nia nie spo wo do wał ob ni że nia po zio mu wód w war -
stwach wo do no śnych i nie zmniej szył ci śnie nia po wsta łe go
w związ ku z głę bo ko wbu do wa ną w grunt sta cją me tra.

Kon tro la wy ka za ła po nad to nie pra wi dło wo ści przy re ali -
za cji ścian szcze li no wych w za kre sie her me ty za cji. Nie za mon -
to wa no bo wiem uszcze lek na sty kach ścian szcze li no wych
po ni żej rzęd nej pły ty den nej. Uszczel ki te zo sta ły, jak oświad -
cza wy ko naw ca, umiesz czo ne na sty kach ele men tów ścian

szcze li no wych tyl ko do głę bo ko ści 25 m po ni żej po zio mu te -
re nu. Wy ni ka ło to praw do po dob nie z moż li wo ści tech no lo -
gicz nych wy ko naw cy. Jest to jed nak nie zgod ne z prze pi sa mi
i wy mo ga mi wła ści we go za bez pie cze nia ścian pod wzglę -
dem szczel no ści. Ist nie je po dej rze nie, że na sku tek bra ku
uszczel nie nia na sty ku ścian szcze li no wych po wsta ła wy rwa
grun tu z wy ko pu, w be to no wej ścia nie po wstał otwór, przez
któ ry wo da i grunt zna la zły uj ście do sta cji. Ta ką te zę for mu łu -
je kon sor cjum re ali zu ją ce bu do wę II li nii me tra. 

In spek to rzy pra cy stwier dzi li w su mie 13 nie pra wi dło wo -
ści, któ re mo gły mieć bez po śred ni lub po śred ni wpływ na to,
co wy da rzy ło się na bu do wie sta cji C11 „Świę to krzy ska”
w War sza wie. Wy ni ki usta leń ze spo łu po zwo li ły sfor mu ło -
wać wnio sek o wszczę cie po stę po wa nia w spra wie od po -
wie dzial no ści za wo do wej oso by po sia da ją cej sa mo dziel ną
funk cję tech nicz ną w bu dow nic twie. Skie ro wa no pi smo

do Pro ku ra tu ry Re jo no wej War sza wa -Śród mie ście, by ta okre -
śli ła, czy po da ne oko licz no ści nie wy peł nia ją zna mion czy nu
za bro nio ne go prze wi dzia ne go usta wą – Ko deks kar ny. 

Oko licz no ści awa rii, przy czy ny i stwier dzo ne nie pra wi -
dło wo ści oraz uwa gi do do ku men ta cji i re ali za cji te go ty pu
obiek tów mo gą sta no wić do sko na ły ma te riał po znaw czy
i po moc ni czy dla in spek to rów pra cy, któ rzy nie oba wia ją się
naj więk szych wy zwań, ja kie nie sie ze so bą ten od po wie -
dzial ny za wód. Mi mo uwag, ja kie mie li in spek to rzy pra cy
do spo so bu re ali za cji i or ga ni za cji pra cy, moż na by ło też za -
uwa żyć wie le po zy tyw nych i do brych prak tyk, war tych po -
wie la nia w pol skim bu dow nic twie. Za ob ser wo wa no tak że
wie le „bia łych plam”, dzie dzin wy ma ga ją cych pod ję cia na -
tych mia sto wych dzia łań re gu la cyj nych. W prze ciw nym ra zie
po tę go wać się bę dą trud no ści zwią za ne z cy kla mi in we sty -
cyj ny mi w Pol sce. 

nadin spek tor Wal de mar Spól nic ki
OIP War sza wa

Pod czas wy ko ny wa nia wy ko pu pod stro po -
we go na po zio mie -3 sta cji C11 „Świę to -
krzy ska” na bu do wie II li nii me tra
w War sza wie na stą pił nie kon tro lo wa ny wy -
pływ wód i roz wod nio ne go grun tu do wnę -
trza sta cji. Spo wo do wał on uszko dze nie
sie ci wo do cią go wej, elek trycz nej, ciepl nej
i ga zo wej na skrzy żo wa niu ulic Świę to krzy -
skiej i Szkol nej. 

Do zda rze nia do szło w go dzi nach ran nych 5 paź dzier ni -
ka 2012 r. W związ ku z tym, że w są siedz twie miej sca, w któ -
rym do szło do awa rii, znaj du ją się bu dyn ki – przy uli cy Świę -
to krzy skiej 20 i Mar szał kow skiej 136 – ewa ku owa no pra wie
stu miesz kań ców. Wo bec wy ka za nych przez mo ni to ring gra -
nicz nych od chy leń we wszyst kich kie run kach bu dyn ku przy uli -
cy Świę to krzy skiej na tych miast pod ję to też de cy zję o za bez -
pie cze niu je go fun da men tów. W pierw szej ko lej no ści wy -
peł nio no be to nem po wsta łe za pa dli sko i utwar dzo no grunt
w bez po śred niej bli sko ści za gro żo ne go bu dyn ku. Na bie żą -
co mo ni to ro wa no ewen tu al ne od chy le nia ścian. Ba da nia
grun tu przy bu dyn ku wy ka za ły po waż ne roz luź nie nie je go
na tu ral nej struk tu ry. Wy ma ga ło to pod ję cia nie stan dar do -
wych dzia łań za po bie gaw czych dla za bez pie cze nia sta bil -
no ści bu dyn ku. Awa ria na sta cji C11 „Świę to krzy ska” ze wzglę -
du na skut ki przy po mi na nie co awa rię na sta cji C13 „Po wi -
śle”, do któ rej do szło w sierp niu 2012 r. 

W związ ku z awa rią okrę go wy in spek tor pra cy w War sza -
wie po wo łał spe cjal ny ze spół do zba da nia przy czyn i oko -
licz no ści te go zda rze nia ja ko po ten cjal nie wy pad ko we go
i o nie wy klu czo nych za gro że niach pu blicz nych. Już pierw -
sze go dnia na ka za no opra co wa nie in struk cji bez piecz ne go
wy ko ny wa nia prac na praw czych, a tak że prze szko le nie wszyst -
kich pra cow ni ków i za sto so wa nie od po wied nich pro ce dur
bez pie czeń stwa. W wy stą pie niu do kon sor cjum re ali zu ją ce -
go bu do wę II li nii me tra ze spół kon tro lu ją cy pod kre ślił ko -
niecz ność prze ana li zo wa nia wszyst kich obiek tów i struk tur
geo lo gicz nych za le ga ją cych wo kół pod ką tem po dob nych
awa rii, zwią za nych z na pły wem wód z po zio mów wo do no -
śnych. Prze pro wa dzo na ana li za wy ka za ła, że trze ba do ko nać
pew nych prac do dat ko wych i za bez pie cza ją cych na in nych
obiek tach bu do wy II li nii me tra, co być mo że za po bie gło ko -

Kło po ty z me trem
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w ogó le nie zda wa li so bie z nich spra wy. Oka za ło się na przy -
kład, że nie ma wy star cza ją cej wen ty la cji. Wła ści ciel nie jest
spe cja li stą w tej dzie dzi nie, więc mógł te go nie wie dzieć,
pra wo na ka zu je mu jed nak do pil no wa nie i ta kich rze czy.
Pro blem do ty czy zresz tą więk szo ści ma łych pra co daw ców,
któ rych nie stać na zle ca nie ob słu gi róż nych spraw, np. praw -
nych czy księ go wych, fir mom ze wnętrz nym. Naj czę ściej ma li
pra co daw cy pró bu ją sa mo dziel nie ra dzić so bie ze wszyst ki -
mi kwe stia mi do ty czą cy mi fir my, na wet je śli w po szcze gól -
nych dzie dzi nach nie są pro fe sjo na li sta mi. Udział w ta kich
pro gra mach pre wen cyj nych jak ten da je szan -
sę zdo by cia od po wied niej wie dzy i na wią za -
nia dia lo gu z przed sta wi cie la mi or ga nu kon -
tro lu ją ce go. Pra co daw cy czę sto te go nie ro -
zu mie ją i na wszel ki wy pa dek po pro stu uni -
ka ją kon tak tu z in spek to ra mi pra cy. Tym cza -
sem uczest nic two w pro gra mie to do sko na ły
spo sób prze ła ma nia uprze dzeń, uświa do mie -
nia so bie po ten cjal nych za gro żeń w fir mie
i na wią za nia part ner skiej re la cji. 

– Wy pad ki cho dzą po lu dziach, a zda rza ją
się wszę dzie, tak że w ma łych za kła dach – tłu ma czy in spek -
tor Je rzy Pas i do da je, że przy czy ny czę sto są zu peł nie nie -
prze wi dy wal ne, a na wet nie za leż ne od czło wie ka. Choć w fir -
mie pań stwa Świą to niow skich ni gdy do ta kich zda rzeń nie
do szło, wła ści cie le wie dzą, że zro bi li wszyst ko, by za po biec
pro ble mom w przy szło ści. Udział w pro gra mie dał im po czu -
cie, że w za kła dzie wszyst ko jest w po rząd ku. Po pra wił się
kom fort pra cy i bez pie czeń stwo pra cow ni ków, a to dzia ła
na za sa dzie sprzę że nia zwrot ne go. Do bra pra ca pra cow ni -
ków to do bra pra ca ca łej fir my.

Part ner ska współ pra ca

Zda niem wła ści cie li fir my z Rze szo wa naj więk szą ko rzy -
ścią z udzia łu w pro gra mie Pań stwo wej In spek cji Pra cy jest
wie dza, któ rą uzy ska li pod czas szko le nia i prze pro wa dza nia
we ry fi ka cji na pod sta wie li sty kon tro l nej. Przy zna ją, że bez
tej mo ty wa cji, ja ką da je pro gram, sa mi nie zdo by li by się
na to, by tak szcze gó ło wo po znać za gad nie nia z za kre su pra -
wa pra cy i bhp. Pod kre śla ją, że zna ko mi ta więk szość pra co -
daw ców chce pro wa dzić swój biz nes zgod nie z prze pi sa mi,

a znacz nie ła twiej osią ga się ta ki stan, gdy nie dzia ła się
pod pre sją kar i man da tów. Obec ny stan to w du żej mie rze
za słu ga pre wen cyj ne go po dej ścia in spek to rów do pra co -
daw ców. Ci ostat ni za uwa ża ją to i do ce nia ją, dla te go co raz
chęt niej bio rą udział w róż nych pro gra mach pre wen cyj nych.
Pań stwo Świą to niow scy nie oba wia ją się już kon tro li, bo
wie dzą, że gdy by ta ka mia ła miej sce, to w ich fir mie wszyst -
ko jest w po rząd ku.

Co raz trud niej na dą żyć za wciąż no wy mi wy ma ga nia mi,
nie ła two też śle dzić sta le zmie nia ją ce się prze pi sy. Uczest ni -
cy pro gra mu ma ją kom fort, bo w ra zie wąt pli wo ści za wsze
mo gą zwra cać się do in spek to rów pra cy. Wcze śniej kon takt
z PIP wy wo ły wał dreszcz nie przy jem nych emo cji, te raz prze -
ko na li się, że in spek cja pra cy sprzy ja pra co daw com. Pod ko -
niec ubie głe go ro ku zdo byw cy dy plo mów PIP spo tka li się
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Rze szo wie; otrzy ma li
ze sta wy do po mo cy me dycz nej, ufun do wa ne przez ZUS,
a pod czas szko le nia prze ka za no im wie dzę na te mat zmian
w prze pi sach pra wa pra cy. 

– Utrzy my wa nie kon tak tu z lau re ata mi pro gra mu „Zdo -
bądź dy plom PIP” jest bar dzo waż ne. Umoż li wia okre so we
wspar cie przed się bior ców, za po zna nie ze zmia na mi w prze -
pi sach, po zwa la też na mo ni to ro wa nie zja wisk, któ re sta no -
wią naj więk sze pro ble my ma łych pra co daw ców – tłu ma czy
nad in spek tor pra cy Bar ba ra Czar nek, któ ra w OIP w Rze -
szo wie sze fu je Sek cji Pre wen cji. Pod kre śla, że nie moż na po -
zo sta wiać sa my mi so bie pra co daw ców, któ rzy zde cy do wa li
się wziąć udział w roz ma itych pro gra mach pre wen cyj nych
i za da li so bie trud, by speł nić wszel kie ich wy ma ga nia. Oni
po win ni mieć po czu cie, że za wsze mo gą się zwró cić do in -
spek cji, gdy sa mi nie bę dą mo gli się upo rać z ja kimś pro ble -
mem. Wszyst ko to w myśl za sa dy, że ła twiej za po bie gać po -
ża rom, niż je ga sić. 

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Kie dy 20 lat te mu za czy na li dzia łal ność, pra -
co wa li na ma szy nach do szy cia, któ re wy -
ma ga ły kon ser wa cji przez dwie go dzi ny
dzien nie. Ta kie prze sto je utrud nia ły re ali za -
cję za mó wień, ale po ra dzi li so bie dzię ki wy -
trwa ło ści i stra te gicz nym de cy zjom. Dziś też
nie osia da ją na lau rach. Rok te mu wła ści cie -
le fir my „PARTNER” Da nu ta i Ka zi mierz Świą -
to niow scy z Rze szo wa zdo by li Dy plom
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, co wpły nę ło
na kom fort i bez pie czeń stwo ich pra cy. 

– Pierw sze kro ki sta wia li śmy w cza sach, gdy po to war ko -
lej ki usta wia ły się już w no cy – wspo mi na ją wła ści cie le fir my
kra wiec kiej w Rze szo wie. – W za kła dzie wręcz nie na dą ża no
z pro duk cją. Ja ko jed ni z nie licz nych w tej bran ży wpro wa -
dzi li śmy spe cjal ne ma szy ny do wszy wa nia gu my, po tocz nie
na zy wa ne gu miar ka mi. Spraw na kraw co wa na steb nów ce
szy ła sto sztuk wy ro bu, na gu miar ce w tym sa mym cza sie
mo gła zro bić na wet dwa ty sią ce. W ten spo sób więk sza część
za ło gi nie by ła zbyt moc no ob cią żo na pra cą. Dziś cza sy są
zu peł nie in ne, nie mo że my so bie po zwo lić na żad ne prze -
sto je, po nie waż ge ne ru ją wy łącz nie kosz ty. 

Ka zi mierz Świą to niow ski w la tach 90. na le żał do Rze -
szow skie go Klu bu Przed się bior czo ści. Je go człon ko wie w każ -
dą so bo tę spo ty ka li się z przed sta wi cie la mi róż nych in sty tu -
cji i urzę dów, roz ma wia li o spra wach zwią za nych z pro wa -
dze niem biz ne su. By ła to dla nich świet na oka zja, by po znać
na przy kład prze pi sy do ty czą ce opo dat ko wa nia dzia łal no -
ści, z któ ry mi więk szość przed się bior ców wcze śniej nie mia -
ła do czy nie nia. Mo gli też bli żej przyj rzeć się dzia ła niom po -
szcze gól nych urzę dów, tak że tych kon tro l nych, po znać ich
spe cy fi kę. To bez wąt pie nia przy czy ni ło się do więk szej tro -
ski o biz nes i mia ło w efekcie wpływ na przy stą pie nie do pro -
gra mu „Zdo bądź dy plom PIP”. 

Cen na dia gno za

O pro gra mie pre wen cyj nym Pań stwo wej In spek cji Pra cy
Da nu ta i Ka zi mierz Świą to niow scy usły sze li od in spek to ra
pra cy. Na stęp nie dzię ki in for ma cjom za miesz czo nym na stro -
nie in ter ne to wej po zna li wszyst kie szcze gó ły. Do wie dzie li
się, że dzię ki udzia ło wi w pro gra mie mo gą sa mo dziel nie

sko ry go wać ewen tu al ne nie pra wi dło wo ści w fir mie, zwe ry -
fi ko wać je na pod sta wie spe cjal nej li sty kon tro l nej, a na stęp -
nie pod dać się spraw dza ją ce mu au dy to wi. Li sta kon tro l na
mi le ich za sko czy ła, zo sta ła bo wiem tak opra co wa na, że pro -
ble my ze sko rzy sta niem z niej mo gą mieć je dy nie ci pra co -
daw cy, któ rym tak na praw dę wca le nie za le ży na uzy ska niu
dy plo mu. Ze staw szcze gó ło wych py tań umoż li wia pre cy zyj -
ne wska za nie sła bych i moc nych stron fir my, po zwa la szyb -
ko okre ślić za gad nie nia wy ma ga ją ce in ter wen cji. Wszel kie
wąt pli wo ści moż na też wy ja śniać pod czas kon sul ta cji z in -
spek to rem pra cy.

Za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy ds. nad zo ru w OIP
w Rze szo wie Je rzy Pas do sko na le pa mię ta po cząt ki pro gra -
mu ad re so wa ne go do ma łych za kła dów pra cy. Nikt nie chciał
w nim uczest ni czyć ze stra chu przed in spek cją pra cy, pra co -
daw cy nie wie rzy li bo wiem w je go nie re pre syj ny cha rak ter;
wo le li nie ry zy ko wać. Sy tu acja zmie ni ła się, gdy in spek to rzy
pra cy pod czas kon tro li za czę li in for mo wać pra co daw ców
o pro gra mie. Po wo li, z pew ny mi opo ra mi w koń cu jed nak
ak cja za czę ła przy no sić efek ty. Na po cząt ku na 200 za pro -
szo nych zgła sza ło się 10, naj wy żej 15 pra co daw ców; obec -
nie, gdy OIP w Rze szo wie or ga ni zu je spo tka nia po świę co ne
pro gra mo wi, bra ku je miejsc na sa li miesz czą cej na wet sto
osób. Zda niem Da nu ty Świą to niow skiej ta kie za in te re so wa -
nie bie rze się stąd, iż w dzi siej szych cza sach pra co daw cy już
nie mo gą so bie po zwo lić na błę dy, któ re szko dzą pra cow ni -
kom. Tyl ko do bry i bez piecz ny pra cow nik przy no si zy ski,
a fir ma mo że dzię ki te mu roz wi jać się i wzmac niać swo ją po -
zy cję. Udział w pro gra mie „Zdo bądź dy plom PIP” jest więc
do sko na łym spo so bem wy cho dze nia na prze ciw wła snym
suk ce som. 

Wspar cie z wie lu stron

W trak cie re ali za cji pro gra mu naj trud niej szy dla wła ści -
cie li fir my kra wiec kiej z Rze szo wa był mo ment, gdy oka za ło
się, że w zakładzie są pew ne nie pra wi dło wo ści, a wła ści cie le

Bez pie czeń stwo
z dy plo mem

Da nu ta i Ka zi mierz Świą to niow scy wspo mi na ją pierw szą in -
spek tor ską kon tro lę w swo jej fir mie. Do sta li wów czas za le ce nie
za in sta lo wa nia bi de tu, bo w fir mie pra co wa ło 20 ko biet. De cy zja
wy da wa ła im się nie do rzecz na, ale trud no by ło mieć pre ten sje
do in spek to ra, że eg ze kwu je obo wią zu ją ce prze pi sy. Zmie nio no
je zresz tą w krót kim cza sie po za mon to wa niu urzą dze nia w spe -
cjal nie wy na ję tym po miesz cze niu. 



IP 4/2013

Rol ni ku 
– sza nuj ży cie!
W ma ju ru sza no wa kam pa nia spo łecz na Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy. Tym ra zem in spek cja
zwra ca się do rol ni ków in dy wi du al nych, ape -
lu jąc o bez piecz ną pra cę w go spo dar stwach
rol nych.

Cho ciaż od po nad 10 lat ob ser wu je my sta łą ten den cję spad -
ko wą licz by wy pad ków w rol nic twie in dy wi du al nym, ten sek tor
go spo dar ki na dal na le ży do naj bar dziej wy pad ko wych. Co ro ku
do cho dzi do ok. 90 wy pad ków śmier tel nych przy pra cy w go -
spo dar stwach rol nych, co ozna cza, że prze cięt nie co czte ry dni
gi nie rol nik. Świa do mość za gro żeń zwią za nych z pra cą rol ni czą,
a tak że spo so bów ich eli mi no wa nia jest wciąż nie wy star cza ją ca. 

Za ło że nia i ce le kam pa nii

Pań stwo wa In spek cja Pra cy od lat po dej mu je licz ne dzia ła nia
in for ma cyj no -edu ka cyj ne ma ją ce na ce lu po pu la ry za cję wśród
rol ni ków wie dzy na te mat za sad bez piecz nej pra cy i ochro ny
zdro wia. Do świad cze nie pod po wia da jed nak, że aby wzmoc nić
dzia ła nia pre wen cyj ne i do trzeć do szer sze go gro na od bior ców,
na le ży wy ko rzy stać środ ki ma so we go prze ka zu. Stąd de cy zja
o kam pa nii, któ ra bę dzie re ali zo wa na w opar ciu o spo ty emi to -
wa ne w ra diu i te le wi zji, a tak że dzia ła nia pro mo cyj ne w in ter ne -
cie i pra sie bran żo wej. Ce lem kam pa nii „Sza nuj ży cie! Bez piecz -
na pra ca w go spo dar stwie rol nym” jest dą że nie do ogra ni cze nia
ry zy ka wy pad ko we go oraz po pra wy ochro ny zdro wia w go spo -
dar stwach rol nych. Spot te le wi zyj ny bę dzie zwra cał uwa gę na ogól -
ne przy czy ny i oko licz no ści zda rzeń wy pad ko wych. Po ru szo ny
zo sta nie rów nież pro blem utra ty zdro wia i ży cia przez oso by, któ -
re na sta łe miesz ka ją w go spo dar stwie, zwłasz cza dzie ci. W pierw -
szym ro ku trwa nia kam pa nii po za me dial ne dzia ła nia in for ma cyj -
ne bę dą sku pio ne na upo wszech nia niu wie dzy na te mat za po -
bie ga nia upad kom, któ re sta no wią naj licz niej szą gru pę wy pad -

ków w rol nic twie, jest to bo -
wiem po ło wa wszyst kich
za re je stro wa nych zda rzeń
wy pad ko wych. 

Głów ną gru pę ad re -
sa tów kam pa nii sta no -
wią rol ni cy in dy wi du al -
ni oraz człon ko wie ich
ro dzin, a tak że oso by
do raź nie pra cu ją ce
w go spo dar stwach.
Wstęp nie za ło żo no, że
kam pa nia re ali zo wa -
na bę dzie w okre sie
trzech lat. Nad rzęd -
ny mi za da nia mi te -
go rocz nej edy cji są:

– po pu la ry za cja wśród rol ni ków wie dzy na te mat za gro żeń
wy pad ko wych i cho ro bo wych zwią za nych z pra cą rol ni czą, a tak -
że za sad bez piecz nej pra cy oraz ochro ny zdro wia i ży cia w go -
spo dar stwach rol nych,

– upo wszech nia nie sta ty styk do ty czą cych ska li pro ble mu
wy pad ko wo ści w rol nic twie, w opar ciu o ana li zę przy czyn i oko -
licz no ści wy pad ków.

Ha sło prze wod nie pierw szej edy cji kam pa nii brzmi: „Tro ska
o bez pie czeń stwo to two ja ro la”. Ma ono skło nić do re flek sji
i uświa do mie nia so bie, że bez pie czeń stwo wła sne i naj bliż szych
jest prio ry te tem. 

Pro mo cja i pre wen cja

Kam pa nia bę dzie or ga ni zo wa na we współ pra cy z Ka są Rol -
ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, a do współ dzia ła nia na rzecz
pro mo cji prze ka zu kam pa nii zo sta ną za pro sze ni licz ni part ne -
rzy, m.in. sy gna ta riu sze Po ro zu mie nia na rzecz po pra wy sta nu
bhp w rol nic twie, a tak że in ne in sty tu cje i or ga ni za cje zwią za ne
z rol nic twem. Kam pa nia ma cha rak ter otwar ty; każ de me dium
mo że ob jąć ją pa tro na tem, każ da in sty tu cja, de kla ru ją ca chęć
współ pra cy w od dzia ły wa niu na stan bez pie czeń stwa pra cy
w rol nic twie, mo że zo stać part ne rem kam pa nii.

W ra mach kam pa nii Pań stwo wa In spek cja Pra cy bę dzie pro -
wa dzi ła pro gram pre wen cyj ny na rzecz bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym. Głów ne aspek ty pro gra mu to
edu ka cja oraz do radz two tech nicz ne pro wa dzo ne w trak cie wi -
zy ta cji go spo darstw rol nych, prac po lo wych oraz pod czas spo -
tkań z rol ni ka mi i spo łecz no ścią wiej ską. Dzia łal ność szko le nio wa
in spek cji obej mie wszyst kie gru py od bior ców śro do wi ska wiej -
skie go, w tym dzie ci i mło dzież szkol ną, rol ni ków in dy wi du al nych
(tak że przyj mu ją cych uczniów na prak ty ki za wo do we), soł ty sów
oraz uczniów kie run ków rol ni czych szkół po nad gim na zjal nych.
Or ga ni zo wa ne bę dą tak że kon kur sy i olim pia dy na te mat bhp dla
rol ni ków, uczniów szkół rol ni czych i soł ty sów.

Na po trze by kam pa nii przy go to wa ne zo sta ły pro jek ty gra -
ficz ne, obej mu ją ce lo go ty py, ban ne ry in ter ne to we, pla ka ty i re -
kla my pra so we. W naj bliż szym cza sie uru cho mio na zo sta nie
stro na in ter ne to wa kam pa nii, za wie ra ją ca m.in. ba zę in for ma cji
na te mat za sad bez piecz nej pra cy w rol nic twie in dy wi du al nym.
W pla nach jest rów nież opra co wa nie jed no li tych ma te ria łów
szko le nio wych, któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne przez in spek to rów
PIP i KRUS pod czas szko leń oraz pre lek cji. Do dat ko wo na gra ne
zo sta ną krót kie fil my in struk ta żo we do ty czą ce pra wi dło we go
wy ko ny wa nia czyn no ści i prac rol ni czych ob cią żo nych naj więk -
szym ry zy kiem wy pad ku.

Wśród prze wi dy wa nych ka na łów ko mu ni ka cji prze kaz kam -
pa nii bę dzie też pro mo wa ny za po śred nic twem pa kie tu pu bli -
ka cji po ru sza ją cych te ma ty kę prak tycz ne go bez pie czeń stwa
pra cy w go spo dar stwach rol nych oraz ochro ny zdro wia dzie ci
i mło dzie ży na te re nach wiej skich. Do tych cza so wa se ria wy -
daw ni cza – w skład któ rej wcho dzą m.in. ulot ki: „Rol nik za wód
nie bez piecz ny”, „Bez piecz nie cią gni kiem”; bro szu ry: „Pra ca rol ni -
ka – do bre prak ty ki”, „Bez piecz nie na wsi” – zo sta ła zak tu ali zo -
wa na oraz zy ska ła no wą sza tę gra ficz ną. Cykl pu bli ka cji pro mu -
ją cych kam pa nię „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca w go spo dar -
stwie rol nym” otwie ra po rad nik To ma sza W. Grau sza „Che mia
dla rol ni ków”. 

Katarzyna Mietelska
Departament Prewencji i Promocji GIP
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wa ty, po czym sa mi prze pro wa dzi li ta kie pró -
by. Przy zna li mi ra cję i to mi mo te go, że kosz -
ty zwią za ne z wy mia ną pły tek oka za ły się nie -
bo tycz ne, a ter min od da nia ba se nu prze su -
nął się o kil ka mie się cy. Win ni te go za nie dba -
nia po nie śli kon se kwen cje, mnie one jed nak
nie do tknę ły.

W tam tych cza sach kon tro le in spek tor -
skie mia ły in ny cha rak ter i prze bieg niż
obec nie, po nie waż nie mal wszyst kie za -
kła dy by ły wów czas pań stwo we. Czy to
prze kła da ło się ja koś na wa run ki pra cy
i prze strze ga nie pra wa pra cy?

Bez pie czeń stwo pra cy i wa run ki pra cy po zo sta wia ły wie le
do ży cze nia. Li czy ła się pro duk cja, sprze daż, za po trze bo wa nie.
By ły to cza sy wszech obec nych bra ków, więc wy ro bie nie okre -
ślo nej pro duk cji czy pla nu czę sto de ter mi no wa ło wszyst kie in -
ne dzia ła nia, rów nież te zwią za ne z bez pie czeń stwem pra cy.
Z ko lei na po cząt ku lat 90. roz po czę ła się pry wa ty za cja. Po wsta -
wa ły wte dy fir my krza ki, a ich wła ści cie le zu peł nie nie po tra fi li
pro wa dzić za kła dów, w któ rych by ły by prze strze ga ne prze pi sy
bhp czy pra wa pra cy. Przed in spek to ra mi pra cy po ja wi ły się no -
we wy zwa nia i pra ca u pod staw, któ rej ele men tem by ła m.in.
edu ka cja i sze ro ko ro zu mia na pre wen cja, ale mu sia ło być rów -
nież ka ra nie.

Te re alia wpły wa ły za pew ne na licz bę wy pad ków, któ -
rym ule ga li wte dy pra cow ni cy. Pa mię ta pan ja kieś szcze gól -
ne zda rze nie?

Oko licz no ści wy pad ku, któ re mu uległ mło dy czło wiek bę dą -
cy jesz cze uczniem, wra ca ją do mnie, ile kroć mam do czy nie nia
z po dob ny mi sy tu acja mi. Cho dzi o pra cę przy ma szy nach z wi -
ru ją cy mi ele men ta mi. Wier tło na wier tar ce po chwy ci ło wów -
czas rę ka wi cę, w któ rej chło pak wy ko ny wał pra cę. Stra cił kciuk,
urzą dze nie wy rwa ło rów nież ścię gno le wej rę ki. Wpraw dzie zna -
le zio no te szcząt ki w rę ka wi cy, ale w tam tych cza sach nie do ko -
ny wa no ich re kon struk cji. Mło dy czło wiek przez lek ko myśl ność,
a tak że brak wła ści we go nad zo ru, na star cie swo je go ży cia stał

się in wa li dą. O tym zda rze niu za wsze sta ram się opo wia dać
wśród mło dych pra cow ni ków, bo to oni wciąż, jak wy ni ka ze
sta ty styk, naj czę ściej ule ga ją wy pad kom; obok pra cow ni ków
z du żym do świad cze niem, któ rych z ko lei gu bi ru ty na.

Czy zda rza się, że in spek to rów pra cy też to do ty czy?
My ślę, że w ja kimś sen sie do ty czy to każ dej gru py za wo do -

wej, ty le że skut ki by wa ją róż ne. Do strze gam to, gdy w OIP zaj -
mu ję się po stę po wa niem od wo ław czym od de cy zji in spek to -
rów pra cy, któ rzy przy spo rzą dza niu do ku men ta cji po kon trol -
nej, w tym wy da wa niu de cy zji w po sta ci na ka zów, nie za wsze
uni ka ją błę dów. O ile ta kie de cy zje nie wy ma ga ją uza sad nie nia
fak tycz ne go, o ty le w przy pad ku od wo ła nia się od nich jest to
już ko niecz no ścią. Je go przy go to wa nie nie sta no wi pro ble mu,
gdy de cy zja jest wy da na le ge ar tis, ma nie bu dzą ce wąt pli wo ści
uza sad nie nie praw ne, a uza sad nie nie fak tycz ne znaj du je się
w tre ści pro to ko łu kon tro li. Go rzej, gdy de cy zje są do tknię te
wa da mi. To stwa rza trud ną sy tu ację, szcze gól nie dla okrę go we -
go in spek to ra pra cy ja ko or ga nu dru giej in stan cji. Jest on wów -
czas zmu szo ny od nieść się we wła snej de cy zji do za ist nia łych
wad, pa mię ta jąc o tym, że mo że to rzu to wać na au to ry tet in -
spek to ra pra cy. Wte dy za wsze przy cho dzi mi na myśl mo je cre -
do za wo do we: „nie po peł niaj błę dów, je śli nie chcesz się z nich
tłu ma czyć”. Ono zresz tą do sko na le spraw dza się nie tyl ko w ży -
ciu za wo do wym.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Pra cu je pan w in spek cji pra cy już 38 lat. Czy czu je się
pan speł nio ny za wo do wo?

Bar dziej ży cio wo niż za wo do wo. Tu wciąż czu ję, że mam coś
do zro bie nia i prze ka za nia; nie tyl ko pra co daw com, któ rych
kon tro lu ję, ale rów nież mo im młod szym ko le gom i ko le żan kom
z in spek cji. Przez te wszyst kie la ta, mi mo zmia ny po ko le nio wej
oraz trans for ma cji ustro jo wej i go spo dar czej, nie zmie ni ły się
prze cież war to ści, któ ry mi po win ni śmy się kie ro wać, wy ko nu jąc
ten za wód. Mo im zda niem, nie moż na go ko ja rzyć wy łącz nie
z do brze wy ko ny wa ną pra cą, ra czej ze służ bą, któ ra wy ma ga
więk sze go za an ga żo wa nia, od da nia. Jak du że jest to od da nie,
wie naj le piej mo ja żo na, któ ra ma mi za złe, że czę sto pro ble my
zwią za ne z pra cą za bie ram do do mu czy na urlop. Za dwa dni
ja dę do sa na to rium i oczy wi ście też we zmę ze so bą lap top.
W za sa dzie się z nim nie roz sta ję, mo gę zaj rzeć do do ku men -
tów, nad któ ry mi ak tu al nie pra cu ję, coś prze ana li zo wać, spraw -
dzić prze pi sy. Za wsze bar dzo do kład nie przy go to wu ję się do każ -
dej kon tro li. To nie zwy kle waż ne, zwłasz cza w dzi siej szych cza -
sach, gdy w trak cie kon tro li pra co daw cy wspie ra ją się róż ny mi
spe cja li sta mi, np. praw ni ka mi. Z tym trze ba umieć się zmie rzyć,
aby dla pra co daw cy być nie tyl ko part ne rem do roz mo wy, ale
także eks per tem.

Na ta ki au to ry tet pra cu je się la ta mi. Ła twiej go osią gnąć,
gdy ma się men to rów w swo im śro do wi sku za wo do wym.
Pan in spek tor skie szli fy zdo by wał wte dy, gdy in spek cja by -
ła jesz cze związ ko wa. Jej struk tu ra or ga ni za cyj na i wpły wy
par tyj ne nie sprzy ja ły chy ba nie za leż no ści i bu do wa niu tych
au to ry te tów, tak że pod czas in spek tor skich kon tro li.

Gdy w la tach 60. by łem kie row ni kiem wy dzia łu pro duk cji
w Pań stwo wym Ośrod ku Ma szy no wym, po raz pierw szy ze tkną -
łem się z in spek to rem pra cy, któ ry przy szedł na kon tro lę za kła -
du. To był związ ko wy, bran żo wy in spek tor pra cy; czło wiek fa -
cho wy, sta now czy i sku tecz ny. Już sa mo je go po ja wie nie się
w fir mie bu dzi ło re spekt i po wo do wa ło, że pra co daw cy sta wa li
na bacz ność. Za fra po wa ło mnie, że mógł de cy do wać o pro duk -
cji, gdy w grę wcho dzi ło bez pie czeń stwo ro bot ni ków. Po do ba ło
mi się to i dla te go chęt nie zgo dzi łem się na sta no wi sko wo je -
wódz kie go in spek to ra pra cy przy no wo two rzo nej WRZZ w Sie -
ra dzu, gdy w 1975 ro ku ów cze sny prze wod ni czą cy WRZZ w Ło -

dzi za pro po no wał mi pra cę. Do dziś w mo ich zbio rach ar chi wal -
nych pie czo ło wi cie prze cho wu ję pierw szą le gi ty ma cję służ bo -
wą wy da ną przez Głów ne go In spek to ra Pra cy CRZZ i świa dec -
two uzy ska nia kwa li fi ka cji in spek to ra pra cy. Pierw szym mo im
na uczy cie lem rze mio sła in spek tor skie go był bran żo wy in spek -
tor pra cy, pod któ re go kie run kiem pro wa dzi łem pierw szą kon -
tro lę na za koń cze nie szko le nia in spek tor skie go w 1976 ro ku.
Nie kwe stio no wa nym au to ry te tem dla mnie i ca łe go łódz kie go
śro do wi ska in spek tor skie go był Ta de usz Kęp niak. Ja ko dłu go -
let ni okrę go wy in spek tor pra cy w Ło dzi uczył nas nie tyl ko, jak
od po wie dzial nie i rze czo wo kon tro lo wać, ale rów nież, że trze ba
być otwar tym i uczyn nym, umieć słu chać i ro zu mieć in nych. Ta -
ka po sta wa bu do wa ła au to ry tet i to nie tyl ko wśród in spek to -
rów pra cy, któ rzy mo gli prze ka zy wać wie dzę i do świad cze nie,
ale tak że wśród pra co daw ców i spo łe czeń stwa. Do dziś zgła sza -
ją się do nas lu dzie, któ rzy trak tu ją in spek cję jak ostat nią de skę
ra tun ku. Tak by ło rów nież w tak zwa nych cza sach słusz nie mi -
nio nych. Gdy ktoś nie do stał kar tek na cu kier lub na ja kiś in ny
przy dział, to w tej spra wie szedł do nas lub do ko mi te tu par tii.

Czy in spek to rzy pra cy od czu wa li jej pre sję na przy kład
pod czas kon tro li?

Oczy wi ście by ły na ci ski, jed nak in spek to rom pra cy uda wa ło
się prze ciw sta wiać. Do sko na le pa mię tam, jak do ko ny wa łem od -
bio ru du żej, sztan da ro wej in we sty cji w Sie ra dzu. Przy no wej
szko le wy bu do wa no du ży, no wo cze sny ba sen. Je go niec kę wy -
ło żo no brą zo wy mi ka fel ka mi, po nie waż za pro jek to wa nych błę -
kit nych ni gdzie nie moż na by ło ku pić. Ze wzglę du na bez pie -
czeń stwo za kwe stio no wa łem wów czas ko lor niec ki ba se nu i od -
mó wi łem zgo dy na od biór obiek tu. Spra wa do tar ła do naj wyż -
szych władz, tak że par tyj nych. Ku mo je mu za sko cze niu ów cze -
śni de cy den ci po sta no wi li oso bi ście spraw dzić, czy mo je ar gu -
men ty są słusz ne i czy brą zo wy ko lor niec ki rze czy wi ście utrud -
ni ob ser wa cję lu dzi ką pią cych się w ba se nie, bo bę dą nie wi -
docz ni. De cy den ci przy je cha li na miej sce, zdję li gar ni tu ry i kra -

Z Bo le sła wem Ana sze wi czem, nad in spek to -
rem pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy 
w Ło dzi Od dział w Sie ra dzu, któ rym kie ro wał

do 2000 ro ku, 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Bu do wa nie 
au to ry te tu

W dru giej po ło wie lat 70. związ ko wa in spek cja pra cy, wcze śniej bę dą ca in spek cją
wy łącz nie tech nicz ną, mia ła tak że upraw nie nia kon tro l ne do ty czą ce pra wa pra cy. Jed -
nak upraw nie nia nad zor cze in spek to rów pra cy ogra ni cza ły się tyl ko do sto so wa nia na -
ka zów w spra wach bhp. Wo je wódz cy in spek to rzy pra cy pro wa dzi li po cząt ko wo kon -
tro le z upo waż nie nia prze wod ni czą ce go Wo je wódz kiej Ra dy Związ ków Za wo do wych,
do pie ro w ro ku 1977 nada no im upraw nie nia or ga nu pierw szej in stan cji: do wi zy to wa -
nia za kła dów, wy da wa nia na ka zów i orze czeń w spra wach o wy kro cze nia prze ciw ko
pra wom pra cow ni czym. Pod sta wę wy da wa nia na ka zów sta no wi ła uchwa ła Cen tral -
nej Ra dy Związ ków Za wo do wych, a nie kie dy na wet uchwa ła KC PZPR, co dziś by ło by
nie do po my śle nia. Nie rzad ko zda rza ło się, że bran żo wi in spek to rzy pra cy za rzu ca li wo -
je wódz kim wcho dze nie w ich kom pe ten cje kon tro l ne i nad zor cze. 

Na 95-lecie inspekcji pracy
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Nie pre cy zyj ne pro ce du ry

Za kład prze twa rza nia od pa dów, bę dą cy
go spo da rzem te re nu, usta lił co praw da pro -
ce du ry dla osób przy by wa ją cych na te ren za -
kła du z ze wnątrz, jed nak nie okre śla ły one
ani wy mo gu bez po śred nie go kon tak tu ope -
ra to ra ła do war ki z kie row cą przed roz po czę -
ciem za ła dun ku, ani miej sca prze by wa nia kie -
row cy w cza sie za ła dun ku. Nie za wie ra ły rów -
nież za ka zu wcho dze nia do skrzy ni ła dun ko -
wej po pod sta wie niu po jaz du na miej sce ła -
do wa nia. Nie wąt pli wie brak ta kich po sta no -
wień przy czy nił się do za ist nie nia wy pad ku.
Co wię cej, nie wy ma ga no od kie row ców przy -
jeż dża ją cych na te ren za kła du po twier dze -
nia, że fak tycz nie za po zna li się z obo wią zu ją -
cą in struk cją; ogra ni czo no się do wy wie sze -
nia jej tre ści w por tier ni.

Za rów no oce na ry zy ka za wo do we go dla
po szcze gól nych prac wy ko ny wa nych w za -
kła dzie prze twa rza nia od pa dów, jak i oce -
na ry zy ka dla ope ra to ra ła do war ki nie uwzględ -
nia ły za gro że nia zwią za ne go z moż li wo ścią
prze by wa nia kie row cy (oso by trze ciej) w skrzy -
ni ła dun ko wej po jaz du, w za sa dzie w ogó le
nie uwzględ nia ły za gro żeń zwią za nych z moż -
li wo ścią prze by wa nia na te re nie za kła du osób

nie bę dą cych je go pra cow ni ka mi. Moż na przy -
jąć, że gdy by prze wi dzia no ta kie za gro że nia,
jesz cze przed wy pad kiem wdro żo no by re -
gu ły unie moż li wia ją ce je go za ist nie nie, a co
naj mniej zna czą co zmniej sza ją ce je go praw -
do po do bień stwo.

War te upo wszech nie nia

Po wy pad ku za kład wpro wa dził za sa dę
oso bi ste go po twier dza nia przez kie row cę
ope ra to ro wi ła do war ki go to wo ści po jaz du
do za ła dun ku – ope ra tor nie mo że roz po cząć
za ła dun ku, za nim kie row ca nie po świad czy
swo im pod pi sem, że sa mo chód jest w peł ni
przy go to wa ny. In struk cję uzu peł nio no o od -
po wied nie za pi sy, w tym za kaz prze by wa nia
przez kie row cę w skrzy ni ła dun ko wej po pod -
sta wie niu po jaz du na sta no wi sko za ła dun ku.
Wy ko na no też kil ka za fo lio wa nych eg zem -
pla rzy in struk cji, któ re kie row cy do sta ją w mo -
men cie wjaz du na te ren za kła du i zwra ca ją
przy wy jeź dzie. Przed roz po czę ciem ja kich -
kol wiek czyn no ści zwią za nych z przy go to -
wa niem po jaz du do za ła dun ku kie row cy ma -
ją obo wią zek po twier dzić na pi śmie, że za -
po znali się z obo wią zu ją cą in struk cją. Te roz -
wią za nia, nie wy ni ka ją ce wprost z prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy lecz z oce ny
ry zy ka, war te są upo wszech nie nia w in nych
za kła dach, w któ rych wy stę pu ją po dob ne za -
gro że nia. 

Wy pa dek ten jest do sko na łym przy kła -
dem ro li, ja ką mo że i po win na speł niać oce -
na ry zy ka za wo do we go w eli mi no wa niu za -
gro żeń. Za gro żeń, któ re mo gą od dzia ły wać
nie tyl ko na pra cow ni ków za trud nio nych przez
pra co daw cę, ale tak że na in ne oso by znaj du -
ją ce się na te re nie bę dą cym pod je go kon -
tro lą. Wy pa dek ten uświa da mia też, jak waż -
na jest współ pra ca pra co daw ców za trud nia -
ją cych pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę
na tym sa mym te re nie oraz ko or dy na cja ich
dzia łań, a tak że wła ści wa ko mu ni ka cja po -
mię dzy pra cow ni ka mi róż nych firm. Ko mu ni -
ka cji, któ ra jak wska zu je zba da ny wy pa dek,
po win na być wy mu szo na roz wią za nia mi sys -
te mo wy mi.

nad in spek tor Da riusz Bo ro wiec ki
OIP Łódź

O krok od tra ge dii
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Z trasy dojazdu do miejsca załadunku operator
ładowarki nie mógł widzieć, że wrota z tyłu naczepy
zostały otwarte.

Poszkodowany był prze -
ko na ny, że ope ra tor ła do -
war ki skon tak tu je się z nim
przed roz po czę ciem za ła -
dun ku i że po zo sta wie nie
otwar tych wrót z ty łu na -
cze py jest wy star cza ją cą
ozna ką, że sa mo chód nie
jest w peł ni go to wy
do roz po czę cia za ła dun ku.
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AK TY PRAW NE 
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ty czą ce pra wa pra cy: Wy bór, t. 2 // Wy -
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cy, ukła dów zbio ro wych, prze ję cia za -
kła du pra cy.

Opra co wa ła:
głów ny spe cja li sta Da nu ta Szot
De par ta ment Ana liz i Sta ty sty ki

GIP

Biblioteka



Kie row ca sa mo cho du cię ża ro we go – cią gni -
ka sio dło we go z na cze pą po przy jeź dzie na te -
ren za kła du skon tak to wał się z bry ga dzi stą, któ -
ry roz dzie lał za da nia na po szcze gól nych pra cow -
ni ków. Bry ga dzi sta uzgod nił z ope ra to rem ła do -
war ki, bę dą cym pra cow ni kiem in ne go pra co -
daw cy, że do ko na on za ła dun ku zło mu dru kar -
ko we go, gdy za koń czy ła do wa nie in ne go po -
jaz du, w prze ciw le głej czę ści za kła du. Po upew -
nie niu się, że po jazd jest go to wy do za ła dun ku,
bry ga dzi sta wska zał kie row cy sa mo cho du cię -
ża ro we go miej sce, w któ rym ma się pod sta wić
do za ła dun ku, i po in for mo wał go, że za ła du nek
roz pocz nie się za oko ło 15-20 mi nut. 

Okiem ka me ry

Prze bieg sa me go wy pad ku i wy da rzeń bez -
po śred nio go po prze dza ją cych uda ło się pre cy -
zyj nie od two rzyć dzię ki ka me rze mo ni to rin gu
prze my sło we go, któ ra za re je stro wa ła zda rze nie.
Na na gra niu wi dać, że po pięt na stu mi nu tach
od pod sta wie nia sa mo cho du na sta no wi sko za -
ła dun ku prze jeż dża obok nie go ła do war ka,
uda ją ca się w stro nę bok su ze zło mem dru kar -
ko wym. Ła do war ka prze jeż dża z ty łu sto ją ce go
cią gni ka sio dło we go z na cze pą, a je go kie -
row ca prze by wa w tym cza sie w ka bi nie po jaz -
du. Mi nu tę póź niej kie row ca opusz cza ka bi nę,
prze cho dzi na tył po jaz du, otwie ra tyl ne wro -
ta na cze py, przy no si dwie szczot ki, z któ ry mi
wcho dzi do wnę trza na cze py. Po ko lej nych 60
se kun dach ope ra tor ła do war ki za czy na za ła du -

nek – wy sy pu je do wnę trza na cze py dru kar ki
i ele men ty kse ro ko pia rek. Chwi lę póź niej z na -
cze py wy cho dzi kie row ca, któ ry schy la się i ła -
pie za gło wę, a na stęp nie prze cho dzi w kie run -
ku przo du po jaz du. Jak się póź niej oka za ło,
w wy ni ku ude rze nia spa da ją cym sprzę tem do -
znał on ura zów gło wy oraz pęk nię cia jed ne go
z krę gów. Spoj rze nie na wi docz ne na zdję ciu ele -
men ty uświa da mia, że gdy by kie row ca zo stał
ude rzo ny wid nie ją cy mi na pierw szym pla nie ele -
men ta mi kse ro ko pia rek, zda rze nie mo gło by
skoń czyć się tra gicz nie.

W wy ni ku po stę po wa nia prze pro wa dzo ne -
go przez in spek to ra pra cy usta lo no, że ope ra -
tor ła do war ki do ko nu ją cy za ła dun ku nie był
świa do my, że kie row ca znaj do wał się w tym
cza sie we wnątrz na cze py. Prze jeż dża jąc obok
niej, wi dział za mknię te wro ta z ty łu na cze py
oraz kie row cę sie dzą ce go w ka bi nie. Kie dy do -
jeż dżał z bo ku do na cze py, nie mógł wi dzieć,
że jej wro ta z ty łu zo sta ły otwar te. Z ko lei kie -
row ca sa mo cho du cię ża ro we go wszedł
do wnę trza na cze py z ru cho mą pod ło gą w ce -
lu do ko na nia osta tecz ne go spraw dze nia, czy
jest ona do brze przy go to wa na do za ła dun ku,
aby unik nąć ewen tu al nych pro ble mów przy jej
roz ła do wy wa niu. Był prze ko na ny, że ope ra tor
ła do war ki skon tak tu je się z nim przed roz po -
czę ciem za ła dun ku i że po zo sta wie nie otwar -
tych wrót z ty łu na cze py jest wy star cza ją cą
ozna ką, że sa mo chód nie jest w peł ni go to wy
do roz po czę cia za ła dun ku.
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O krok od tra ge dii
Pod ko niec lu te go bie żą -
ce go ro ku w jed nym
z za kła dów prze twa rza -
nia od pa dów na te re nie
wo je wódz twa łódz kie go
do szło do nie ty po we go
wy pad ku przy pra cy.
Kie row ca sa mo cho du,
któ ry przy je chał po od -
biór od pa dów – zu ży -
tych dru ka rek
i kse ro ko pia rek, po pod -
sta wie niu sa mo cho du
na sta no wi sko za ła dun -
ku za jął się po rząd ko wa -
niem skrzy ni
ła dun ko wej. W tym cza -
sie zo stał ude rzo ny
w gło wę spa da ją cy mi
przed mio ta mi wy sy pa -
ny mi przez ope ra to ra ła -
do war ki, zu peł nie
nie świa do me go obec no -
ści czło wie ka we wnę -
trzu na cze py.

Gdy przy zwy cza je nia za stę pu ją pro ce du ry

Złom drukarkowy,
którym został

przysypany
poszkodowany.


