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Za wie sze nie sto so wa nia ukła du
zbio ro we go

Bez pie czeń stwo bez kom pro mi sów
Do brze zor ga ni zo wa na i zre ali zo wa -
na bu do wa zna czą co zmniej sza ry zy -
ko wy pad ko we w trak cie jej trwa nia,
jed no cze śnie też edu ku je pra cow ni -
ków, wy zna cza im no we stan dar dy,
po ka zu je, jak pra co wać efek tyw nie
i bez piecz nie.

De kla ra cja nie zgo dy

O bhp w budownictwie

Wy po sa ża nie sta no wisk pra cy
w ma szy ny i in ne urzą dze nia 
tech nicz ne
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Nie bez piecz nie w le sie
W związ ku z ra żą cym ła ma niem prze -
pi sów bez pie czeń stwa pra cy w kon -
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tro lo wa nym za kła dzie in spek tor pra cy
skie ro wał do in spek to ra tu ZUS w Bar -
to szy cach wnio sek o pod wyż sze nie
pra co daw cy o 100% skład ki na ubez -
pie cze nie wy pad ko we. 

Mło dy in ży nier na bu do wie

U źródeł inspekcji
Obec nie za kres przed mio to wy za dań
in spek cji jest bar dzo sze ro ki, wy ni ka
z dy na micz ne go roz wo ju prze my słu
i tech no lo gii. In spek tor pra cy jest
naj bar dziej sku pio ny na za gad nie -
niach tech nicz ne go bez pie czeń stwa
pra cy. Ten z okre su mię dzy wo jen ne -
go mu siał rów nież roz wią zy wać m.in.
pro ble my kon flik tów wła ści cie li ziem -
skich i ro bot ni ków rol nych. 

Tragedia w fabryce papieru
Kon tro lu ją cy za kład in spek tor stwier -
dził, że ma szy na po sia da ła ozna cze -
nie CE na ta blicz ce zna mio no wej
wska zu ją ce, że jest bez piecz na dla
ob słu gu ją cych, tj. speł nia wy ma ga nia
dy rek ty wy ma szy no wej 89/392/EEC.
Oce nił jed nak, że miej sce, z któ re go
po szko do wa ny pra cow nik zo stał
wcią gnię ty przez ob ra ca ją ce się wal -
ce, nie by ło na le ży cie za bez pie czo ne.

18 Wy po sa ża nie sta no wisk pra cy w ma szy ny i in ne
urzą dze nia tech nicz ne
Wy ma ga nia za sad ni cze (do ty czą ce oce ny zgod no ści)
w za kre sie ozna ko wa nia, in struk cji użyt ko wa nia i de -
kla ra cji zgod no ści WE od no szą się wy łącz nie do ma -
szyn w ro zu mie niu dy rek ty wy ma szy no wej. De fi ni cja
ma szy ny po da na w tej dy rek ty wie jest bar dzo roz bu -
do wa na i zło żo na.
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O wy pad kach przy pra cy
Od uczcze nia mi nu tą ci szy pa mię ci ofiar wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych
roz po czę ła się 26 kwiet nia br. w Sa li Ko lum no wej Sej mu uro czy sta se sja Ra dy Ochro -
ny Pra cy, zor ga ni zo wa na w związ ku z ob cho da mi Dnia Bez pie czeń stwa i Ochro ny
Zdro wia w Pra cy. Po świę co na by ła przy czy nom oraz spo łecz nym kosz tom wy pad ków
przy pra cy. Zgro ma dzi ła par la men ta rzy stów, przed sta wi cie li mi ni sterstw i urzę dów
cen tral nych, związ ków za wo do wych i or ga ni za cji pra co daw ców.

Prze wod ni czą ca Ra dy Ochro ny Pra cy po seł Iza be la
Ka ta rzy na Mrzy głoc ka przy po mnia ła, że przed 10 la ty
Sejm w spe cjal nej uchwa le usta no wił 28 kwiet nia Dniem
Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. Po sło wie
po sta no wi li wów czas zwró cić uwa gę na ko niecz ność sta -
łe go, kom plek so we go dzia ła nia na rzecz po pra wy bez -
pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cu ją cych i uczcić pa -
mięć współ o by wa te li, którzy stracili ży cie z po wo du wy -
pad ków przy pra cy i cho rób za wo do wych.

– Wy mo wa te go prze sła nia jest dziś nie zmien nie ak -
tu al na. Ni gdy bo wiem za du żo tro ski o czło wie ka na każ -
dym sta no wi sku pra cy i nie ma waż niej szych wy zwań niż
dba nie o ludz kie ży cie i zdro wie – pod kre śli ła prze wod -
ni czą ca ROP.

Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka od czy ta ła list do uczest -
ni ków uro czy ste go spo tka nia mar sza łek Sej mu Ewy Ko -
pacz, któ ra ob ję ła ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją.
Ewa Ko pacz zwró ci ła w nim uwa gę, że po mi mo zmniej -
sze nia się licz by wy pad ków przy pra cy wciąż da ne sta ty -
stycz ne na ten te mat bu dzą nie po kój. Wy ra zi ła na dzie ję,
że „wspól na mo zol na pra ca na rzecz kształ to wa nia opty -
mal nych prze pi sów pra wa i bu do wa nia spo łecz nej wy -
obraź ni w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy przy czy ni się
do zmniej sze nia licz by wy pad ków pra cu ją cych osób”.

Zwra ca jąc się do uczest ni ków ob rad, głów ny in spek -
tor pra cy Iwo na Hic kie wicz za ak cen to wa ła, że nad zo ro -
wa nie i kon tro lo wa nie sta nu prze strze ga nia pra wa pra -
cy, w tym szcze gól nie prze pi sów i za sad bez piecz nej pra -
cy, na le ży do pod sta wo wych za dań Pań stwo wej In spek -
cji Pra cy. Eli mi nu jąc uchy bie nia i nie pra wi dło wo ści, in -
spek to rzy pra cy przy wra ca ją stan bez pie czeń stwa zgod -
ny z prze pi sa mi. W wy ni ku ta kich dzia łań tyl ko w ro ku
ubie głym zo sta ły zli kwi do wa ne bez po śred nie za gro że -
nia dla ży cia i zdro wia po nad 66 tys. pra cow ni ków.

Iwo na Hic kie wicz po wie dzia ła, że zgod nie z za ło że -
nia mi do no wej eu ro pej skiej stra te gii na naj bliż sze la ta
na rzecz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy re ali zo wa ny
w bie żą cym ro ku pro gram dzia ła nia PIP kon cen tru je się
na ogra ni cze niu ska li wy pad ko wo ści w miej scu pra cy

i roz sze rza niu dzia łal no ści pre wen cyj nej. Prio ry te tem po -
zo sta ją: zmniej sze nie licz by wy pad ków przy pra cy i po -
pra wa prze strze ga nia prze pi sów bez pie czeń stwa pra cy. 

O wspól nej od po wie dzial no ści za wy pad ki przy pra -
cy mó wił w swo im wy stą pie niu pod se kre tarz sta nu w Mi -
ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej Ra do sław Mlecz -
ko. Pod kre ślił zna cze nie dia lo gu spo łecz ne go i po ro zu -
mie nia w za kła dach dla two rze nia sy tu acji, w któ rej pra -
cow ni cy utoż sa mia ją się ze swo im miej scem pra cy. 

– Two rze nie tej kul tu ry wspól no ty, so li dar no ści i współ -
de cy do wa nia jest naj lep szym środ kiem za po bie ga ją cym
wy pad kom przy pra cy. Prze sła nie o współ od po wie dzial -
no ści, o dia lo gu spo łecz nym po win no po pły nąć od nas
w tym dniu – stwier dził wi ce mi ni ster pra cy. 

Pod czas kon fe ren cji za stęp ca głów ne go in spek to ra
pra cy Le szek Za jąc przed sta wił ma te riał PIP na te mat
ba da nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ków przy pra cy
oraz kon tro li sku tecz no ści sto so wa nia środ ków za po bie -
ga ją cych tym wy pad kom. O spo łecz nych kosz tach wy -
pad ków mó wi ły: dr Zo fia Paw łow ska – kie row nik Za kła -
du Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem i Hi gie ną Pra cy w Cen -
tral nym In sty tu cie Ochro ny Pra cy i An na Sój ka – wi ce -
dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Re ha bi li ta cji Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych.

W przy ję tym ape lu uczest ni cy kon fe ren cji zwró ci li
uwa gę na cią gle ak tu al ną i na glą cą po trze bę okre śle nia
przy czyn nie za do wa la ją ce go sta nu bez pie czeń stwa pra -
cy w na szym kra ju i wska za nia od po wied nich sys te mo -
wych dzia łań za po bie gaw czych. Wska za li, że za da nie to,
re ali zo wa ne przez or ga ny nad zo ru i kon tro li wa run ków
pra cy, wy ma ga part ner skie go udzia łu i współ pra cy wszyst -
kich służb, or ga ni za cji i in sty tu cji, dzia ła ją cych w sfe rze
ochro ny pra cy, tak że po li ty ków, or ga nów ad mi ni stra cji
rzą do wej i sa mo rzą do wej, pra co daw ców i pra cow ni ków.

Zwró ci li się do Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej, ja ko
naj wyż sze go or ga nu wła dzy usta wo daw czej w pań stwie,
o za ini cjo wa nie przed się wzięć na rzecz po pra wy sta nu
wa run ków pra cy.

(D.D.)
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Ob cho dy 80-le cia ZUS
Kon fe ren cją na uko wą „Ubez pie cze nia spo łecz -
ne wczo raj i dziś” Za kład Ubez pie czeń Spo łecz -
nych za in au gu ro wał 4 kwiet nia br. ob cho dy
80-le cia uchwa le nia pierw szej usta wy ubez pie -
cze nio wej, od któ rej da tu je się po wsta nie te go
urzę du. Na miej sce kon fe ren cji wy bra no Ośro -
dek Szko le nia Pań stwo wej In spek cji Pra cy we
Wro cła wiu. Wśród za pro szo nych go ści by li: głów -
ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz i jej za -
stęp ca Mał go rza ta Kwiat kow ska, a tak że dy -
rek tor OS PIP Ja nusz Kra soń i je go za stęp ca
Gra ży na Pa nek. Sze fo wa PIP pod kre śli ła zna -
cze nie współ pra cy po mię dzy Pań stwo wą In spek -
cją Pra cy a Za kła dem Ubez pie czeń Spo łecz nych,
za uwa ży ła za an ga żo wa nie ZUS w pre wen cyj ne
dzia ła nia in spek cji. Zwró ci ła też uwa gę na znacz -
ne uspraw nie nie dzia łań in spek to rów pra cy, szcze -
gól nie w za kre sie le gal no ści za trud nie nia, któ re
moż li we by ło dzię ki udo stęp nie niu przez ZUS
czę ści in for ma cji z baz da nych tej in sty tu cji. 

Mło dzież wygrywa wiedzą
W sie dzi bie Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej w Po zna niu od był się 4 kwiet nia br.
re gio nal ny etap XIII ogól no pol skie go kon kur su wie dzy ze zna jo mo ści prze pi sów
praw nej ochro ny pra cy oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Do fi na łu eta pu re gio -
nal ne go przy stą pi ło 83 uczniów z 18 wiel ko pol skich szkół. Re pre zen to wa li róż ne za -
wo dy, m.in. mu ra rza, sto la rza, cu kier ni ka, fry zje ra. I miej sce za ję ła Pau li na Hau fa
z Ze spo łu Szkół Za wo do wych i Li ce al nych w No wym To my ślu, II miej sce – Ja nusz

Bliż sze spo tka nia z PIP
W Ra diu Olsz tyn 9 kwiet nia br. cy klicz ną au dy cję
pu bli cy stycz ną „Bliż sze spo tka nia”, po łą czo ną
z dy żu rem te le fo nicz nym, w ca ło ści po świę co no
kam pa nii PIP „Za nim po dej miesz pra cę”. Go ściem
au dy cji by ła Ad rian na Pan nek, spe cja li sta z OIP
w Olsz ty nie. Pod czas roz mo wy po ru sza no na -
stę pu ją ce te ma ty: za ło że nia i ad re sa ci kam pa nii
PIP, kom pe ten cje in spek cji pra cy, ska la zja wi ska
za trud nia nia w ra mach umów śmie cio wych, wy -
ni ki kon tro li in spek to rów pra cy w za kre sie le gal -
no ści za trud nie nia (w 2012 ro ku na War mii i Ma -
zu rach dwu krot nie, z 10 do 20 pro cent, wzro sła
licz ba pra cow ni ków za trud nia nych w ra mach
umów cy wil no praw nych, któ re zo sta ły za kwe -
stio no wa ne przez in spek to rów), obo wiąz ki pra -
co daw cy wo bec no wych pra cow ni ków, róż ni ce
mię dzy umo wą o pra cę a umo wa mi cy wil no -
praw ny mi. W trak cie au dy cji i po jej za koń cze niu
spe cja list ka z OIP od po wia da ła na py ta nia słu -
cha czy ra dia do ty czą ce prze pi sów pra wa pra cy.

Warsz ta to wo o bhp
Przed sta wi ciel Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi nad in spek tor pra cy Da -
riusz Bo ro wiec ki wziął udział 19 kwiet nia br. w spo tka niu ini cju ją cym cykl warsz ta -
tów re ali zo wa nych w ra mach pro jek tu FUTUREEE. In ter dy scy pli nar ne ze spo ły, skła -
da ją ce się ze stu den tów i mło dych me ne dże rów, roz wią zu ją po świę co ne okre ślo nej
te ma ty ce stu dia przy pad ku: rze czy wi ste pro ble my me ne dżer skie, przed któ ry mi
sta nę ły kie dyś przed się bior stwa. W ra mach pierw sze go spo tka nia ana li zo wa ny był
śmier tel ny wy pa dek przy pra cy, do któ re go do szło w wy ni ku źle poj mo wa nej
oszczęd no ści i to le ro wa nia nie prze strze ga nia prze pi sów oraz za sad bhp przez oso -
by na wszyst kich szcze blach za rzą dza nia przed się bior stwem. Nad inspek tor Da riusz
Bo ro wiec ki bar dzo wy so ko oce nił efek ty pra cy po szcze gól nych ze spo łów, z uzna -
niem od no sząc się m.in. do za uwa żo nej przez wszyst kich uczest ni ków klu czo wej ro li
po dej ścia naj wyż sze go kie row nic twa za kła du do za gad nień bhp.

Czyn ni ki szko dli we
Kon fe ren cja „Ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków na ra że nia
na szko dli we czyn ni ki śro do wi ska pra cy”, któ ra od by ła się 25
kwiet nia br. w au li Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go, zo sta ła zor ga -
ni zo wa na przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Zie lo nej Gó rze,
w na wią za niu do ob cho dzo ne go 28 kwiet nia Świa to we go Dnia
Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia w Pra cy. W trak cie spo tka nia
zgro ma dze ni pra co daw cy, pra cow ni cy, pra cow ni cy służ by bhp
i przed sta wi cie le związ ków za wo do wych wy słu cha li licz nych wy -
stą pień, m.in. na te mat wy pad ko wo ści w Lu bu skiem, cho rób za -
wo do wych, moż li wo ści ochro ny pra cow ni ków przed ne ga tyw -
ny mi skut ka mi na ra że nia na czyn ni ki szko dli we, pro ble mu nad -
mia ru in for ma cji w miej scu pra cy. Pod czas kon fe ren cji na gro dzo -
no lau re atów i wy róż nio nych w kon ku rach pla stycz nych Lu bu -
skie go Od dzia łu OSPS BHP „Bez piecz ne miej sce pra cy ma my i ta -
ty” oraz „Bez piecz na szko ła”.

Bez piecz nie w gór nic twie
Po raz pięt na sty od by ła się w Ja wo rzu w dniach 9-10 kwiet nia br. kon fe ren cja „Pro -
ble my bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia w pol skim gór nic twie”. Zgro ma dzi ła wie lu
uczest ni ków ze świa ta na uki, przed sta wi cie li pra co daw ców bran ży gór ni czej i firm
współ pra cu ją cych. Kon fe ren cja roz po czę ła się de ba tą za ty tu ło wa ną „Sa mo rząd – przed -
się bior ca gór ni czy. Tyl ko współ pra ca!”. W dru gim dniu ob rad pre le gen ci kon cen tro -
wa li się na za gad nie niach do ty czą cych no wych tech no lo gii, któ re wdra ża ne w efek -
tyw ny spo sób mo gą się przy czy nić do po pra wy bez pie czeń stwa w bran ży gór ni czej.
W kon fe ren cji uczest ni czy li: za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Le szek Za jąc, któ -
ry od czy tał list głów ne go in spek to ra pra cy Iwo ny Hic kie wicz, a tak że okrę go wy in -
spek tor pra cy w Ka to wi cach Be ata Ma ry now ska oraz nad in spek tor pra cy z Kra jo -
wej Sek cji Gór nic twa Pod ziem ne go Wła dy sław Trzop.

Se mi na rium dla ko or dy na to rów
W Bruk se li 9 kwiet nia br. od by ło się se mi na rium pod ha słem „Szko le nie dla tre ne -
rów”. Wy da rze nie to zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Ryn ku We -
wnętrz ne go i Usług Ko mi sji Eu ro pej skiej. Gru pę do ce lo wą sta no wi li ko or dy na to rzy
mo du łów: „Kwa li fi ka cje za wo do we”, „Usłu gi” i „De le go wa nie pra cow ni ków” w Sys te -
mie Wy mia ny In for ma cji na Ryn ku We wnętrz nym (IMI). Ce lem se mi na rium by ło
umoż li wie nie ko or dy na to rom wza jem ne go po zna nia się, a tak że po dzie le nia do -
świad cze nia mi i omó wie nia pro ble mów, na ja kie na po tka ją pod czas re ali za cji za dań
w za kre sie ko or dy na cji sys te mu IMI. Du że zna cze nie prak tycz ne mia ły dys ku sje
w gru pach ro bo czych, któ re sta no wi ły oka zję dla uczest ni ków do wy mia ny po glą -
dów, do brych prak tyk, a tak że uzy ska nia od przed sta wi cie la KE i ko le gów z in nych
kra jów od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce ko or dy na cji i ob słu gi sys te mu IMI. Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa ła Be ata Kra jew ska, głów ny spe cja li sta w De -
par ta men cie Le gal no ści Za trud nie nia GIP. 

Han del ludź mi
Kon fe ren cja w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu „Put ting Rant sev in to Prac ti ce” („Prak tycz ne za sto so wa nie wy ro ku w spra wie Rant -
sev prze ciw ko Ro sji i Cy pro wi”), re ali zo wa ne go przez trzy pań stwa człon kow skie: Ho lan dię, Pol skę i Cypr, od by ła się w Am ster da mie
w dniach 16-18 kwiet nia br. Ce lem kon fe ren cji by ło uświa do mie nie re pre zen tan tom róż nych in sty tu cji za an ga żo wa nych w zwal cza nie
han dlu ludź mi zna cze nia trans gra nicz nej i mul ti dy scy pli nar nej współ pra cy ope ra cyj nej słu żą cej sku tecz ne mu prze ciw dzia ła niu temu
prze stęp stwu. Uczest ni ka mi wy da rze nia by li przed sta wi cie le mi ni sterstw, kra jo wych or ga nów ko or dy nu ją cych, po li cji, służb gra nicz -
nych i imi gra cyj nych, or ga nów ści ga nia, in spek cji pra cy oraz władz na po zio mie lo kal nym. Pań stwo wą In spek cję Pra cy re pre zen to wa li
Be ata Kra jew ska i Da riusz Gór ski z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP. 

No wac ki z Ze spo łu Szkół Za wo do wych w Go sty niu. To masz
Wi ka, dy rek tor Wiel ko pol skiej Izby Rze mieśl ni czej w Po zna niu,
Sta ni sła wa Ziół kow ska, okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna -
niu, a tak że Elż bie ta Po wie rza z Ku ra to rium Oświa ty w Po zna -
niu w imie niu or ga ni za to rów wrę czy li atrak cyj ne na gro dy rze -
czo we sze ściu naj lep szym lau re atom kon kur su.
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W sa mym cen trum Lu bli na, tuż za ogro dze -
niem bu do wy biu row ca, do szło do wy pad -
ku, któ re mu ule gła ko bie ta prze cho dzą ca
obok. Ude rzył ją w gło wę spa da ją cy mło -
tek. Z cięż ki mi ob ra że nia mi tra fi ła do szpi -
ta la. Wy pa dek zda rzył się w przed dzień
zma gań kon kur so wych przy szłych bu dow -
lań ców, uczniów szkół śred nich o tym pro fi -
lu, któ rzy prze szli do wo je wódz kie go
eta pu „Kon kur su wie dzy o bhp w bu dow -
nic twie”. Po raz czwar ty je go głów nym or -
ga ni za to rem był Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Lu bli nie.

Ze wstęp nych usta leń in spek cji pra cy wy ni ka, że przy -
czy ną wy pad ku, w wy ni ku któ re go ucier pia ła ko bie ta ude -
rzo na młot kiem, by ło wy gro dze nie zbyt ma łych stref ochron -
nych z po wo du prze bie ga ją ce go tam pa sa jezd ni i brak dasz -
ku przy ogro dze niu, któ ry za bez pie czał by prze chod niów. In -
spek to rzy pra cy z Lu bli na na ka za li je go wy ko na nie, a obec -
nie pro wa dzą po stę po wa nie po wy pad ko we.

To zda rze nie jest jed nym z wie lu, do któ rych od wo łu je
się w swo jej pre wen cyj nej prak ty ce nad in spek tor pra cy An -
na Smo larz, kie ru ją ca sek cją bu dow la ną w lu bel skim okrę -
gu. Opo wia da o nich rów nież pod czas spo tkań z mło dzie żą
ze szkół bu dow la nych, uczest ni czą cą w kon kur sie po świę co -
nym bhp w bu dow nic twie. O za in te re so wa niu kon kur sem
wśród adep tów te go za wo du świad czy nie tyl ko fre kwen cja,
z ro ku na rok co raz więk sza i li czo na w set kach, ale rów nież
to, że wy kro czył on po za wo je wódz two lu bel skie. Swój udział
w te go rocz nych eli mi na cjach zgło si li bo wiem ucznio wie
z mie lec kich szkół na Pod kar pa ciu. Wpływ na to mo gła mieć
rów nież wieść o suk ce sach lu bel skich uczniów. Pod czas
pierw szej edy cji zma gań kon kur so wych na te mat bhp w bu -
dow nic twie dwóch przed sta wi cie li te go re gio nu re pre zen -
to wa ło Pol skę w eta pie mię dzy na ro do wym, w Niem czech.

Osta tecz nie je den z nich – z Mię dzy rze ca – zna lazł się w dru -
ży nie, któ ra za ję ła pierw sze miej sce. 

Mło dzi lu dzie wie dzą, że bran ża bu dow la na na le ży do naj -
bar dziej wy pad ko wych, a dba nie o bez pie czeń stwo na bu -

do wie le ży po pro stu w ich in te re sie. Mó wi li o tym w czwar -
tek 24 kwiet nia br. w sie dzi bie Lu bel skiej Okrę go wej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa, ocze ku jąc w na pię ciu na roz po czę -

cie te stów spraw dza ją cych ich wie dzę teo re tycz ną. Za py ta ni
o to, czy na bu do wach są prze strze ga ne prze pi sy bhp, bez
wa ha nia od po wia da ją, że nie wszy scy bu dow lań cy dba ją
o to, by bez piecz nie pra co wać. Wi dzie li już ta kich pra cow ni -
ków na bu do wach, któ rzy kask uwa ża li za zbęd ny atry but,
a sze lek bez pie czeń stwa nie po tra fi li na wet za ło żyć. Zresz tą
by ło to jed no z za dań prak tycz nych kon kur su w Lu bli nie. Za -
rów no py ta nia do czę ści teo re tycz nej, wśród któ rych by ły
rów nież ta kie, na któ re mu szą od po wia dać ubie ga ją cy się
o upraw nie nia bu dow la ne, jak i za da nia prak tycz ne wy my -

śli li lu bel scy in spek to rzy pra cy. Oni też za dba li o to, by na pla -
cu zna la zły się rusz to wa nia, po de sty i ze sta wy od po wied -
nich na rzę dzi. Przy nich przy szli bu dow lań cy wy ka zy wa li się
umie jęt no ścia mi bu dow la ny mi, uzu peł nia jąc je od po wied -
ni mi ko men ta rza mi. By uzy skać apro ba tę eg za mi nu ją cych
i naj wyż szą licz bę punk tów, mu sie li się na praw dę wy ka zać,
co z uzna niem po twier dził okrę go wy in spek tor pra cy OIP
w Lu bli nie, Wło dzi mierz Bia duń. Wrę czył spe cjal ne dy plo -
my PIP wszyst kim uczest ni kom. Dzie się ciu z nie speł na 30-
oso bo wej gru py fi na li stów otrzy ma ło na gro dy, któ re bę dą

mo gli wy ko rzy stać na pla cu bu do wy. Te naj cen niej -
sze przy pa dły pierw szej trój ce, któ rą z naj wyż szą lo -
ka tą roz po czy nał Ma ciej Gór ski z Ze spo łu Szkół
w Łęcz nej. Od bie ra jąc na gro dę i gra tu la cje, po wie -
dział, że to jest naj pięk niej szy dzień w je go ży ciu.
Swo ją za wo do wą przy szłość wią że wła śnie z bu dow -
nic twem i choć zdo był naj wię cej punk tów z wie dzy
i umie jęt no ści w zakresie bhp w bu dow nic twie, nie

za mie rza na tym po prze stać. Do brze wie, że w tak dy na micz -
nie zmie nia ją cych się re aliach tej bran ży wie dza i umie jęt no -
ści są na wa gę… ży cia.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Na wa gę ży cia
Szef lu bel skie go OIP cie szy się z suk ce sów mło dzie ży, któ ra

już wkrót ce za si li gro no bu dow lań ców. Mó wi, że jest bar dzo
zbu do wa ny nie tyl ko ich wie dzą i umie jęt no ścia mi, ja ki mi wy -
ka za li się w kon kur sie, ale przede wszyst kim tym, że zda ją so bie
spra wę z wa gi prze strze ga nia bhp na bu do wach. To po zwa la
opty mi stycz nie pa trzeć w przy szłość w bran ży, w któ rej jest tak
du żo za gro żeń. 

Je rzy Sur ma, re pre zen tu ją cy Ku ra to rium Oświa ty w Lu bli nie,
któ re obok Lu bel skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa by -
ło współ or ga ni za to rem kon kur su, chwa li przed się wzię cie OIP ad re -
so wa ne do mło dzie ży ze szkół bu dow la nych. Jest ono tym waż niej -
sze, że od kil ku lat w szko łach nie ma już przed mio tu bhp w bu dow -
nic twie. Tę lu kę wy peł nia w ja kimś stop niu in spek cyj ny kon kurs.

Spotkanie na budowie
Sal ka kon fe ren cyj na na te re nie bu do wy Są du Okrę go we go w Po -

zna niu by ła miej scem ko lej ne go po sie dze nia Wiel ko pol skiej Ra dy
ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie, któ re od by ło się 18
kwiet nia br. Ob ra dy po świę co ne oce nie ak tu al ne go sta nu bez pie -
czeń stwa na wiel ko pol skich bu do wach pro wa dził Ste fan Na wroc -
ki, prze wod ni czą cy Ra dy. In au gu ru jąc spo tka nie, dy rek tor Skan -
ska S.A. Od dział w Po zna niu Je rzy Ty ko ciń ski przed sta wił za ło że -
nia wdro żo nej w spół ce stra te gii „Ze ro wy pad ków na bu do wie”.
Okrę go wy in spek tor pra cy w Po zna niu Sta ni sła wa Ziół kow ska
pod kre śli ła ko niecz ność dal sze go pro wa dze nia dzia łań pre wen cyj -
nych na bu do wach, a tak że współ dzia ła nia ze wszyst ki mi uczest ni -
ka mi pro ce su bu dow la ne go. Mi ro sław Lesz czyń ski, in spek tor pra -
cy w OIP w Po zna niu nad zo ru ją cy wiel ko pol skie bu do wy, przed sta -
wił ana li zę wy pad ków przy pra cy w bu dow nic twie w 2012 r.,
a Krzysz tof Du da, za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy, prze -
ana li zo wał dzia ła nia kon tro l ne pro wa dzo ne przez in spek to rów pra -
cy w bu dow nic twie w la tach 2009-2012.

De le go wa nie pra cow ni ków
W Luk sem bur gu od by ło się 16 kwiet nia

br. spo tka nie Gru py Ro bo czej Ko mi te tu Wyż -
szych In spek to rów Pra cy (SLIC) ds. Trans gra -
ni cze go Eg ze kwo wa nia Pra wa. Za da niem
Gru py jest m.in. gro ma dze nie in for ma cji
na te mat pro ble ma ty ki trans gra nicz ne go eg -
ze kwo wa nia pra wa w Unii Eu ro pej skiej, stwo -
rze nie sie ci eks per tów do spraw de le go wa -
nia pra cow ni ków oraz stwo rze nie elek tro -
nicz ne go prze wod ni ka po pro ble ma ty ce
trans gra nicz ne go eg ze kwo wa nia pra wa dla
in spek to rów pra cy oraz in nych za in te re so wa nych stron. Pod -
czas spo tka nia pod su mo wa no do tych cza so we po stę py prac
Gru py oraz dys ku to wa no nad ma te ria łem uzy ska nym od państw
człon kow skich w od po wie dzi na prze sła ny uprzed nio kwe -
stio na riusz do ty czą cy de le go wa nia pra cow ni ków, sta no wią -
cy pierw szy etap prac nad wspo mnia nym prze wod ni kiem.
Człon ko wie Gru py opra co wa li pro jekt kwe stio na riu sza, na pod -
sta wie któ re go po wsta nie szcze gó ło wa ma pa kom pe ten cji
or ga nów państw człon kow skich, m.in. w za kre sie bhp i ubez -
pie czeń spo łecz nych. PIP re pre zen to wa ła specjalista Mag da -
le na Pia sec ka z De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP.

Wi zy ta de le ga cji li tew skiej 
in spek cji pra cy
W Głów nym In spek to ra cie Pra cy w War sza wie 24 i 25 kwiet -
nia prze by wa ła de le ga cja In spek cji Pra cy Re pu bli ki Li tew -
skiej w skła dzie: Vi lius Ma čiu la itis, głów ny in spek tor pra cy,
Gin ta ras Če pas, je go za stęp ca oraz Gin ta ras Ša ki nis, głów -
ny spe cja li sta z Sek cji Wy pad ków przy Pra cy i Cho rób Za wo -
do wych. Z li tew ski mi go ść mi roz ma wia li: Iwo na Hic kie wicz,
głów ny in spek tor pra cy, Mał go rza ta Kwiat kow ska, za stęp -
ca głów ne go in spek to ra pra cy, przed sta wi cie le de par ta men -
tów i sek cji w GIP. Głów ny mi te ma ta mi pierw sze go dnia spo -
tka nia by ły za gad nie nia do ty czą ce pla no wa nia i nad zo ru
czyn no ści kon tro l nych, wy mia na in for ma cji na te mat me to -
do lo gii pla no wa nia i re ali za cji czyn no ści kon tro l nych oraz
sto so wa nych środ ków wy ko naw czych. Mó wio no o pla no -
wa niu i me to dy ce kon tro li w za kre sie le gal no ści za trud nie -
nia, w szcze gól no ści o za sa dach ty po wa nia pod mio tów
do kon tro li oraz pro ce du rach kon tro li le gal no ści za trud nie -
nia w od nie sie niu do oby wa te li pol skich i cu dzo ziem ców.
W związ ku ze zbli ża ją cą się pre zy den cją Li twy w Ra dzie Unii
Eu ro pej skiej, Pań stwo wa In spek cja Pra cy po dzie li ła się do -
świad cze nia mi wy ni ka ją cy mi z pol skich przy go to wań do 61.
po sie dze nia Ko mi te tu Wyż szych In spek to rów Pra cy (SLIC),
któ re mia ło miej sce w War sza wie w grud niu 2011 ro ku. Te -
ma tem prze wod nim dru gie go dnia wi zy ty by ły dzia ła nia in -
for ma cyj ne i pre wen cyj ne in spek cji pol skiej oraz li tew skiej
w za kre sie pre wen cji za gro żeń psy cho spo łecz nych w miej -
scu pra cy. Go ście z Li twy wy ra zi li po dzię ko wa nia za do tych -
cza so wą owoc ną współ pra cę i umoż li wie nie wy mia ny do -
świad czeń na po zio mie eks perc kim. 

Bez piecz na pra ca
W ra mach ob cho dów Świa to we go Dnia Pa mię ci Ofiar Wy pad ków
przy Pra cy i Cho rób Za wo do wych 23 kwiet nia br. przed sta wi cie le
Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ło dzi, na cze le z okrę go wym in -
spek to rem pra cy An drze jem Świ der skim, uczest ni czy li w kon fe -
ren cji „Bez piecz na pra ca”, zor ga ni zo wa nej już po raz dwu dzie sty
dru gi przez NSZZ So li dar ność – Re gion Zie mia Łódz ka. Pa mięć po -
szko do wa nych zo sta ła uczczo na mi nu tą ci szy oraz za pa le niem oko -
licz no ścio wych zni czy. W ra mach kon fe ren cji za pre zen to wa no dwa
re fe ra ty: „In for ma cja o wy pad kach przy pra cy zba da nych przez in -
spek to rów pra cy OIP w Ło dzi w 2012 r.” oraz „In for ma cja o dzia łal -
no ści nad zor czo -kon tro l nej oraz pre wen cyj no -pro mo cyj nej OIP
w Ło dzi w 2012 r.”. 
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Za wie sze nie sto so wa nia ukła du zbio ro we go

Do ro ta Du lę ba
Prawo

W myśl art. 24127 § 1 Ko dek su pra cy ze
wzglę du na sy tu ację fi nan so wą pra co daw cy
stro ny ukła du za kła do we go mo gą za wrzeć
po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia u da -
ne go pra co daw cy, w ca ło ści lub w czę ści, te -
go ukła du oraz ukła du po nadza kła do we go
bądź jed ne go z nich, na okres nie dłuż szy niż
trzy la ta. W ra zie gdy u pra co daw cy obo wią -
zu je je dy nie układ po nadza kła do wy, po ro -
zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia te go ukła -
du lub nie któ rych je go po sta no wień mo gą
za wrzeć stro ny upraw nio ne do za war cia ukła -
du za kła do we go. 

Pod sta wo wym wa run kiem sku tecz no ści
ta kie go po ro zu mie nia jest uzgod nie nie je go
tre ści mię dzy obie ma stro na mi ukła du – pra -
co daw cą i or ga ni za cja mi związ ko wy mi – któ -
re układ za war ły lub do nie go przy stą pi ły
w cha rak te rze stro ny. Pra co daw cy ob ję ci za -
kła do wy mi ukła da mi zbio ro wy mi pra cy, wpi -
sa ny mi do re je stru ukła dów pro wa dzo nym
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Kiel -
cach, ostat nio co raz chęt niej się ga ją po ta kie
roz wią za nie swo ich kło po tów fi nan so wych.
Do koń ca paź dzier ni ka 2012 r. zgło szo no już
sie dem po ro zu mień za wie sza ją cych ukła dy,
pod czas gdy w ro ku 2011 zgło szo no pięć po -
ro zu mień, w 2010 r. – rów nież pięć po ro zu -
mień. Wszyst kie zgło szo ne do nas w tym
okre sie po ro zu mie nia do ty czy ły za wie sze nia
ukła du w czę ści.

Róż ne moż li wo ści

Sy tu acja fi nan so wa pra co daw cy, o któ rej
mo wa w prze pi sie, nie pod le ga kon tro li
przy zgło sze niu ta kie go po ro zu mie nia do re -
je stru ukła dów zbio ro wych pra cy, nie pod le -
ga też kon tro li są du. W wy ro ku Są du Naj wyż -
sze go z 6 grud nia 2005 r. (III PK 91/05, OSNP
z 2006 r., nr 25-26, poz. 316) sąd po twier dził,
że sy tu acja fi nan so wa pra co daw cy, któ ra sta -
no wi pod sta wę za wie sze nia sto so wa nia prze -
pi sów pra wa pra cy (art. 91 i 24127 k.p.) lub po -
sta no wień umów o pra cę (art. 231a k.p.), nie

pod le ga kon tro li są du. Po zmia nach prze pi -
su, wpro wa dzo nych od 1 stycz nia 2001 r., nie
jest już wa run kiem za war cia ta kie go po ro zu -
mie nia ko niecz ność unik nię cia lub ogra ni -
cze nia zwol nień pra cow ni czych z przy czyn
do ty czą cych pra co daw cy, w prak ty ce jed nak
po ro zu mie nia za wie sza ją ce sto so wa nie ukła -
du czę sto do te go zmie rza ją. Jed nak o tym,
czy sy tu acja znaj du ją ce go się w ta ra pa tach
fi nan so wych pra co daw cy jest na ty le cięż ka,
by za ist nia ła ko niecz ność za war cia po ro zu -
mie nia o za wie sze niu, de cy du ją wy łącz nie je -
go stro ny. I tak że do stron po ro zu mie nia na -
le ży usta le nie za kre su przed mio to we go, pod -
mio to we go i cza so we go obo wią zu ją ce go po -
ro zu mie nia o za wie sze niu ukła du.

W za leż no ści od te go, ja kie ukła dy obo -
wią zu ją u pra co daw cy, prze pi sy prze wi du ją
trzy róż ne moż li wo ści za wie sze nia obo wią -
zy wa nia ukła du zbio ro we go pra cy. Za wie sze -
nie ukła du do ty czyć mo że sa me go ukła du
za kła do we go, gdy u pra co daw cy obo wią zu -
je je dy nie za kła do wy układ zbio ro wy pra cy.
Jest też moż li we za wie sze nie obu ukła dów
(za kła do we go i po nadza kła do we go), gdy pra -
co daw ca ob ję ty jest obo ma ukła da mi. Mo że
mieć to istot ne zna cze nie, gdy upraw nie nia
pra cow ni cze wy pły wa ją z tych od ręb nych
ukła dów na za sa dzie nie za leż no ści. Trze cia
moż li wość to za wie sze nie je dy nie ukła du po -
nadza kła do we go, je śli u pra co daw cy nie obo -
wią zu je układ za kła do wy. Upraw nie nie do za -
wie sze nia sto so wa nia te go ukła du, w ca ło ści
lub czę ści, przy słu gu je wów czas stro nom
upraw nio nym do za war cia ukła du za kła do -
we go. W tym przy pad ku po win na za tem funk -
cjo no wać co naj mniej jed na za kła do wa or -
ga ni za cja związ ko wa re pre zen tu ją ca pra cow -
ni ków, dla któ rych ma być za war te po ro zu -
mie nie o za wie sze niu sto so wa nia ukła du. Je -
że li ta kich za kła do wych or ga ni za cji związ ko -
wych jest kil ka, to do za war cia po ro zu mie nia
na le ży od po wied nio sto so wać prze pi sy do -
ty czą ce stro ny związ ko wej przy za wie ra niu
ukła du zbio ro we go (art. 24125 i 24125a k.p.).

Trwa ją cy od dłuż sze go
cza su kry zys eko no micz -
ny zmu sza pra co daw -
ców ob ję tych
za kła do wy mi ukła da mi
zbio ro wy mi pra cy
do się ga nia po roz wią za -
nia praw ne, któ re po -
zwa la ją mi ni ma li zo wać
kosz ty pra cy w spo sób
jak naj mniej do le gli wy
dla sie bie i dla pra cow ni -
ków. Ta kim roz wią za -
niem mo że być za war cie
po ro zu mie nia o za wie -
sze niu sto so wa nia za -
kła do we go ukła du
zbio ro we go pra cy, 
w ca ło ści lub w czę ści. 

Prze sła niem pro jek tu „Bez piecz na szko ła”,
któ re mu part ne ru je Pań stwo wa In spek cja
Pra cy, jest po dej mo wa nie dzia łań słu żą -
cych wzmoc nie niu sze ro ko ro zu mia ne go
bez pie czeń stwa uczniów oraz współ pra cy
przy pla no wa nych ini cja ty wach re ali zo wa -
nych w ra mach Ro ku Bez piecz nej Szko ły,
ogło szo ne go przez Mi ni ster stwo Edu ka cji
Na ro do wej.

Cho dzi o bez piecz ną szko łę, któ rą two rzy nie tyl ko jej dy -
rek tor, świa do mi swych praw i obo wiąz ków ucznio wie, na -
uczy cie le i ro dzi ce, ale tak że or ga ny służ by pu blicz nej, or ga -
ni za cje po za rzą do we i jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Do re ali za cji pro jek tu włą czy ła się rów nież Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy, pod pi su jąc w grud niu ubie głe go ro ku list in -
ten cyj ny. 

W związ ku z pro jek tem w mar cu br. w Kiel cach pod -
czas XVIII Tar gów Edu ka cyj nych od by ła się ogól no pol ska kon -
fe ren cja pt. „Bez piecz ni w bez piecz nej szko le”, zor ga ni zo wa na
przez Ku ra to rium Oświa ty w Kiel cach i Gru pę Edu ka cyj ną S. A,
pod czas któ rej okrę go wy in spek tor pra cy w Kiel cach Ja nusz
Czyż pod pi sał list in ten cyj ny o współ pra cy na rzecz wzmac -
nia nia bez pie czeń stwa dzie ci i mło dzie ży w szko łach i pla -

ców kach oświa to wych wo je wódz twa świę to krzy skie go. Wśród
sy gna ta riu szy li stu zna leź li się m. in.: wo je wo da świę to krzy ski
Bo żen ty na Pał ka -Ko ru ba, mar sza łek wo je wódz twa świę to -
krzy skie go Adam Ja ru bas, ku ra tor oświa ty Mał go rza ta Mu -
zoł, Ko men dant Wo je wódz ki Po li cji w Kiel cach Ja ro sław Szym -
czyk. Wszy scy part ne rzy zo bo wią za li się do pro wa dze nia dzia -
łań przy czy nia ją cych się do po pra wy bez pie czeń stwa w szko -
łach i pla ców kach oświa to wych.

Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kiel cach re ali zu je wie le
pro gra mów edu ka cyj nych i pro fi lak tycz nych z za kre su pro -
ble ma ty ki ochro ny i bez pie czeń stwa pra cy w szko łach. W ra -

mach współ pra cy z ku ra to rium w ro ku 2013 za pla no wa no
wie le dzia łań, mię dzy in ny mi: in for mo wa nie o nie pra wi dło -
wo ściach w szko łach i pla ców kach oświa to wych, usta lo nych
na pod sta wie wy ni ków kon tro li in spek to rów pra cy; prze ka -
zy wa nie ta kich da nych na spo tka niach z dy rek to ra mi szkół
w ce lach pre wen cyj nych; sy gna li zo wa nie nie pra wi dło wo ści
przy re ali za cji po sta no wień prze pi sów pra wa pra cy w szko -
łach i pla ców kach oświa to wych, wy ma ga ją cych kon tro l no -
-pre wen cyj ne go wspar cia in spek tor skie go; współ pra ca przy or -
ga ni za cji re gio nal nej edy cji kon kur su PIP dla pra cow ni ków
mło do cia nych na te mat wie dzy o bhp oraz przy re ali za cji
pro gra mu PIP „Kul tu ra bez pie czeń stwa i zdro wia” na te re nie
po wia tu bu skie go, w ra mach dzia łań zwią za nych z Fe sti wa -
lem Zdro wia; udział OIP w bez płat nym pro gra mie pre wen -
cyj nym dla ma łych szkół, pro wa dzo nych przez sto wa rzy sze -
nia, na te mat obo wiąz ków pra co daw cy i prze strze ga nia roz -
po rzą dze nia MEN w spra wie bhp w szko le. Uzna no, iż po -
wyż sze dzia ła nia przy czy nią się do sko or dy no wa nia dzia łań
w za kre sie po pra wy wa run ków na uki i pra cy w pla ców kach
oświa to wych, a tak że po głę bie nia wie dzy do ty czą cej prze -
pi sów bhp w szko le, praw i obo wiąz ków dy rek to ra ja ko pra -
co daw cy i na uczy cie li ja ko opie ku nów.

O bez piecz nej pra cy i na uce w szko le

Po nad 100 osób uczest ni czy ło w kon fe ren cji „Bez -
piecz na pra ca i na uka w szko le”, któ ra od by ła się 12
kwiet nia 2013 r. w sa li se syj nej sta ro stwa po wia to we go
w No wym Mie ście Lu baw skim w ra mach in for ma cyj nej
kam pa nii spo łecz nej „Przez in no wa cje do bez pie czeń -
stwa”. Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Olsz ty nie był jed -
nym ze współ or ga ni za to rów tej kon fe ren cji.

W pro gra mie kon fe ren cji zna la zły się dwie se sje wy kła -
do we ad re so wa ne do na uczy cie li i uczniów. Te ma tem prze -
wod nim pierw szej z nich by ło bez pie czeń stwo pra cy w szko -
le, a pre le gen ci (m. in. pra cow ni cy CIOP-PIB, Pań stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej, OIP w Olsz ty nie oraz Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej) kon cen tro wa li się na spe cy fi ce pra cy
na uczy cie la i za gro że niach wy stę pu ją cych w śro do wi sku
szkol nym. By ła więc mo wa o aku sty ce po miesz czeń szkol -
nych, gło sie ja ko na rzę dziu pra cy, prze pi sach bhp obo wią -
zu ją cych w szkol nic twie (wy kład na ten te mat wy gło sił Wło -
dzi mierz Ła ba now ski, nad in spek tor pra cy OIP w Olsz ty nie)
oraz czyn ni ku psy cho spo łecz nym – stre sie za wo do wym.

W dru giej czę ści wy kła dow cy sku pi li się na bez pie czeń -
stwie uczniów, a kon kret nie na pod sta wo wych za sa dach
bhp, wy ma ga niach do ty czą cych sta no wisk pra cy ucznia
w szko le i w do mu, er go no mii sta no wi ska pra cy z kom pu te -
rem oraz wpły wie od ży wia nia na ak tyw ność fi zycz ną uczniów.
Na za koń cze nie kon fe ren cji ogło szo ny zo stał kon kurs pla -
stycz ny dla uczniów ze szkół po wia tu no wo miej skie go „Mo -
je miej sce do na uki”. Kon fe ren cji to wa rzy szy ła wy sta wa pla -
ka tów ad re so wa nych do mło dych lu dzi, Okrę go wy In spek -
to rat Pra cy w Olsz ty nie zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj ne,
spe cja li ści udzie la li po rad w za kre sie pra wa pra cy i udo stęp -
nia li wy daw nic twa PIP. 

Bez piecz ni 
w bez piecz nej szko le



11IP 5/201310 IP 5/2013

żyć uzgod nie nie zmia ny po sta no wień ukła du w try bie wska -
za nym w art. 2419 § 1 k.p., tj. w for mie pro to ko łu do dat ko we -
go. Za sad ni czo jed nak o sku tecz no ści za war cia oma wia ne -
go po ro zu mie nia mógł by orzec sąd pra cy, roz strzy ga ją cy
spra wę o kon kret ne rosz cze nie pra cow ni cze wy ni ka ją ce z tak
dłu go trwa le za wie szo ne go ukła du. 

Bez wy po wie dzeń

W przy pad ku za wie sze nia ukła du zbio ro we go pra cy lub
je go czę ści pra co daw ca nie ma obo wiąz ku sto so wa nia wo -
bec pra cow ni ków wy po wie dze nia zmie nia ją ce go (art. 42 
§ 1-3 k.p.). Zgod nie z art. 24127 § 3 k.p. w za kre sie i przez czas
okre ślo ny w po ro zu mie niu nie sto su je się z mo cy pra wa wy -
ni ka ją cych z ukła du po nadza kła do we go oraz z ukła du za kła -
do we go wa run ków umów o pra cę i in nych ak tów sta no wią -
cych pod sta wę na wią za nia sto sun ku pra cy. Skut kiem za wie -
sze nia sto so wa nia ukła du bądź je go czę ści jest więc au to -
ma tycz na, na stę pu ją ca z mo cy pra wa, zmia na wa run ków
umo wy o pra cę, wy ni ka ją cych z za wie szo ne go ukła du, bez
po trze by wpro wa dza nia tych zmian w dro dze wy po wie dze -
nia zmie nia ją ce go czy po ro zu mie nia zmie nia ją ce go. Pra co -
daw ca, w po ro zu mie niu z or ga ni za cja mi związ ko wy mi, mo -
że w ten spo sób szyb ko za re ago wać na po gar sza ją cą się sy -
tu ację fi nan so wą. Au to ma tyzm mniej ko rzyst nych zmian dla
pra cow ni ków od no si się jed nak wy łącz nie do tych po sta no -
wień umów o pra cę, któ re wy ni ka ły z za wie szo nych po sta -
no wień ukła du. Nie do ty czy on po sta no wień umów o pra cę
okre śla ją cych upraw nie nia pra cow ni ka, któ re nie znaj du ją
od nie sie nia w za wie szo nym ukła dzie, np. wy ni ka ją cych wy -
łącz nie z umo wy o pra cę. 

W okre sie za wie sze nia sto so wa nia ukła du lub je go czę ści
pra cow ni cy nie na by wa ją w ogó le pra wa do świad czeń wy -
ni ka ją cych z za wie szo nych po sta no wień, nie do cho dzi za -
tem wy łącz nie do prze su nię cia ter mi nu wy pła ty świad cze -
nia, któ re ule gło za wie sze niu. Po ro zu mie nie o za wie sze niu
mo że w swej tre ści za wie rać jed nak re gu la cję ko rzyst niej szą
w tym za kre sie. W wy ro ku z 9 kwiet nia 2008 r. (II PZP 6/08,
M. P. Pr. z 2008 r., nr 9, str. 485) SN orzekł, że „nie na by wa pra -
wa do na gro dy ju bi le uszo wej pra cow nik, któ ry prze wi dzia -
ne w za kła do wym ukła dzie zbio ro wym pra cy wa run ki do te -
go świad cze nia speł nił w okre sie za wie sze nia ukła du (art. 24127

§ 1 i 3 k.p.), chy ba że co in ne go wy ni ka z po sta no wień ukła -
du lub po ro zu mie nia o za wie sze niu je go sto so wa nia”. W prak -
ty ce okrę gu kie lec kie go zgła sza no kil ka krot nie po ro zu mie -
nia za wie sza ją ce sto so wa nie za pi sów re gu lu ją cych pra wo
do na gro dy ju bi le uszo wej, na mo cy któ rych w isto cie do -
cho dzi je dy nie do prze su nię cia cza so we go wy pła ty za wie -
szo nej okre so wo na gro dy ju bi le uszo wej.

War to za zna czyć, że sku tek wska za ny w prze pi sie art. 24127

§ 3 k.p. (tj. au to ma tycz na zmia na wa run ków umo wy o pra cę)
do ty ka jed na ko wo wszyst kich pra cow ni ków ob ję tych po ro -
zu mie niem o za wie sze niu sto so wa nia ukła du, tak że tych ob -
ję tych szcze gól ną ochro ną przed wy po wie dze niem wa run -
ków pra cy lub pła cy, w tym pra cow ni ków w wie ku przed eme -
ry tal nym czy dzia ła czy związ ko wych. Po dob nie wska zał Sąd

Naj wyż szy w wy ro ku z 27 paź dzier ni ka 2004 r. (I PK 627/03,
OSNP z 2005 r., nr 12, poz. 168). Uznał, że za wie sze nie sto so -
wa nia po sta no wień za kła do we go ukła du zbio ro we go pra cy
(art. 24127 k.p.) do ty czy tak że pra cow ni ka ko rzy sta ją ce go
w okre sie przed eme ry tal nym z ochro ny przed wy po wie dze -
niem wa run ków pra cy lub pła cy (art. 39 k.p.). We wska za nej
sy tu acji pra co daw ca nie wy po wia da bo wiem ani nie zmie nia
wa run ków wy na gra dza nia pra cow ni ków, po gor sze niem wa -
run ków za trud nie nia do tknię ci są za tem so li dar nie wszy scy
pra cow ni cy.

Okres za wie sze nia sto so wa nia ukła du wska zu ją stro ny
w po ro zu mie niu. Oma wia ne prze pi sy nie prze wi du ją w sto -
sun ku do po ro zu mie nia od po wied nie go sto so wa nia prze pi -
sów do ty czą cych ukła dów, tak jak ma to miej sce w sto sun ku
do pro to ko łów do dat ko wych czy po ro zu mień o sto so wa niu
ukła dów. Z te go ty tu łu do po ro zu mie nia o za wie sze niu sto -
so wa nia ukła du nie są sto so wa ne prze pi sy okre śla ją ce ter -
min je go wej ścia w ży cie (nie wcze śniej niż z dniem za re je -
stro wa nia – art. 24112 § 1 k.p.) czy też od mo wy re je stra cji
ukła du w przy pad ku za war cia po sta no wień nie zgod nych
z pra wem. W pi śmien nic twie moż na się spo tkać tak że z od -
mien nym po glą dem, we dle któ re go po ro zu mie nie o za wie -
sze niu ukła du wcho dzi w ży cie w ter mi nie usta lo nym przez
stro ny, nie wcze śniej jed nak niż przed re je stra cją(4). W żad -
nym ra zie po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia ukła du
nie mo że jed nak obej mo wać okre su, w któ rym pra cow ni cy
na by li już pra wo do pew nych świad czeń wy ni ka ją cych z ukła -
du, zwłasz cza gdy sta ły się one już wy ma gal ne, tj. nie mo że
być za war te z mo cą wstecz ną.

Po upły wie okre su, na któ ry za wie szo no sto so wa nie ukła -
du lub je go czę ści, po wra ca z mo cy pra wa treść sto sun ków
pra cy w za kre sie wy ni ka ją cym z te go ukła du. Nie ma w tej
sy tu acji po trze by do ko ny wa nia ja kich kol wiek czyn no ści praw -
nych przez stro ny sto sun ku pra cy, wy star czy że upły nął okres
obo wią zy wa nia po ro zu mie nia za wie sza ją ce go. Stro ny po ro -
zu mie nia mo gą tak że za de cy do wać o skró ce niu pier wot ne -
go okre su, na ja ki za wie szo no sto so wa nie ukła du, w sy tu acji
wcze śniej sze go niż za kła da no usta bi li zo wa nia kon dy cji fi -
nan so wej pra co daw cy. W prak ty ce okrę go we go in spek to ra
pra cy w Kiel cach miał miej sce je den przy pa dek zgło sze nia
po ro zu mie nia stron o wcze śniej szym „od wie sze niu” za wie -
szo nych po sta no wień.

główny spe cja li sta Do ro ta Du lę ba
OIP Kiel ce

Przy pi sy:
(1) Grze gorz Goź dzie wicz „Ukła dy zbio ro we pra cy. Ko men tarz.

Prze pi sy związ ko we”, Te za nr 2, str. 135, Ofi cy na Wy daw ni cza Bran -
ta, Byd goszcz 1994.

(2) Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na -
gro dze niu za pra cę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

(3) Ry szard Sa dlik „Po ro zu mie nia cza so wo za wie sza ją ce upraw -
nie nia pra cow ni ków”, Mo ni tor Pra wa Pra cy 2/2009.

(4) Ry szard Sa dlik „Po ro zu mie nia cza so wo za wie sza ją ce upraw -
nie nia pra cow ni ków”, Mo ni tor Pra wa Pra cy 2/2009.

(5) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia
4 kwiet nia 2001 r. w spra wie try bu po stę po wa nia w spra wie re je -
stra cji ukła dów zbio ro wych pra cy, pro wa dze nia re je stru ukła dów
i akt re je stro wych oraz wzo rów klau zul re je stra cyj nych i kart re je -
stro wych (Dz.U. z 2001 r. Nr 34, poz. 408).

Stro ny ukła du za kła do we go nie mu szą uzy ski wać zgo dy
stron ukła du po nadza kła do we go na za wie sze nie je go po -
sta no wień, jed nak in for ma cję o za wie sze niu sto so wa nia ukła -
du po nadza kła do we go stro ny po ro zu mie nia prze ka zu ją stro -
nom te go ukła du (art. 24127 § 2 k.p.).

W ca ło ści lub czę ści

Prze pi sy pra wa wska zu ją, że za wie sze nie sto so wa nia mo -
że do ty czyć ukła du ja ko ca ło ści lub tyl ko nie któ rych je go
po sta no wień. Nie okre ślo no przy tym, czy ist nie ją dzie dzi ny
pra wa pra cy, z za kre su któ rych nie moż na za wie sić po sta -
no wień w ukła dach. W pi śmien nic twie wska zu je się przy -
kła do wo na wąt pli wo ści co do moż li wo ści za wie sze nia sto -
so wa nia po sta no wień z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy(1). Sko ro jed nak u pod staw za war cia po ro zu mie nia
o za wie sze niu le ży sy tu acja eko no micz na pra co daw cy (w do -
my śle: zła sy tu acja), po wi nien ist nieć zwią zek mię dzy za -
wie szo ny mi po sta no wie nia mi a sy tu acją fi nan so wą pra co -
daw cy. Naj czę ściej za tem po ro zu mie nia o za wie sze niu do -
ty czą po sta no wień od no szą cych się do skład ni ków wy na -
gro dzeń pra cow ni ków czy in nych świad czeń fi nan so wych
ure gu lo wa nych w ukła dzie. W tre ści po ro zu mień o za wie -
sze niu sto so wa nia ukła dów, wpi sy wa nych do re je stru ukła -
dów w okrę gu kie lec kim, stro ny za wie sza ły na przy kład po -
sta no wie nia do ty czą ce na by wa nia pra wa lub wy so ko ści
(pod sta wy wy li cze nia) na gród ju bi le uszo wych, wy so ko ści
od praw eme ry tal nych i ren to wych (ure gu lo wa nych ko rzyst -
niej niż w Ko dek sie pra cy), do dat ków za staż pra cy i do dat -
ków do wy na gro dze nia za czas cho ro by (uzu peł nia ją cych
do wy so ko ści 100% wy na gro dze nia), do dat ków za pra cę
w po rze noc nej (w wyż szej niż usta wo wa wy so ko ści), a tak -
że do dat ko wych urlo pów wy po czyn ko wych przy zna wa nych
pra cow ni kom w ukła dach. Zgło szo no tak że po ro zu mie nia,
w któ rych stro ny za wie sza ły sto so wa nie po sta no wień i za -
łącz ni ków okre śla ją cych wy so kość wy na gro dze nia za sad ni -
cze go pra cow ni ków. 

Uwa ża się, że w przy pad ku gdy stro ny ukła du za kła do -
we go za wie ra ją po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia
ukła du w czę ści do ty czą cej spo so bu kształ to wa nia wy na -
gro dze nia za sad ni cze go, po win ny one prze są dzić w po ro zu -
mie niu, jak w okre sie za wie sze nia bę dzie się kształ to wa ło
wy na gro dze nie za sad ni cze pra cow ni ków. W przy pad ku bra -
ku usta leń tej kwe stii w tre ści po ro zu mie nia o za wie sze niu
bę dzie to ozna cza ło, że w okre sie za wie sze nia sto so wa nia
ukła du pra cow ni kom przy słu gu je mi ni mal ne wy na gro dze -
nie za pra cę, okre ślo ne na pod sta wie prze pi sów usta wy(2).
Po ro zu mie nie o za wie sze niu nie mo że bo wiem pro wa dzić
do na ru sze nia upraw nień pra cow ni czych, za gwa ran to wa -
nych w usta wo wych prze pi sach pra wa pra cy i prze pi sach
wy ko naw czych (art. 9 k.p.) Prze pi sy nie na kła da ją na to miast
na stro ny obo wiąz ku okre śle nia w okre sie za wie sze nia ukła -
du za sad wy na gra dza nia w re gu la mi nie wy na gra dza nia. We
wszyst kich przy pad kach po ro zu mień o za wie sze niu ukła du,
zgło szo nych do re je stru w okrę gu kie lec kim, w czę ści do ty -
czą cej wy na gro dzeń za sad ni czych stro ny wska zy wa ły za sa -

dy i wy so kość usta la nia sta wek wy na gro dze nia za sad ni cze -
go w okre sie za wie sze nia po sta no wień ukła do wych. 

Po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia ukła du po win -
no tak że wska zy wać na swój za kres pod mio to wy. Co do za -
sa dy za wie ra się je dla wszyst kich pra cow ni ków ob ję tych
ukła dem, chy ba że w tre ści po ro zu mie nia stro ny wy łą czą
okre ślo ną gru pę pra cow ni ków z je go za kre su (po dob nie
uznał SN w wy ro ku z 3 mar ca 2005 r., I PK 191/04, OSNP
z 2005 r., nr 21, poz. 335). Wy łą cze nie jed nak okre ślo nej gru -
py pra cow ni ków z za kre su po ro zu mie nia o za wie sze niu sto -
so wa nia ukła du nie mo że mieć cha rak te ru dys kry mi na cyj -
ne go ani też na ru szać rów ne go trak to wa nia w za trud nie niu.
W okrę gu kie lec kim nie od no to wa li śmy zgło sze nia po ro zu -
mień o za wie sze niu wy łą cza ją cych okre ślo ne gru py pra cow -
ni ków spod ich re gu la cji.

Na czas okre ślo ny

Za wie sze nie ukła du bądź je go czę ści mo że na stą pić tyl ko
na czas okre ślo ny w tre ści po ro zu mie nia. W prze ci wień stwie
do re gu la cji obo wią zu ją cej w Ko dek sie pra cy do 1 stycz -
nia 2001 r., gdzie prze wi dzia ny był mak sy mal nie rocz ny okres
za wie sze nia, ak tu al nie prze pi sy prze wi du ją moż li wość za wie -
sze nia sto so wa nia re gu la cji ukła do wych do trzech lat. Okres,
na ja ki za wie sza się układ, usta la ją stro ny, bio rąc pod uwa gę
kon kret ne oko licz no ści, sy tu ację fi nan so wą pra co daw cy oraz
prze wi dy wa ne pro gno zy. Stro ny mo gą wy zna czyć okres za -
wie sze nia krót szy niż mak sy mal ny. Prze pi sy mil czą na te mat
te go, czy po ro zu mie nie mo że być za war te w za kre sie tej sa -
mej re gu la cji ukła do wej tyl ko je den raz, czy moż na je za wie -
rać wie lo krot nie. Za do pusz czal ne na le ży uznać za war cie po -
ro zu mie nia o za wie sze niu tych sa mych po sta no wień ukła do -
wych na na stę pu ją ce po so bie okre sy, krót sze niż trzy la ta, aż
do wy czer pa nia mak sy mal ne go, trzy let nie go okre su usta wo -
we go. Brak też w re gu la cji usta wo wej od po wie dzi na py ta nie,
czy te sa me po sta no wie nia ukła du mo gą być przed mio tem
ko lej ne go po ro zu mie nia o za wie sze niu, wy kra cza ją ce go łącz -
nie po za usta wo wy okres trzech lat. Jak do tąd kwe stia ta nie
by ła tak że roz strzy ga na w orzecz nic twie Są du Naj wyż sze go.
Część ko men ta to rów pra wa jest zda nia, że w ta kiej sy tu acji
nie jest wy klu czo na moż li wość za war cia ko lej ne go po ro zu -
mie nia, je że li na dal wy ma ga te go sy tu acja fi nan so wa pra co -
daw cy(3). Po ro zu mie nie o za wie sze niu zgła sza się do re je stru
ukła dów, gdzie pod le ga je dy nie wpi so wi, a więc czyn no ści
o cha rak te rze stric te no ty fi ka cyj nym, a za tem do po ro zu mień
nie sto su je się prze pi su art. 24111 k.p. o oce nie przez or gan re -
je stru ją cy zgod no ści z pra wem po ro zu mie nia. 

Ta kie po ro zu mie nia kil ka krot nie by ły zgła sza ne do re je -
stru ukła dów, pro wa dzo ne go w Okrę go wym In spek to ra cie
Pra cy w Kiel cach. W opi sa nej sy tu acji w okrę gu kie lec kim
przy ję to, że za miesz cza się w po wia do mie niu o wpi sa niu in -
for ma cji do re je stru uwa gę, iż re gu la cja do ty czą ca za wie sza -
nia sto so wa nia ukła du po win na mieć cha rak ter szcze gól ny
i do raź ny, je że li na to miast ko lej ne po ro zu mie nia za wie sza ją
sto so wa nie tych sa mych po sta no wień na okres łącz nie prze -
kra cza ją cy usta wo we trzy la ta, stro ny po win ny ra czej roz wa -
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cję ha li nr 15 na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po znań skich.
Bu do wa zo sta ła tak do sko na le zor ga ni zo wa na i prze pro wa -
dzo na, że fir ma zdo by ła za nią I miej sce w kon kur sie „Bu duj
Bez piecz nie 2012”, or ga ni zo wa nym przez Pań stwo wą In spek -
cję Pra cy. Pa weł Jóź wiak, kie row nik bu do wy, pod kre śla, jak
waż na jest w przy pad ku te go ty pu in we sty cji per fek cyj na
wręcz or ga ni za cja pra cy i ide al ne zgra nie po szcze gól nych
eta pów wy ko ny wa nia prac. Do świad cze nia z mo der ni za cji
ha li nr 15 na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po znań skich Pa -
weł Jóź wiak wy ko rzy stu je te raz na ko lej nej in we sty cji Hoch -
tief Pol ska Od dział Po znań. Tu bo wiem tak że przy szło ge ne -
ral ne mu wy ko naw cy go dzić pra ce bu dow la ne z bie żą cą dzia -
łal no ścią in we sto ra, czy li fir mą Volks wa gen Po znań. Roz bu -
do wy wa na fa bry ka na dal pro du ku je sa mo cho dy, a wy ko -
naw ca mu si do sto so wać się do trud nych wa run ków i zna -
leźć spo sób, by pra co wać zgod nie z wy mo ga mi in we sto ra,
a przy tym efek tyw nie i bez piecz nie. Trze ba wy raź nie wy -
zna czyć dwie osob ne stre fy – w jed nej od by wa się pro duk -
cja, w dru giej trwa ją pra ce bu dow la ne. Po mię dzy ty mi stre -
fa mi znaj du ją się spe cjal ne ma ty prze ciw ku rzo we, a pra ce
bu dow la ne trze ba do sto so wać do wy mo gów pro duk cji;
na przy kład in we stor nie ze zwo lił na ku cie po sadz ki za po -
mo cą mło tów, ale na jej cię cie i wy wo że nie w ka wał kach, co
znacz nie zmniej sza za py le nie. Wszyst kie dzia ła nia mu szą być
świet nie sko or dy no wa ne. Je że li pew ne pra ce bu dow la ne
wy ma ga ją wkro cze nia w sfe rę pro duk cji, trze ba je wy ko ny -
wać wte dy, gdy pro duk cja nie idzie, w dni wol ne od pra cy.
Dla te go pod sta wą pra cy jest tu do sko na ła or ga ni za cja oraz
i współ pra ca wszyst kich wy ko naw ców i służb. Krzysz tof Du -
da, in spek tor pra cy z OIP w Po zna niu, pod kre śla, jak waż ny
jest do bry kie row nik bu do wy, któ ry otrzy mu jąc od po wied -
nie na rzę dzia, umie z nich ko rzy stać, eg ze kwu je prze strze -
ga nie za sad i po tra fi zmu sić śred ni nad zór do bie żą ce go
kon tro lo wa nia bez pie czeń stwa pra cy. Nie mal po ło wa wy -
pad ków ma swo je źró dła w złej or ga ni za cji pra cy; moż na by
to ogra ni czyć, gdy by le piej ro zu mia no ro lę kie row ni ka bu -
do wy i służb bhp. 

Na uka nie idzie w las

Hoch tief Pol ska sta wia swo im pod wy ko naw com i pra -
cow ni kom bar dzo wy so kie wy ma ga nia, ale to pro cen tu je.
Pra cow ni cy wi dzą, że za sa dy do ty czą ce bez pie czeń stwa
na bu do wie słu żą lep szej pra cy i ochro nie ży cia. Do ro ta
Graj czyń ska, spe cja li sta ds. bhp w Hoch tief Pol ska, za uwa -
ża, że pod czas roz mów z pra cow ni ka mi pod wy ko naw ców
wie le ra zy sły sza ła, iż na róż nych po przed nich bu do wach
nie mie li na wet wła ści wej odzie ży ro bo czej, bu tów i sprzę -
tu. Zda rza ło się, że pra co wa li we wła snych dżin sach i te ni -
sów kach. Tu taj dzię ki ja snym i ry go ry stycz nie prze strze ga -
nym za sa dom ma ją od po wied nie środ ki ochro ny oso bi stej
i odzież. Spo łecz ny in spek tor pra cy w Hoch tief Pol ska, Zbi -
gniew Jań czak, do da je, że choć wciąż jesz cze zda rza ją się
ma li pod wy ko naw cy, któ rzy oszczę dza ją na bez piecz nym
i pro fe sjo nal nym sprzę cie, to jest to już dziś zja wi sko znacz -
nie rzad sze niż kie dyś. Pod wy ko naw cy od sa me go po cząt -
ku wie dzą, ja kie fir ma Hoch tief Pol ska ma wy ma ga nia; je śli
nie są w sta nie im spro stać, po pro stu nie za czy na ją współ -
pra cy. Ci pod wy ko naw cy, któ rzy de cy du ją się na współ pra -
cę, czę sto zo sta ją z Hoch tief Pol ska na znacz nie dłu żej. Bar -
dzo wie le firm, któ re spraw dzi ły się na jed nej in we sty cji,
prze no si się wraz z ge ne ral nym wy ko naw cą na in we sty cje
na stęp ne. To pod wy ko naw cy spraw dze ni, do świad cze ni
i świa do mi sta wia nych im wy ma gań. Dzię ki te mu ry zy ko
wy pad ko we jest na praw dę mi ni mal ne; w efekcie ani na te -
re nie mo der ni za cji ha li nr 15 na po znań skich tar gach, ani
na bu do wie ha li w Volks wa gen Po znań nie by ło żad nych
wy pad ków ani zda rzeń wy pad ko wych.

Ko or dy na to rzy i spe cja li ści zaj mu ją cy się bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy swo im przy kła dem za chę ca ją pra -
cow ni ków do prze strze ga nia za sad. Czę sto po ja wia ją się
na bu do wach, na bie żą co mo ni to ru ją stan bez pie czeń stwa,
szko lą, zwra ca ją uwa gę na to, co jesz cze na le ża ło by po pra -
wić. To bar dzo waż ne dla pra cow ni ków, by mie li sta ły kon -
takt z oso ba mi od po wie dzial ny mi, by wi dzie li za an ga żo wa -
nie ze stro ny głów ne go wy ko naw cy. Przy kład idzie prze cież
z gó ry. Na mo cy Po ro zu mie nia dla Bez pie czeń stwa w Bu -
dow nic twie szko le nia okre so we od by wa ją się nie co trzy la -
ta, jak wy ma ga te go roz po rzą dze nie, ale co ro ku. Cho dzi
o to, by nie ustan nie po wta rzać pod sta wo we za sa dy bhp,
utrzy my wać sta ły po ziom wie dzy i przy po mi nać o nie zbęd -
nej roz wa dze. Wło dzi mierz Sob czak, ko or dy na tor ds. bhp,
uwa ża, że pra cow ni cy, któ rzy przej dą przez od po wie dzial nie
po pro wa dzo ne in we sty cje bu dow la ne i po zna ją do bre prak -
ty ki, sta ją się bar dziej świa do mi i z cza sem sa mi za czy na ją
dbać o utrzy ma nie wyż szej ja ko ści. Do brze zor ga ni zo wa na
i zre ali zo wa na bu do wa zna czą co zmniej sza ry zy ko wy pad -
ko we w trak cie jej trwa nia, jed no cze śnie też edu ku je pra -
cow ni ków, wy zna cza im no we stan dar dy, po ka zu je, jak pra -
co wać efek tyw nie i bez piecz nie. Jest to za tem in we sty cja
na te raz i na przy szłość; in we sty cja w bez pie czeń stwo i ży cie
pra cow ni ków.

Magdalena Giedrojć

Pra cow ni cy bez od po wied nie go prze szko -
le nia nie ma ją pra wa wstę pu na te ren bu -
do wy, pod kre śla ją oso by od po wie dzial ne
za bhp na wszyst kich in we sty cjach re ali zo -
wa nych przez Hoch tief Pol ska. Fir ma jest
jed nym z sy gna ta riu szy Po ro zu mie nia dla
Bez pie czeń stwa w Bu dow nic twie, ini cja ty -
wy wspie ra nej przez Głów ny In spek to rat
Pra cy. Tro skę o ży cie i zdro wie pra cow ni -
ków wi dać tu na każ dym kro ku.

Nie za leż nie od obo wiąz ko wej ta bli cy in for ma cyj nej bu -
do wy i ta bli cy BIOZ na bu do wach pro wa dzo nych przez Hoch -
tief Pol ska znaj du ją się tak że ta bli ce do ty czą ce bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy. Dzię ki te mu pra cow ni cy od ra zu wi dzą,
jak moż na się skon tak to wać z ko or dy na to rem bhp oraz oso -
ba mi upo waż nio ny mi do udzie la nia pierw szej po mo cy i prze -
pro wa dza nia ewa ku acji, kto jest kie row ni kiem bu do wy. Z ta -
bli cy moż na też do wie dzieć się, gdzie znaj du je się za ple cze,
miej sce zbiór ki w ra zie ewa ku acji, punk ty me dycz ne czy dro -
gi dla pie szych. Od po wied nie zna ki in for mu ją o ko niecz no -
ści uży wa nia środ ków ochro ny oso bi stej, ka sków, ochron ni -
ków słu chu, oku la rów. Ta bli ce in for ma cyj ne bhp to je den
z efek tów pod pi sa nia po ro zu mie nia sied miu ge ne ral nych
wy ko naw ców, któ rzy wspól nie pro pa gu ją kul tu rę bez pie -
czeń stwa, uświa da mia ją za gro że nia po ja wia ją ce się pod czas
pra cy na bu do wie i eli mi nu ją ry zy ko. Bar dzo waż nym ele -
men tem wspól nej po li ty ki zmniej sza nia wy pad ko wo ści na bu -
do wach jest pod pi sa na przez sy gna ta riu szy de kla ra cja do ty -
czą ca szko leń in for ma cyj nych, któ ra za kła da ist nie nie mi ni -
mal ne go ra mo we go pro gra mu szko leń obo wiąz ko wych dla
wszyst kich pra cow ni ków – ge ne ral ne go wy ko naw cy oraz
pod wy ko naw ców. 

Skro jo ne na mia rę

Szko le nie prze pro wa dza ne jest od ra zu pierw sze go dnia
pra cy, do pie ro po je go od by ciu pra cow ni cy mo gą przy stą -
pić do wy ko ny wa nia swo ich obo wiąz ków. Pod czas kil ku dzie -
się ciu mi nut po zna ją oni wszyst kie nie zbęd ne pro ce du ry
obo wią zu ją ce w fir mie Hoch tief Pol ska. Do wia du ją się o po -
ten cjal nych za gro że niach, po zna ją plan za go spo da ro wa nia
te re nu, za sa dy po stę po wa nia w ra zie wy pad ków, otrzy mu ją
wie dzę z za kre su bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac, ze szcze -

gól nym uwzględ nie niem po wie rzo ne go fron tu ro bót. In for -
mo wa ni są rów nież o ab so lut nym za ka zie spo ży wa nia al ko -
ho lu oraz o kon se kwen cjach zła ma nia te go za ka zu. Jan Pod -
ze rek, spe cja li sta ds. bhp w Hoch tief Pol ska, zwra ca uwa gę
na ry go ry stycz ną kon tro lę trzeź wo ści na bu do wach re ali zo -
wa nych przez fir mę. Pro wa dzo ne są wy ryw ko we, sys te ma -
tycz ne kon tro le, a pra cow ni cy, któ rzy prze kro czą do zwo lo ną
nor mę 0,2 pro mi la al ko ho lu, na tych miast koń czą współ pra -
cę z Hoch tief Pol ska i ma ją za kaz wej ścia na te ren bu do wy.
Z ko lei za zła ma nie za ka zu pa le nia w miej scach do te go nie -
wy zna czo nych pra cow ni cy pła cą ka ry, któ re po tra fią być do -
tkli we. Szko le nia, choć re ali zo wa ne są we dług obo wią zu ją -
ce go ra mo we go pro gra mu, róż nią się od sie bie w za leż no ści
od szko lo nej gru py. Kie dy na przy kład trze ba do wej ścia
na te ren bu do wy przy go to wać geo de tów, któ rzy nie wy ko -
nu ją wie lu prac nie bez piecz nych, to wy star czy pod sta wo wa
wer sja szko le nia, któ ra trwa mniej wię cej go dzi nę, ale już
zbro ja rzom -be to nia rzom trze ba po świę cić oko ło dwóch go -
dzin, szer sza jest bo wiem ska la po ten cjal nych za gro żeń.
Po szko le niu każ dy pra cow nik otrzy mu je iden ty fi ka tor ze
zdję ciem i mu si mieć go za wsze przy so bie na po twier dze -
nie pra wa do prze by wa nia na te re nie bu do wy.

Pro ce du rę wstęp ną prze cho dzi też ca ły sprzęt nie zbęd ny
do pro wa dze nia bu do wy. Za nim wje dzie na te ren i przy stą pi
do pra cy, trze ba przed sta wić ca łą do ku men ta cję, z któ rej
wy ni ka, że prze pro wa dzo no wy ma ga ne ba da nia tech nicz -
ne, a oso ba ob słu gu ją ca go ma od po wied nie upraw nie nia.
Do pie ro wte dy wy sta wia ny jest spe cjal ny pasz port, na kle ja -
ny na da ny sprzęt, na pod sta wie któ re go moż na wje chać
na te ren bu do wy. To sa mo zresz tą do ty czy rusz to wań. Je śli
znaj du je się na nich me try ka w ko lo rze zie lo nym, moż na ko -
rzy stać ze sprzę tu; me try ka czer wo na in for mu je o tym, iż
rusz to wa nie znaj du je się w fa zie mon ta żu bądź de mon ta żu
i nie jest go to we do użyt ko wa nia. Na bu do wie zróż ni co wa -
nie ko lo ry stycz ne wpro wa dzo no zresz tą tak że w przy pad ku
ka sków i ka mi ze lek. Dzię ki te mu od ra zu wi dać na przy kład,
gdzie wśród zwy kłych pra cow ni ków ubra nych w żół te ka mi -
zel ki znaj du je się sy gna li sta – w ka mi zel ce czer wo nej. Ta kich
roz wią zań sprzy ja ją cych wła ści wej ko mu ni ka cji pod czas pra -
cy jest na bu do wach Hoch tief Pol ska znacz nie wię cej. Moż -
na wska zać jesz cze jed no – usta wie nie róż nych czę sto tli wo -
ści dla po szcze gól nych żu ra wi pra cu ją cych na te re nie bu do -
wy, co mi ni ma li zu je moż li wość po łą cze nia sy gna li sty z nie -
wła ści wym żu ra wiem. Ta kie wy raź ne ozna ko wa nie i przy go -
to wa nie do pra cy wszyst kich ele men tów spra wia, że sa ma
pra ca sta je się du żo le piej zor ga ni zo wa na i przez to znacz nie
bez piecz niej sza.

Na ży wym or ga ni zmie

Ta kie dzia ła nia są szcze gól nie istot ne, gdy bu do wa re ali -
zo wa na jest w bez po śred nim są siedz twie nor mal nie funk -
cjo nu ją cych za kła dów. To ze tknię cie bu do wy z ak tyw ną dzia -
łal no ścią przed się bior stwa jest new ral gicz nym punk tem ca -
łej in we sty cji i sta no wi naj więk sze wy zwa nie. W ubie głym
ro ku Hoch tief Pol ska Od dział Po znań re ali zo wał mo der ni za -

Bez pie czeń stwo 
bez kom pro mi sów

Hala nr 15, poziom C, MTP.



człon ków za rzą du po znań skiej spół ki, któ rzy rze ko mo do ko -
ny wa li prze glą du urzą dzeń”. 

Ze spo rzą dzo nej no tat ki wy ni ka, że do ko na no prze sta -
wień mo men tów ob ro to wych oraz zmia ny ha seł pod sta wo -
wych i ser wi so wych, co spo wo do wa ło okre so wą blo ka dę
urzą dzeń oraz brak moż li wo ści wpro wa dze nia zmian na staw
i roz po czę cia bie żą cej pra cy na pę dów. W cza sie kon tro li przez
OIP w Po zna niu fir ma przed sta wi ła zu peł nie in ny po gląd
na za ist nia łą sy tu ację, rze ko mo zo sta ła po wia do mio na przez
Hy dro bu do wę Pol ską S.A. o za ist nia łej awa rii i z te go wy ni -
ka ła obec ność człon ków za rzą du spół ki na bu do wie. Sło wo
prze ciw ko sło wu...

Cof nię te de kla ra cje

Blo ka da urzą dzeń spo wo do wa ła ko niecz ność de mon ta -
żu na pę dów za suw i ich od blo ko wa nia w au to ry zo wa nym
ser wi sie pro du cen ta (fir ma AUMA), a w kon se kwen cji – opóź -
nie nie w uru cho mie niu prze sy łu ście ków do oczysz czal ni.
Kosz ty od blo ko wa nia na pę dów po kry ło MPWiK, aby umoż li -
wić w dniu 27 czerw ca 2012 r. roz ruch jed nej nit ki ukła du

prze sy ło we go. De mon ta że i mon ta że na pę dów w związ ku
z ty mi czyn no ścia mi zo sta ły wy ko na ne z udzia łem i za wie -
dzą przed sta wi cie li fir my po znań skiej. Stro ny po twier dzi ły
pi sem ną go to wość ar ma tu ry SISTAG z na pę da mi AUMA
do pra cy na ście kach. Pod ję te dzia ła nia ser wi so we fir my
AUMA do pro wa dzi ły do uzy ska nia peł nej spraw no ści na pę -
dów zgod nie z de kla ra cja mi zgod no ści. Urzą dze nia dzia ła ją
pra wi dło wo i bez a wa ryj nie. 

Efek tem pod ję tych dzia łań po znań skiej fir my, któ ra po -
wia do mi ła pro du cen ta o za ist nia łej sy tu acji, by ło pi sem ne
wy co fa nie de kla ra cji zgod no ści na ca łość za suw i na pę dów
wcze śniej wy da nych przez pro du cen ta, tj. SISTAG AG i AUMA.
W opi nii in ży nie ra kon trak tu do ku men ty (de kla ra cje zgod -
no ści) do star czo ne wraz z do sta wą, po twier dza ją ce zgod -

ność do star czo nych urzą dzeń z do ku men ta mi od nie sie nia,
wska zu ją na od ręb ne cer ty fi ko wa nie za suw (przez fir mę
SISTAG) oraz na pę dów i ste row ni ków (przez fir mę AUMA).
Za rzut do staw cy urzą dzeń o nie upraw nio nym odłą cze niu
i za mia nie na pę dów jest nie za sad ny w sy tu acji, kie dy każ dy
z ele men tów (za su wa, na pęd i ste row nik) po sia da od ręb ne
cer ty fi ka ty do pusz cza ją ce wy rób do sto so wa nia w bu dow -
nic twie, są iden tycz nej kon struk cji i z za ło że nia w pro jek cie
gwa ran tu ją peł ną za mien ność.

Wszyst kie wy bie gi, zda niem MPWiK na ru sza ją ce pra wo,
ma ją zwią zek z nie ure gu lo wa niem na leż no ści fi nan so wych
przez Hy dro bu do wę Pol ska S.A. na rzecz po znań skiej fir my. 11
grud nia 2012 r. MPWiK zo sta ło po in for mo wa ne, że po znań -
ska fir ma zło ży ła wnio sek do są du o wy pła tę na leż no ści przez
MPWiK w ra mach so li dar nej od po wie dzial no ści za płat no ści
nie ure gu lo wa ne przez wy ko naw cę. 5 lu te go 2013 r. do Pro -
ku ra tu ry Re jo no wej w War sza wie zo sta ło zło żo ne za wia do -
mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa przez człon -
ka za rzą du i przed sta wi cie la han dlo we go tej fir my. 

W skie ro wa nych wnio skach po kon trol nych in spek cji pra -
cy zo bo wią za no in we sto ra do pod ję cia dzia łań zmie rza ją -

cych do wy ja śnie nia przy czyn cof nię cia de kla ra cji przez pro -
du cen ta i uzy ska nia od nie go jed no znacz ne go sta no wi ska
w tej bul wer su ją cej spra wie. Dal sze dzia ła nia wy ja śnia ją ce
nie do pro wa dzi ły do za że gna nia kon flik tu. Pro du cent pod -
trzy mał wcze śniej sze sta no wi sko. Nie prze szko dzi ło to ma -
zo wiec kie mu wo je wódz kie mu in spek to ro wi nad zo ru bu -
dow la ne go wy dać 21 mar ca 2013 r. po zwo le nia na użyt ko -
wa nie ca łej li nii prze sy ło wej ście ków, mi mo wnie sio ne go za -
strze że nia, któ re go nie uwzględ nił, gdyż wnio sko daw ca nie
był stro ną po stę po wa nia. Po znań ska fir ma zło ży ła skar gę
na czyn no ści kon tro l ne in spek to rów pra cy, któ rzy aku rat
w tej spra wie za cho wa li da le ko idą cą bez stron ność. 

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

15IP 5/201314 IP 5/2013

Bu do wa ukła du prze sy ło we go ście ków 
z le wo brzeż nej War sza wy do oczysz czal ni
ście ków „Czaj ka” (etap II w po sta ci tu ne lu
pod Wi słą), wy ko na na uni kal ną w ska li eu -
ro pej skiej tech no lo gią drą że nia tar czą
TBM, by ła in we sty cją Miej skie go Przed się -
bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji 
w War sza wie, re ali zo wa ną przez kon sor -
cjum skła da ją ce się czte rech wy ko naw ców,
w tym Hy dro bu do wę Pol ska S.A., w ra mach
pro jek tu EURO 2012. 

Pro du cen tem za suw no żo wych WEY, do star czo nych na bu -
do wę, by ła szwaj car ska fir ma SISTAG AG Abs sper r tech nik
z Aschen bach. Za su wy te mo gą za my kać cał ko wi cie i re gu -
lo wać płyn nie prze pływ ście ków po obu stro nach Wi sły. Pro -
ce du ra oce ny zgod no ści za suw no żo wych zo sta ła prze pro -
wa dzo na przez pro du cen ta sto sow nie do dy rek ty wy 97/23/WE.
Jed nost ką no ty fi ko wa ną by ła DEKRA In du strial GmbH ze
Stut t gar tu. Zgod nie z de kla ra cją zgod no ści wy sta wio ną przez
pro du cen ta w myśl dy rek ty wy 97/23/WE za su wy speł nia ły
wszyst kie wy mo gi okre ślo ne w nor mach EN. We dług de kla -
ra cji zgod no ści au to ma tycz ne za su wy z za mon to wa ny mi
osło na mi bez pie czeń stwa speł nia ją, oprócz wy ma gań dy -
rek ty wy 97/23/WE, tak że wy ma ga nia dy rek ty wy ma szy no -
wej 2006/42/WE i nor my EN 12100-1/2. De kla ra cję na wska -
za ne za su wy pro du cent wy dał 27 wrze śnia 2011 r.

Pro du cen tem na pę dów do za suw no żo wych, do star czo -
nych na bu do wę przez wy ko naw cę, jest fir ma AUMA z Mul he -
im w Niem czech. Po wy ko na niu mon ta żu wszyst kie na pę dy
pod da no kon tro li dzia ła nia, a ich mi kro łącz ni ki mo men tu ob -
ro to we go zo sta ły ska li bro wa ne. Pro ce du rę tę udo ku men to -
wa no w pro to ko le od bio ru. Au to ry zo wa nym przed sta wi cie -
lem pro du cen ta i do staw cą, któ ry do ko nał mon ta żu za suw
SISTAG w Pol sce, by ła po znań ska fir ma. W to ku re ali za cji in we -
sty cji pro du cent, fir ma SISTAG, ni gdy nie wi zy to wał bu do wy.

Zgod nie z wy ma ga nia mi kon trak tu ge ne ral ny wy ko naw -
ca in we sty cji był od po wie dzial ny wo bec MPWiK za do sta wy
oraz mon taż urzą dzeń i ma te ria łów speł nia ją cych wy ma ga nia
w za kre sie do pusz cze nia wy ro bów do ob ro tu i sto so wa nia. 

Ge ne ral ny wy ko naw ca ode brał i do star czył na bu do wę
oraz za mon to wał, zle ca jąc pra ce po znań skiej fir mie, za su wy
no żo we pro duk cji SISTAG z na pę da mi AUMA. Po praw ność
mon ta żu urzą dzeń i go to wość do pra cy na ście kach zo sta ła
po twier dzo na przez po znań ską fir mę. In we stor, tj. MPWiK,
do ko nał za pła ty za urzą dze nia w ra mach fak tu ry ge ne ral ne -
go wy ko naw cy za wy ko na ne ro bo ty.

W związ ku z upa dło ścią i li kwi da cją fir my Hy dro bu do wa
Pol ska S.A. do staw ca ar ma tu ry oświad czył, że nie otrzy mał
od ge ne ral ne go wy ko naw cy wy na gro dze nia za do star czo ne
urzą dze nia, po czym skie ro wał wie lo krot nie rosz cze nie w tej
spra wie bez po śred nio do MPWiK. 

Pro ble my nie tyl ko praw ne

W świe tle opi nii praw nych po sia da nych przez MPWiK
umo wa po mię dzy po znań ską spół ką a człon kiem kon sor -
cjum Hy dro bu do wą Pol ska S.A. nie jest umo wą o ro bo ty
bu dow la ne, a wy łącz nie umo wą sprze da ży urzą dzeń. Po -
znań ska spół ka nie by ła za tem pod wy ko naw cą, lecz do -
staw cą urzą dzeń i nie mo że być ob ję ta ochro ną in we sto ra,
prze wi dzia ną w prze pi sie art. 647 (1) Ko dek su cy wil ne go.
Po nad to ge ne ral ny wy ko naw ca nie zgło sił po znań skiej fir -
my do za ma wia ją ce go ja ko pod wy ko naw cy, tym sa mym
nie zo sta ły wy peł nio ne wy ma ga nia kon trak tu i prze pi sów
Ko dek su cy wil ne go w tym za kre sie. W związ ku z po wyż -
szym brak jest pod staw praw nych do za pła ty przez in we -
sto ra za przed mio to wą do sta wę bez po śred nio po znań skiej

spół ce. Nie wi dział praw nych moż li wo ści do ko na nia za pła ty
tak że li der te go kon sor cjum z uwa gi na to, że wy łącz ną stro -
ną umo wy za war tej ze spół ką po znań ską by ła Hy dro bu do -
wa Pol ska S.A. 

Po znań ska fir ma, zda niem in we sto ra, od czerw ca 2012 r.
wszel ki mi, czę sto nie do zwo lo ny mi pra wem spo so ba mi usi -
ło wa ła wy mu sić za pła tę wy na gro dze nia za do sta wę urzą -
dzeń bez po śred nio od MPWiK. W czerw cu 2012 r. na pę dy
za suw – przez nią do star czo ne i za mon to wa ne – zo sta ły za -
blo ko wa ne przez oso by trze cie bez wie dzy za ma wia ją ce go
i wy ko naw cy, po przez zmia nę ko dów do stę pu. Przed sta wi -
cie le ge ne ral ne go wy ko nawcy oraz in ży nier kon trak tu kil ka
dni przed ujaw nie niem te go fak tu stwier dzi li „nie upraw nio -
ną i nie uzgod nio ną obec ność na bu do wie (przy za su wach)

De kla ra cja nie zgo dy

Fot.  WARBUD S.A.



Spraw dze niu wie dzy i prak tycz nych umie jęt no ści na bu do wie po świę co na by ła czwar ta edy cja kon kur su
o bhp w bu dow nic twie, or ga ni zo wa ne go przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Lu bli nie przy współ pra cy z Lu -
bel ską Okrę go wą Izbą In ży nie rów Bu dow nic twa oraz Ku ra to rium Oświa ty w Lu bli nie. W ry wa li za cji, któ ra od by -
ła się 24 kwiet nia br., udział wzię li ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go.

O bhp w budownictwieO bhp w budownictwie

Fot. Dariusz Adamski



roz po rzą dze nia) oraz zna ków, pik to gra mów
lub na pi sów umiesz czo nych na ma szy nie;

● prze pro wa dza wła ści we pro ce du ry oce -
ny zgod no ści (o któ rych mo wa w § 127 roz -
po rzą dze nia i za łącz ni ku nr 6);

● spo rzą dza de kla ra cję zgod no ści WE
(o któ rej mo wa w pkt 1 za łącz ni ka nr 3 do roz -
po rzą dze nia) i do łą cza ją do ma szy ny;

● umiesz cza ozna ko wa nie CE (zgod nie
z za sa da mi okre ślo ny mi w za łącz ni ku nr 4
do roz po rzą dze nia).

Pra co daw ca przed za ku pem no wej ma -
szy ny po wi nien do ko nać jej we ry fi ka cji pod ką -
tem speł nie nia wy ma gań za sad ni czych – po -
wi nien spraw dzić ele men tar ne wy ma ga nia
(„wi docz ne go łym okiem”), do spraw dze nia
któ rych nie jest wy ma ga na spe cja li stycz na
wie dza, tj.: 

■ czy ma szy nę ozna ko wa no zna kiem CE; 
■ czy umiesz czo no na ma szy nie da ne

iden ty fi ku ją ce pro du cen ta i ma szy nę;
■ czy opis ele men tów ste row ni czych oraz

pi sem ne in for ma cje do ty czą ce bez pie czeń -
stwa umiesz czo ne na ma szy nie (ostrze że nia,
za ka zy, na ka zy) są w ję zy ku pol skim;

■ czy do łą czo no do ma szy ny in struk cję
użyt ko wa nia i de kla ra cję zgod no ści w ję zy ku
pol skim;

■ czy unie moż li wio no swo bod ny do stęp
do miejsc nie bez piecz nych (np. ele men tów
ru cho mych zwią za nych z prze ka za niem na -
pę du).

Do ko ny wa nie zmian kon struk cyj nych,
w tym usu wa nie czy dez ak ty wo wa nie za sto -
so wa nych urzą dzeń ochron nych, jest nie do -
zwo lo ne. Do ko na nie zmian w kon struk cji po -
wo du je prze nie sie nie od po wie dzial no ści
za bez pie czeń stwo ma szy ny z pro du cen ta
na pod miot, któ ry do ko nał zmian.

Usta wo daw ca okre ślił też sank cje dla pra -
co daw ców nie re ali zu ją cych obo wiąz ków wy -
ni ka ją cych z art. 217 k.p. Mia no wi cie okre ślił,

że kto wbrew obo wiąz ko wi wy po sa ża sta no -
wi ska pra cy w ma szy ny i in ne urzą dze nia
tech nicz ne, któ re nie speł nia ją wy ma gań do -
ty czą cych oce ny zgod no ści, pod le ga ka rze
grzyw ny.

Ozna ko wa nie CE

Każ da no wa ma szy na po win na po sia dać
wi docz ne, czy tel ne i trwa łe ozna ko wa nie
umoż li wia ją ce jej iden ty fi ka cję oraz gra ficz -
ne po twier dze nie speł nie nia wy ma gań za -
sad ni czych (znak CE). Ozna cze nie ma szy ny
po win no za wie rać co naj mniej:

● znak CE, skła da ją cy się z li ter „CE” o kształ -
tach i pro por cjach zgod nych ze wzo rem;

● na zwę i ad res pro du cen ta oraz je go
upo waż nio ne go przed sta wi cie la, je że li ta ki
wy stę pu je;

Z prze pi sów wy ni ka, że za do bór i stan
ma szyn oraz in nych urzą dzeń tech nicz nych
sto so wa nych w pro ce sie pra cy od po wie dzial -
ność po no si pra co daw ca, nie za leż nie od od -
po wie dzial no ści ich kon struk to rów i pro du -
cen tów. Po nad to, zgod nie z art. 216 k.p.,
w przy pad ku ma szyn i urzą dzeń, któ re nie
speł nia ją wspo mnia nych wy ma gań, pra co -
daw ca obo wią za ny jest wy po sa żyć je w od -
po wied nie za bez pie cze nia. Tak że w przy pad -
ku gdy kon struk cja za bez pie cze nia jest uza -
leż nio na od wa run ków lo kal nych, wy po sa że -
nie ma szy ny lub in ne go urzą dze nia tech nicz -
ne go w od po wied nie za bez pie cze nia na le ży
do obo wiąz ków pra co daw cy. 

W Ko dek sie pra cy, w art. 217, usta wo daw -
ca wska zał na jesz cze je den bar dzo istot ny
wy móg. Otóż „nie do pusz czal ne jest wy po sa -
ża nie sta no wisk pra cy w ma szy ny i in ne urzą -
dze nia tech nicz ne, któ re nie speł nia ją wy ma -
gań do ty czą cych oce ny zgod no ści okre ślo -
nych w od ręb nych prze pi sach”. Trze ba zwró -
cić uwa gę, że prze pi sy do ty czą ce oce ny zgod -
no ści obo wią zu ją od dnia przy stą pie nia Pol -
ski do Unii Eu ro pej skiej, dla te go też art. 217
od no si się wy łącz nie do tych ma szyn i urzą -
dzeń, któ re zo sta ły po raz pierw szy wpro wa -
dzo ne do ob ro tu lub od da ne do użyt ku na te -
re nie UE po tej da cie. Do ty czą za tem wszyst -
kich no wych ma szyn, wy pro du ko wa nych
w kra jach unij nych po 1 ma ja 2004 r., za rów -
no se ryj nie, jak i jed nost ko wo, w tym rów -
nież ma szyn wy two rzo nych na wła sny uży -
tek. Wy ma ga nia za sad ni cze do ty czą też wszyst -
kich ma szyn (w tym uży wa nych) im por to wa -
nych po 1 ma ja 2004 r. spo za gra nic Unii,
z tzw. kra jów trze cich. 

Pod sta wa praw na

Wy ma ga nia do ty czą ce oce ny zgod no ści
zo sta ły spre cy zo wa ne w usta wie z 30 sierp -
nia 2002 r. o sys te mie oce ny zgod no ści (tekst

jed no li ty: Dz.U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,
z późn. zm.) oraz w in nych ak tach praw nych
trans po nu ją cych do na sze go pra wo daw stwa
po sta no wie nia dy rek tyw unij nych no we go
po dej ścia. Wy ma ga nia sta wia ne wy ro bom
zo sta ły na zwa ne wy ma ga nia mi za sad ni czy -
mi i w przy pad ku ma szyn okre ślo ne w dy -
rek ty wie ma szy no wej 98/37/WE, a obec nie
w tzw. no wej dy rek ty wie ma szy no -
wej 2006/42/WE. W na szym kra ju obo wią zy -
wa ło do 31 grud nia 2005 r. roz po rzą dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z 10 kwiet nia 2003 r. w spra wie za sad ni -
czych wy ma gań dla ma szyn i ele men tów
bez pie czeń stwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858), wdra -
ża ją ce po sta no wie nia dy rek ty wy ma szy no -
wej 98/37/WE. Roz po rzą dze nie to zo sta ło
z dniem 1 stycz nia 2006 r. za stą pio ne roz po -
rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki z 20 grud -
nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych wy ma -
gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń -
stwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170). Obec nie, od 29
grud nia 2009 r., obo wią zu ją po sta no wie nia
roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z 21 paź -
dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni czych wy -
ma gań dla ma szyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228),
wdra ża ją ce go po sta no wie nia dy rek ty wy ma -
szy no wej 2006/42/WE. Roz po rzą dze nie to
mó wi, że przed wpro wa dze niem ma szy ny
do ob ro tu lub od da niem do użyt ku pro du -
cent lub je go upo waż nio ny przed sta wi ciel
lub im por ter:

● za pew nia, że ma szy na speł nia od po -
wied nie za sad ni cze wy ma ga nia w za kre sie
ochro ny zdro wia i bez pie czeń stwa, okre ślo -
ne w roz dzia le 2 roz po rzą dze nia (oraz je że li
ma za sto so wa nie – w roz dzia łach 3, 4, 5, 6 i 7
roz po rzą dze nia);

● za pew nia do ku men ta cję tech nicz ną
(o któ rej mo wa w pkt 1 za łącz ni ka nr 2 do roz -
po rzą dze nia);

● do star cza nie zbęd ne in for ma cje w for -
mie in struk cji (o któ rej mo wa w § 58 i § 59

W Ko dek sie pra cy w roz -
dzia le IV dzia łu dzie sią -
te go zo sta ły
sfor mu ło wa ne ogól ne
obo wiąz ki pra co daw cy
do ty czą ce sto so wa nych
ma szyn. W art. 215 czy -
ta my, że użyt ko wa ne
ma szy ny i in ne urzą dze -
nia tech nicz ne po win ny
za pew niać bez piecz ne
i hi gie nicz ne wa run ki
pra cy, w szcze gól no ści
za bez pie czać pra cow ni -
ka przed ura za mi, dzia -
ła niem nie bez piecz nych
sub stan cji che micz nych,
po ra że niem prą dem
elek trycz nym, nad mier -
nym ha ła sem, dzia ła -
niem drgań
me cha nicz nych i pro -
mie nio wa niem oraz
szko dli wym i nie bez -
piecz nym dzia ła niem 
in nych czyn ni ków śro -
do wi ska pra cy. Ma szy ny
po win ny rów nież
uwzględ niać za sa dy 
er go no mii.

Wło dzi mierz Ła ba now ski

Wy po sa ża nie sta no wisk pra cy w ma szy ny 
i in ne urzą dze nia tech nicz ne

Wy ma ga nia praw ne Wy ma ga nia za sad ni cze dla ma szyn

Pod sta wa praw na Okres obo wią zy wa nia 

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 10 kwiet nia 2003 r.
w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń stwa (Dz.U. Nr 91,
poz. 858)

od 01.05.2004 do 31.12.2005

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 20 grud nia 2005 r. w spra wie za sad ni czych
wy ma gań dla ma szyn i ele men tów bez pie czeń stwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)

od 01.01.2006 do 28.12.2009

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 21 paź dzier ni ka 2008 r. w spra wie za sad ni -
czych wy ma gań dla ma szyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228)

od 29.12.2009 

Pulpit sterowniczy 
z wyświetlaczem ekranowym.
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● okre śle nie ma szy ny (ro dzaj, na zwa, prze -
zna cze nie);

● ozna cze nie se rii lub ty pu ma szy ny;
● nu mer se ryj ny (je że li ta ki wy stę pu je);
● rok bu do wy ma szy ny.
Ozna ko wa nie CE mu si być umiesz czo ne

w bez po śred niej bli sko ści na zwy pro du cen -
ta lub je go upo waż nio ne go przed sta wi cie la,
przy za sto so wa niu tej sa mej tech ni ki. Ele -
men ty ozna ko wa nia CE po win ny mieć tę sa -
mą wy so kość, któ ra nie mo że być mniej sza
niż 5 mm. W przy pad ku ma szyn o nie wiel -
kich roz mia rach do pusz cza się od stęp stwo
od te go wa run ku.

Ma szy na mu si być wy po sa żo na w in struk -
cję użyt ko wa nia, któ rej jed nym z ele men tów
jest de kla ra cja zgod no ści WE. In struk cja użyt -
ko wa nia (ina czej in struk cja ob słu gi lub DTR-
ka) po win na być spo rzą dzo na w co naj mniej
jed nym ję zy ku ofi cjal nym Unii Eu ro pej skiej.
Na niej po wi nien być umiesz czo ny na pis „In -
struk cja ory gi nal na”. Je że li in struk cja ory gi -
nal na nie zo sta ła spo rzą dzo na w ję zy ku pol -
skim, to po win no zo stać do star czo ne przez
oso bę wpro wa dza ją cą ma szy nę na ob szar
Pol ski (pro du cen ta, im por te ra) tłu ma cze nie
opa trzo ne na pi sem „Tłu ma cze nie in struk cji
ory gi nal nej”. W przy pad ku ma szyn prze zna -
czo nych do ogól ne go sto so wa nia in struk cja
po win na być sfor mu ło wa na w spo sób ja sny,
przej rzy sty, umoż li wia ją cy wszyst kim użyt -
kow ni kom ła twe ko rzy sta nie z niej. In struk -
cja po win na za wie rać co naj mniej na stę pu -
ją ce in for ma cje, je że li ma to za sto so wa nie: 

1) na zwę i peł ny ad res pro du cen ta i je go
upo waż nio ne go przed sta wi cie la;

2) okre śle nie ma szy ny, któ re zo sta ło
umiesz czo ne na sa mej ma szy nie, z wy jąt kiem
nu me ru se ryj ne go;

3) de kla ra cję zgod no ści WE lub do ku ment
przed sta wia ją cy treść de kla ra cji zgod no ści
WE, wska zu ją cy szcze gó ło we da ne do ty czą -
ce ma szy ny, nie ko niecz nie za wie ra ją cy nu -
mer se ryj ny i pod pis;

4) ogól ny opis ma szy ny;
5) ry sun ki, sche ma ty, opi sy i ob ja śnie nia

nie zbęd ne do użyt ko wa nia, kon ser wa cji i na -
pra wy ma szy ny oraz spraw dze nia pra wi dło -
wo ści jej dzia ła nia;

6) opis sta no wi ska lub sta no wisk pra cy,
któ re mo gą zaj mo wać ope ra to rzy;

7) opis za sto so wa nia ma szy ny zgod ne go
z prze zna cze niem;

8) ostrze że nia do ty czą ce nie do zwo lo nych
spo so bów użyt ko wa nia ma szyn, któ re – jak
to wy ni ka z do świad cze nia – mo gą mieć
miej sce;

9) in struk cje mon ta żu, in sta lo wa nia i łą -
cze nia, za wie ra ją ce ry sun ki, sche ma ty i spo -
so by mo co wa nia oraz okre śle nie pod wo zia
lub in sta la cji, na ja kich ma szy na po win na być
za mon to wa na;

10) do ty czą ce in sta la cji i mon ta żu, ma ją -
ce na ce lu zmniej sze nie ha ła su lub drgań;

11) do ty czą ce od da nia do użyt ku i eks -
plo ata cji ma szy ny oraz – je że li jest to nie -
zbęd ne – in struk cje do ty czą ce szko le nia ope -
ra to rów;

12) in for ma cje do ty czą ce ry zy ka ist nie ją -
ce go mi mo za sto so wa nia kon struk cji bez -
piecz nej sa mej w so bie, środ ków za bez pie -
cza ją cych oraz do dat ko wych środ ków ochron -
nych;

13) do ty czą ce środ ków ochron nych, ja kie
mu si za sto so wać użyt kow nik we wła ści wych
przy pad kach, łącz nie z do star cze niem środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej;

14) pod sta wo we pa ra me try na rzę dzi, któ -
re moż na sto so wać w ma szy nie;

15) wa run ki, w ja kich ma szy na speł nia
wy ma ga nia sta tecz no ści pod czas użyt ko wa -
nia, trans por tu, mon ta żu, de mon ta żu, po sto -
ju, ba dań czy prze wi dy wal nych awa rii;

16) okre śla ją ce bez piecz ne wa run ki trans -
por tu, prze no sze nia i prze cho wy wa nia, z po -
da niem ma sy ma szy ny i jej po szcze gól nych
czę ści, je że li ist nie je ko niecz ność osob ne go
trans por tu;

17) spo sób po stę po wa nia w ra zie wy pad -
ku lub awa rii (je że li w ma szy nie za sto so wa -

no funk cję blo ko wa nia, to na le ży po dać spo -
sób prze pro wa dze nia bez piecz ne go od blo -
ko wa nia urzą dze nia);

18) opis czyn no ści re gu la cyj nych i kon -
ser wa cyj nych, ja kie po wi nien wy ko ny wać
użyt kow nik, oraz za po bie gaw cze środ ki kon -
ser wa cji;

19) in struk cje umoż li wia ją ce bez piecz ne
prze pro wa dze nie re gu la cji i kon ser wa cji, w tym
środ ki ochron ne, ja kie na le ży pod jąć w trak -
cie tych czyn no ści;

20) spe cy fi ka cje czę ści za mien nych, ja kie
ma ją zo stać uży te, je że li ma ją one wpływ
na zdro wie i bez pie czeń stwo ope ra to rów;

21) pa ra me try do ty czą ce emi sji ha ła su:
a) po ziom ci śnie nia aku stycz ne go na sta -

no wi skach pra cy sko ry go wa ny cha rak te ry -
sty ką A, je że li prze kra cza on 70 dB (A); na to -
miast je że li po ziom ten nie prze kra cza 70 dB
(A), po win no to być wy raź nie za zna czo ne
w in struk cji;

b) szczy to wą chwi lo wą war tość ci śnie nia
aku stycz ne go na sta no wi skach pra cy sko ry -
go wa ną cha rak te ry sty ką C, je że li prze kra cza
ona 63 Pa (130 dB w sto sun ku do 20 μPa);

c) po ziom mo cy aku stycz nej ma szy ny sko -
ry go wa ny cha rak te ry sty ką A, je że li po ziom
emi to wa ne go ci śnie nia aku stycz ne go na sta -
no wi skach pra cy sko ry go wa ny cha rak te ry -
sty ką A prze kra cza 80 dB (A);

(War to ści wy mie nio nych pa ra me trów do -
ty czą cych emi sji ha ła su po win ny być zmie -
rzo ne dla da nej ma szy ny al bo usta lo ne na pod -
sta wie po mia rów wy ko na nych dla tech nicz -
nie po rów ny wal nej ma szy ny).

22) pa ra me try do ty czą ce pro mie nio wa -
nia emi to wa ne go przez ma szy nę, szcze gól -
nie pro mie nio wa nia nie jo ni zu ją ce go, któ re
mo że mieć nie ko rzyst ny wpływ na ope ra to -
ra i oso by na ra żo ne, w szcze gól no ści gdy ma -
ją wszcze pio ne ak tyw ne lub nie ak tyw ne urzą -
dze nia me dycz ne.

De kla ra cja zgod no ści WE, po dob nie jak
in struk cja, je że li nie zo sta ła spo rzą dzo na w ję -
zy ku pol skim, to po win na być prze tłu ma czo -
na. De kla ra cję wy sta wia pod miot wpro wa -
dza ją cy ma szy nę do ob ro tu lub od da ją cy ją
do użyt ko wa nia. De kla ra cja zgod no ści po -
win na za wie rać:

● na zwę i peł ny ad res pro du cen ta oraz
je go upo waż nio ne go przed sta wi cie la (je że li
ma to za sto so wa nie);

● na zwi sko i ad res oso by ma ją cej miej -
sce za miesz ka nia na te ry to rium pań stwa
człon kow skie go UE, upo waż nio nej do przy -
go to wa nia do ku men ta cji tech nicz nej;

● opis i da ne iden ty fi ka cyj ne ma szy ny,
w tym ogól ne okre śle nie, funk cję, mo del, typ,
nu mer se ryj ny i na zwę han dlo wą;

● oświad cze nie o zgod no ści ma szy ny
z dy rek ty wą ma szy no wą 2006/42/WE oraz
o zgod no ści z in ny mi dy rek ty wa mi lub in ny -
mi prze pi sa mi, któ re ma szy na speł nia, je że li
ma to za sto so wa nie;

● na zwę, ad res i nu mer iden ty fi ka cyj ny
jed nost ki no ty fi ko wa nej, któ ra prze pro wa -
dzi ła ba da nie ty pu WE lub za twier dzi ła sys -
tem peł ne go za pew nie nia ja ko ści (je że li ma
to za sto so wa nie);

● od nie sie nie do za sto so wa nych norm
zhar mo ni zo wa nych (je że li ma to za sto so wa -
nie);

● od nie sie nie do in nych za sto so wa nych
norm i spe cy fi ka cji tech nicz nych (je że li ma
to za sto so wa nie);

● miej sce i da tę spo rzą dze nia de kla ra cji;
● imię i na zwi sko oraz pod pis oso by upo -

waż nio nej do spo rzą dze nia de kla ra cji w imie -
niu pro du cen ta lub je go upo waż nio ne go
przed sta wi cie la.

W myśl dy rek ty wy ma szy no wej

Przed sta wio ne wy ma ga nia za sad ni cze (do -
ty czą ce oce ny zgod no ści) w za kre sie ozna -
ko wa nia, in struk cji użyt ko wa nia i de kla ra cji
zgod no ści WE od no szą się wy łącz nie do ma -
szyn w ro zu mie niu dy rek ty wy ma szy no wej.
De fi ni cja ma szy ny po da na w tej dy rek ty wie
jest bar dzo roz bu do wa na i zło żo na. W uprosz -

Każ da no wa ma szy na
po win na po sia dać wi docz -
ne, czy tel ne i trwa łe ozna -
ko wa nie, umoż li wia ją ce jej
iden ty fi ka cję oraz gra ficz ne
po twier dze nie speł nie nia
wy ma gań za sad ni czych
(znak CE).

Osłona ruchoma blokująca  
z ryglowaniem.

Wyłącznik zatrzymania
awaryjnego cięgnowy.

Ma szy na mu si być wy po -
sa żo na w in struk cję użyt -

ko wa nia, któ rej jed nym
z ele men tów jest de kla ra -

cja zgod no ści WE. In struk -
cja użyt ko wa nia (ina czej 

in struk cja ob słu gi lub DTR-
ka) po win na być spo rzą -

dzo na w co naj mniej jed -
nym ję zy ku ofi cjal nym Unii

Eu ro pej skiej. 
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Pod czas kon tro li fir my pro wa dzą cej dzia -
łal ność han dlo wą i za trud nia ją cej 14 pra cow -
ni ków in spek tor pra cy z OIP w Bia łym stoku
stwier dził, że do trans por tu to wa rów w ma -
ga zy nie wy ko rzy stu je się to wa ro wy dźwig
bu dow la ny. Bra ko wa ło na nim ozna ko wa nia
umoż li wia ją ce go iden ty fi ka cję.

Urzą dze nie zo sta ło za mon to wa ne przy ścia -
nie bu dyn ku ma ga zy nu na sta łe i by ło użyt ko -
wa ne od 2006 ro ku. Urząd Do zo ru Tech nicz -
ne go wy dał de cy zję, w któ rej ze zwo lił na eks -
plo ata cję ma szy ny do dnia 31.01.2014 r. W pro -
to ko le z ba da nia do raź ne go in spek tor do -
zo ru tech nicz ne go na ło żył na pra co daw cę
obo wią zek do sto so wa nia dźwi gu do wy ma -
gań mi ni mal nych do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa -
nia ma szyn.

Na pod sta wie oglę dzin
urzą dze nia in spek tor pra cy
usta lił, że je go wła ści ciel oraz
użyt kow nik, tj. kon tro lo wa -
ny pra co daw ca, po wyż sze -
go obo wiąz ku nie do peł ni -
li. In spek tor stwier dził, że
dźwig nie speł nia na stę pu -
ją cych wy ma gań do ty czą -
cych bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy:

● Po za ła dun ku to wa ru
na plat for mę ła dun ko wą
na po zio mie grun tu plat for -
ma jest pod no szo na na po -
ziom przy stan ku znaj du ją -
ce go się w ma ga zy nie.
Po roz ła dun ku plat for ma jest
opusz cza na. Ope ra tor dźwi -
gu ste ru je nim, sta jąc
na przy stan ku w ma ga zy -
nie, i ma ogra ni czo ną wi -

docz ność ru chu plat for my, co mo że skut ko -
wać przy gnie ce niem osób prze by wa ją cych
na dro dze po ru sza nia się plat for my. 

● Pod sta wy dźwi gu nie za bez pie czo no
obu do wą z bram ką do stę pu wy po sa żo ną
w ry giel, któ ra po win na unie moż li wić wej -
ście pra cow ni kom lub in nym oso bom na dro -
gę ru chu plat for my pod czas jej opusz cza nia
oraz po win na unie moż li wić ruch plat for my
do gó ry przy otwar tej bram ce.

● Na plat for mę ła dun ko wą mo gą wcho -
dzić pra cow ni cy pod czas za ła dun ku to wa ru
oraz je go wy ła dun ku. Dźwig po sa do wio no
rów no le gle do ścia ny bu dyn ku. Po wyż sze
po wo du je, że plat for ma ła dun ko wa po pod -
nie sie niu na po ziom przy stan ku wy ma ga
ob ró ce nia o kąt 90°, tak aby umoż li wić za ła -
du nek to wa ru. Po za ła dun ku wy ma ga ne jest
po now ne ob ró ce nie plat for my, tak aby umoż -
li wić jej opusz cze nie do po zio mu grun tu.
Pod czas ob ra ca nia plat for my ope ra tor dźwi -
gu wy ko nu je swo ją pra cę bez po śred nio
na kra wę dzi otwo ru ła dun ko we go, bez za -
bez pie czeń chro nią cych przed upad kiem
z wy so ko ści. Ta ki spo sób ob słu gi dźwi gu
stwa rza bez po śred nie za gro że nie upad kiem
z wy so ko ści.

● W cza sie kon tro li za mon to wa no ba lu -
stra dę ru cho mą (bram kę przy stan ko wą).
Stwier dzo no jed nak, że ba lu stra da zo sta ła
wy ko na na w ta ki spo sób, że po jej za mon to -
wa niu nie jest moż li we ob ró ce nie plat for -
my – ba lu stra da blo ko wa ła ob rót plat for my.
Nad to ba lu stra da by ła za ni ska i nie chro ni ła
sku tecz nie ope ra to ra przed prze chy le niem
się przez nią pod czas ob ra ca nia plat for my,
a ta czyn ność wy ma ga wy chy le nia się ope ra -
to ra po za ob ręb ba lu stra dy. 

● Po pod nie sie niu plat for my do po zio -
mu po de stu przy stan ku i jej usta wie niu w po -
ło że niu do roz ła dun ku plat for ma czę ścio wo
za bez pie cza otwór roz ła dun ko wy. Jed nak po -
mię dzy brze giem plat for my a za mon to wa ną
na sta łe ba lu stra dą wy stę pu je szcze li na o sze -
ro ko ści 0,4 m, co stwa rza za gro że nie upad ku
z wy so ko ści.

● Ba lu stra dy (bram ki przy stan ko wej) nie
wy po sa żo no w ry giel, któ ry po wi nien unie -
moż li wić uru cho mie nie lub kon ty nu ację ru -
chu plat for my, je że li bram ka przy stan ko wa
nie znaj du je się w po ło że niu za mknię tym,
oraz unie moż li wić otwar cie bram ki przy stan -
ko wej do cza su aż pod ło ga plat for my ła dun -
ko wej znaj dzie się na po zio mie po de stu przy -
stan ku i zo sta nie ob ró co na do po zy cji umoż -
li wia ją cej jej roz ła du nek.

Pod
inspektorską

lupą

Wstrzy mana eks plo ata cja dźwi gu
W fir mie pro wa dzą cej
dzia łal ność han dlo wą
in spek tor pra cy na tknął
się na dźwig bu dow la ny
wy ko rzy sty wa ny tu taj
ja ko win da do trans por -
tu to wa rów. Urzą dze nie
nie zo sta ło do sto so wa ne
do mi ni mal nych wy ma -
gań bhp, w kon se kwen -
cji cze go je go ob słu ga
wią za ła się z za gro że -
niem dla ży cia i zdro wia
lu dzi.

cze niu moż na po wie dzieć, że ma szy na to ze -
spół skła da ją cy się ze sprzę żo nych czę ści lub
ele men tów, z któ rych przy naj mniej jed na jest
ru cho ma, po łą czo nych w ca łość ma ją cą kon -
kret ne za sto so wa nie. W ma szy nie źró dłem
mo cy nie mo gą być mię śnie ludz kie lub zwie -
rzę ce, wy jąt kiem jest ze spół prze zna czo ny
do pod no sze nia. Przy kła dem wy ro bu nie bę -
dą ce go ma szy ną w myśl dy rek ty wy ma szy -
no wej jest dra bi na, mło tek czy urzą dze nie
do cię cia na przy kład blach z na pę dem ręcz -
nym lub noż nym. Na le ży za uwa żyć, że roz -
po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z 30 paź -
dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal nych wy -
ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie -
ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma szyn
przez pra cow ni ków pod czas pra cy (Dz.U.
Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.; Dz.U. z 2003 r.
Nr 178, poz. 1745) po da je od mien ną, nie ma -
ją cą tu za sto so wa nia de fi ni cję ma szy ny, któ -
rą na le ży in ter pre to wać ja ko sze ro ko po ję ty
sprzęt ro bo czy. 

W przy pad ku gdy sta no wi ska pra cy są
wy po sa ża ne w no wy sprzęt ro bo czy, któ ry
nie jest ma szy ną w ro zu mie niu dy rek ty wy
ma szy no wej (i nie pod le ga wy ma ga niom in -
nych dy rek tyw no we go po dej ścia, np.
LVD 2006/95/WE, LIFTS 95/16/WE, PED
97/23/WE, SPV 2009/105/WE, GAD 2009/
142/WE), to po wi nien on speł niać je dy nie
wy ma ga nia okre ślo ne w dy rek ty wie na rzę -
dzio wej 2009/104/WE (po przed nio 89/
655/EWG), wdro żo nej do na sze go pra wo daw -
stwa roz po rzą dze niem Mi ni stra Go spo dar ki

z 30 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie mi ni mal -
nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w za kre sie użyt ko wa nia ma -
szyn przez pra cow ni ków pod czas pra cy, oraz
w dy rek ty wie ogól ne go bez pie czeń stwa pro -
duk tów 2001/95/WE (wdro żo nej usta wą z 12
grud nia 2003 r. o ogól nym bez pie czeń stwie
pro duk tów – Dz.U. Nr 229, poz. 2275, z późn.
zmia na mi). 

Usta wa o ogól nym bez pie czeń stwie pro -
duk tów w art. 10 ust. 2 na kła da na pro du -
cen ta wpro wa dza ją ce go pro dukt na ry nek
pol ski obo wią zek do star cze nia kon su men -
tom in for ma cji (w ję zy ku pol skim) umoż li -
wia ją cych oce nę za gro żeń zwią za nych z pro -
duk tem w cza sie zwy kłe go lub moż li we go
do prze wi dze nia okre su je go użyt ko wa nia
i do ty czą cych moż li wo ści prze ciw dzia ła nia
tym za gro że niom. Za rów no dy rek ty wa na -
rzę dzio wa, jak i dy rek ty wa o ogól nym bez -
pie czeń stwie pro duk tów nie na kła da ją obo -
wiąz ku zna ko wa nia wy ro bów ja kim kol wiek
zna kiem po twier dza ją cym speł nie nie wy ma -
gań bez pie czeń stwa ani wy da wa nia ja kie go -
kol wiek do ku men tu (de kla ra cji) po twier dza -
ją ce go bez pie czeń stwo pro duk tu. Wy mie nia -
na na wstę pie usta wa o sys te mie oce ny zgod -
no ści w art. 47b na kła da od po wie dzial ność
kar ną na oso bę, któ ra umiesz cza ozna ko wa -
nie zgod no ści na wy ro bie, któ ry nie pod le ga
te mu ozna ko wa niu lub wpro wa dza do ob ro -
tu ta ki wy rób.

nad in spek tor Wło dzi mierz Ła ba now ski
OIP Olsz tyn

Znaki i piktogramy dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania
umieszczone na maszynie.

Umieszczone na maszynie
informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkowania
kurtyny ochronnej.
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rów nież pra ce zryw ko we wy ko ny wa ne przy uży ciu dwóch cią -
gni ków rol ni czych, któ re nie by ły przy sto so wa ne do te go ty pu
prac. Pra cow ni ka, któ ry nie miał upraw nień wy ma ga nych do ob -
słu gi żu ra wia do za ła dun ku drew na, skie ro wał do in nych prac.
Na ka zał za pew nić pra cow ni kom za trud nio nym przy po zy ski -
wa niu drew na ka ski ochron ne z ak tu al nym ate stem. Skie ro wał
do pra co daw cy wnio sek o do sto so wa nie wła ści wo ści i pa ra me -
trów ochron nych spodni z wkład ką prze ciw prze cię cio wą, wy -
da wa nych pi la rzom, do stop nia za gro że nia stwa rza ne go przez
okre ślo ne ty py pi la rek spa li no wych. Na ka zał tak że pod dać pra -
cow ni ków szko le niu z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz skie ro wać ich na wstęp ne ba da nia le kar skie. W wy ni ku
kon tro li in spek tor pra cy za sto so wał wo bec pra co daw cy ka rę
w po sta ci man da tu o mak sy mal nej wy so ko ści.

Dru ga kon tro la

Po now nie in spek tor pra cy prze pro wa dził kon tro lę w za kła -
dzie pra cy kil ka mie się cy póź niej, w grud niu 2012 ro ku. Kon tro -
la i w tym przy pad ku do ty czy ła prac przy po zy ski wa niu drew na.
W trak cie kon tro li znów stwier dzo no nie pra wi dło wo ści, w tym
i ta kie, któ re stwa rza ły bez po śred nie za gro że nie dla ży cia i zdro -
wia pra cow ni ków. Pra co daw ca nie za pew nił ochron oso bi stych
pra cow ni ko wi za trud nio ne mu przy po zy ska niu drew na, za bez -
pie cza ją cych sto py pra cow ni ka przed skut ka mi przy gnie ce nia
przez upa da ją cy wa łek czy kło dę. Dwaj pi la rze, po dob nie jak
pod czas po przed niej kon tro li, sto so wa li ochro ny oso bi ste koń -
czyn dol nych nie od po wia da ją ce kla są ochron no ści po zio mo wi
za gro że nia stwa rza ne go przez uży wa ne pi lar ki łań cu cho we. Je -
den z pra cow ni ków nie zo stał pod da ny szko le niu sta no wi sko -
we mu w dzie dzi nie bhp i nie po sia dał orze cze nia le kar skie go
po twier dza ją ce go brak prze ciw wska zań do pra cy na sta no wi -
sku pi la rza. 

W kon se kwen cji kon tro li stwier dza ją cej nie pra wi dło wo ści
in spek tor pra cy na ka zał wy po sa żyć pi la rzy w spodnie z wkład ką
prze ciw prze cię cio wą w II kla sie od por no ści na cię cia łań cu cha
pi lar ki, od po wied nie dla pa ra me trów tech nicz nych i stop nia za -
gro że nia ze stro ny uży wa nych pi la rek. Na ka zał rów nież, by po -
moc ni ko wi pi la rza za pew nio no wła ści we obu wie ro bo cze, ochra -
nia ją ce sto py przed skut ka mi ude rze nia i przy gnie ce nia. Pra co -
daw ca otrzy mał też na kaz pod da nia pra cow ni ka szko le niu sta -
no wi sko we mu w dzie dzi nie bhp, w związ ku z wy ko ny wa niem
pra cy na sta no wi sku pi la rza, a tak że skie ro wa nia pra cow ni ka za -
trud nio ne go na sta no wi sku drwa la–pi la rza na wstęp ne ba da nia
le kar skie, ce lem uzy ska nia orze cze nia le kar skie go stwier dza ją -
ce go brak prze ciw wska zań do pra cy z pi lar ką spa li no wą. W wy -
ni ku kon tro li in spek tor skie ro wał do są du wnio sek o uka ra nie
pra co daw cy.

z do ku men ta cji OIP Olsz tyn

In spek tor pra cy z OIP w Olsz ty nie skon tro -
lo wał je den z za kła dów usług le śnych
w oko li cach Bar to szyc. Pod czas pierw szej
kon tro li stwier dził wie le po waż nych nie -
pra wi dło wo ści i na ka zał wpro wa dze nie
zmian. Mi mo to kil ka mie się cy póź niej
w trak cie dru giej kon tro li po now nie stwier -
dzo no po waż ne uchy bie nia. W związ ku
z ra żą cym ła ma niem prze pi sów bez pie -
czeń stwa pra cy w kon tro lo wa nym za kła -
dzie in spek tor pra cy skie ro wał
do in spek to ra tu ZUS w Bar to szy cach wnio -
sek o pod wyż sze nie pra co daw cy o 100%
skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we. 

Pierw sza kon tro la

Po raz pierw szy in spek tor pra cy po ja wił się w za kła dzie
usług le śnych mię dzy 30 lip ca a 3 sierp nia 2012 ro ku. Kon -
tro la do ty czy ła sta nu bez pie czeń stwa pra cy przy po zy ski -
wa niu drew na na le śnych po wierzch niach ro bo czych. W jej
trak cie stwier dzo no sze reg nie pra wi dło wo ści, w tym stwa -
rza ją cych bez po śred nie za gro że nie dla ży cia i zdro wia pra -
cow ni ków. 

Je den z pi la rzy uży wał pi lar ki spa li no wej z wy cię tym wy -
chwyt ni kiem łań cu cha, a za pa so wa pi lar ka nie po sia da ła

spraw ne go ha mul ca bez pie czeń stwa. Trzej pra cow ni cy, tzw.
zryw ka rze, uży wa li dwóch cią gni ków rol ni czych nie przy sto -
so wa nych do prac zryw ko wych w le sie, po nie waż nie po sia -
da ły one wzmoc nio nej ra my ka bi ny oraz osło ny tyl nej szy by.
Po moc ni czy osprzęt tech nicz ny uży wa ny przez pra cow ni -
ków za kła du do zryw ki me cha nicz nej był w złym sta nie tech -
nicz nym; me ta lo we li ny zryw ko we by ły prze tar te i nie gwa -
ran to wa ły wy ma ga nej wy trzy ma ło ści. Ope ra tor przy cze py
z żu ra wiem le śnym do za ła dun ku su row ca drzew ne go nie
po sia dał wy ma ga nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych, a pra co -
daw ca nie po sia dał de cy zji Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
do pusz cza ją cej żu raw do eks plo ata cji. Dwaj pra cow ni cy wy -
ko ny wa li pra ce z uży ciem pi la rek spa li no wych (ścin ka i oba -
la nie drzew, okrze sy wa nie, wy rzyn ka wał ków), sto su jąc ochro -
ny oso bi ste, tj. spodnie z wkład ką prze ciw prze cię cio wą, o nie -
wła ści wej kla sie od por no ści. Uży wa ne przez nich spodnie
po sia da ły wkład ki w I kla sie od por no ści, za bez pie cza ją ce tyl -
ko przed cię ciem łań cu cha pi ły o pręd ko ści li nio wej na pro -
wad ni cy nie prze kra cza ją cej 20 m/s, tym cza sem sto so wa ne
przez pra cow ni ków pi lar ki łań cu cho we cha rak te ry zo wa ły się
pręd ko ścią li nio wą łań cu cha 21,4 m/s; stąd wska za ne by ło
uży cie ochron oso bi stych w II kla sie od por no ści, tj. spodni
za bez pie cza ją cych przed cię ciem łań cu cha pi ły o pręd ko ści
li nio wej do 24 m/s. Z ko lei je den pi larz i dwaj zryw ka rze wy -
ko ny wa li pra cę w ka skach ochron nych bez ak tu al ne go ate -
stu. Wszy scy pra cow ni cy zo sta li do pusz cze ni do wy ko ny wa -
nia pra cy przy po zy ski wa niu drew na bez od by cia wstęp ne -
go ogól ne go i sta no wi sko we go prze szko le nia z za kre su bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz orze czeń le kar skich stwier -
dza ją cych brak prze ciw wska zań do pra cy na okre ślo nych
sta no wi skach.

W związ ku ze stwier dzo ny mi pod czas kon tro li nie pra wi -
dło wo ścia mi in spek tor pra cy po le cił wpro wa dze nie zmian.
Przede wszyst kim wstrzy mał pra ce z uży ciem nie spraw nej
pi lar ki, a tak że wstrzy mał eks plo ata cję dru giej pi lar ki, nie po -
sia da ją cej spraw ne go ha mul ca bez pie czeń stwa. Wstrzy mał

Nie bez piecz nie w le sie
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Prace roz po czę to w paź dzier ni ku 2010 ro -
ku. Obej mo wa ły one wy ko na nie na od cin -
ku 24,5 km dwóch jezd ni, po dwa pa sy ru chu
każ da, a tak że pa sów awa ryj nych i pa sa roz -
dzie la ją ce go, dro gi dla au to bu sów, dróg dla
ru chu lo kal ne go, wę złów dro go wych, wia -
duk tów, mo stu, ście żek ro we ro wych i przejść
dla zwie rząt. 

Wy ko naw cy, roz po czy na jąc tę in we sty cję,
do peł ni li obo wiąz ku za pew nie nia mię dzy in -
ny mi pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -
wia, in struk cji wy ko ny wa nia po szcze gól nych
ro bót oraz pro jek tu tym cza so wej or ga ni za cji
ru chu. Na te re nie bu do wy nad zór nad sta -
nem bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy peł ni ła
wy dzie lo na ko mór ka służ by bhp. Po nad to
na bu do wie zo sta ła po wo ła na ko mi sja bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, co na le ży do rzad -
ko ści. Po prze pro wa dze niu oglę dzin sta no -
wisk pra cy oraz po po sie dze niach ko mi sji
bhp spo rzą dza no od po wied nie no tat ki do -
ty czą ce sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy na bu do wie. 

Nie po ko ją co nie do świad cze ni

W wy ni ku dzia łań pre wen cyj nych pro wa -
dzo nych przez in spek to rów pra cy w lu -
tym 2011 ro ku zor ga ni zo wa no spo tka nie
przed sta wi cie li Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
w tym okrę go we go in spek to ra pra cy, z wy -
ko naw ca mi ro bót bu dow la nych, pod czas któ -
re go in spek to rzy wska za li mię dzy in ny mi naj -
istot niej sze za gro że nia zwią za ne z wy ko ny -
wa niem prac szcze gól nie nie bez piecz nych. 

Uwa gę in spek to rów zwró cił fakt, że uczest -
ni ka mi spo tka nia by li w prze wa ża ją cej czę ści
mło dzi lu dzie, na bu do wie peł nią cy kie row -
ni cze funk cje. Z in spek tor skie go do świad cze -
nia wy ni ka, że na bu do wach jest co raz mniej
pra cow ni ków nad zo ru o od po wied nich kom -
pe ten cjach, sta żu i do świad cze niu, zdol nych
do sku tecz ne go kie ro wa nia du żą licz bą pra -
cow ni ków. Pro blem ten jest szcze gól nie wi -
docz ny na bu do wach li nio wych, gdzie sta -
no wi ska pra cy są od sie bie znacz nie od da lo -

ne. Brak od po wied niej licz by do świad czo -
nych kie row ni ków w sto sun ku do licz by za -
trud nio nych pro wa dzi do sy tu acji, w któ rej
pra co daw cy za trud nia ją oso by po ukoń cze -
niu stu diów, bez sta żu i do świad cze nia za -
wo do we go. Na tych miast kie ru je się je do nad -
zo ru nad wy ko ny wa niem prac szcze gól nie
nie bez piecz nych. Pra co daw cy nie bio rą
pod uwa gę, że po wie rza nie mło dym in ży nie -
rom funk cji kie row ni czych – bez od po wied -
nie go wspar cia dla nich – jest bar dzo ry zy -
kow ne. W więk szo ści przy pad ków nie zda ją
oni so bie bo wiem spra wy z cią żą cej na nich
od po wie dzial no ści, wy ni ka ją cej z prze pi sów
pra wa pra cy. 

Nie jed no krot nie przed sta wia no in spek -
to rom spo rzą dzo ny na pi śmie i pod pi sa ny
przez mło dych kie row ni ków za kres obo wiąz -
ków, któ ry mi mógł by się po szczy cić na wet
bar dzo do świad czo ny kie row nik bu do wy.
Pod czas kon tro li na bu do wie oka zy wa ło się
jed nak, że nie wszyst ko jest zgod ne z pod pi -
sa nym za kre sem obo wiąz ków. Ja ko przy kład
mo że po słu żyć sy tu acja, ja ką za sta li in spek -
to rzy pra cy w trzech od da lo nych od sie bie
miej scach – wy ko ny wa nie prac mo sto wych
bez za bez pie czeń przed upad kiem z wy so -
ko ści oko ło sze ściu me trów. Te szcze gól nie
nie bez piecz ne pra ce by ły pro wa dzo ne bez
nad zo ru. Po po wro cie do biu ra bu do wy in -
spek to rzy przed sta wi li stan fak tycz ny kie row -
nic twu bu do wy. Za pew nia no, że sta no wi ska
pra cy by ły prze glą da ne za rów no przez służ -
bę bhp, jak i przez nad zór tech nicz ny, a na po -
szcze gól nych od cin kach wy zna czo no oso by,
do któ rych na le ża ło nad zo ro wa nie prac. Tu
na su wa ją się wręcz py ta nia: ja ki był cel tych
prze glą dów, sko ro przy tak oczy wi stych pra -
cach szcze gól nie nie bez piecz nych in spek to -
rzy stwier dzi li ty le nie pra wi dło wo ści? I kto
tak na praw dę miał peł nić nad zór nad ty mi
pra ca mi? 

Mło dzi kie row ni cy ro bót oświad czy li, że
nie są w sta nie fi zycz nie do pil no wać prac
pro wa dzo nych w du żej od le gło ści od sie bie,
a pra cow ni cy lek ce wa żą ich i nie wy ko nu ją

Kon sor cjum firm bu -
dow la nych by ło wy ko -
naw cą ro bót w za kre sie
bu do wy i roz bu do wy
dro gi kra jo wej nr 8
do pa ra me trów dro gi
eks pre so wej S -8 na od -
cin ku Je że wo – Bia ły -
stok. Tę jed ną
z naj więk szych in we sty -
cji Głów nej Dy rek cji
Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w Bia łym sto ku zre -
ali zo wa no w try bie
za mó wie nia „Za pro jek -
tuj i zbu duj”.

Jan Ka spe ro wicz

Mło dy in ży nier na bu do wie

W oce nie 
in spek to ra pra cy
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po le ceń, cho ciaż zo sta li prze szko le ni w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. W związ -
ku z tym wy ko naw ca prac za trud nił do dat -
ko we oso by ze służ by bhp, zaj mu ją ce się wy -
łącz nie obiek ta mi mo sto wy mi, zre or ga ni zo -
wał też spo sób nad zo ru nad pra ca mi szcze -
gól nie nie bez piecz ny mi. Ko lej ne kon tro le
na bu do wie wy ka za ły już mniej szą licz bę nie -
pra wi dło wo ści. Po ja wi ły się jed nak pro ble my
fi nan so we i nie ste ty pod wy ko naw cy, wo bec
któ rych by ło naj mniej za strze żeń z za kre su
bez pie czeń stwa pra cy, opu ści li te ren bu do -
wy. W ich miej sce po ja wi ły się in ne pod mio -
ty, nie ma ją ce wie dzy od po wia da ją cej stan -
dar dom wy ma ga nym na te go ro dza ju bu do -
wach. W związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi
stwier dzo ny mi pod czas kon tro li 20 wrze -
śnia 2011 ro ku in spek to rzy pra cy zor ga ni zo -
wa li ko lej ne spo tka nie z wy ko naw ca mi prac
bu dow la nych, mię dzy in ny mi na te mat bez -
piecz nej pra cy na wy so ko ści, eks plo ata cji ma -
szyn bu dow la nych oraz cza su pra cy kie row -
ców, a to ze wzglę du na du żą licz bą prze -
woź ni ków trans por tu ją cych ma te ria ły na oma -
wia nej bu do wie. W spo tka niu wzię ło udział
oko ło 60 osób. Nie za leż nie od te go in spek -
to rzy pra cy na dal pro wa dzi li dzia ła nia kon -
tro l ne na te re nie bu do wy. 

Wnio ski po kon trol ne

Od 12 wrze śnia 2012 r. roz bu do wa ny od -
ci nek eks pre so wej dro gi nr 8 Bia ły stok – Je -
że wo jest już prze jezd ny w obu kie run kach
czte re ma pa sa mi. Za suk ces moż na uznać, że
uda ło się za koń czyć jed ną z naj więk szych in -
we sty cji dro go wych w wo je wódz twie pod la -
skim bez wy pad ków cięż kich i śmier tel nych
(wy da rzył się je den wy pa dek zbio ro wy – ko -

mu ni ka cyj ny). Za pew ne przy czy ni ły się do te -
go rów nież kon tro le in spek to rów pra cy, a tak -
że czas po świę co ny na dzia ła nia pre wen cyj -
ne. Po zo sta je jed nak py ta nie o isto tę dzia ła -
nia sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem
i hi gie ną pra cy na bu do wie i w fir mach wy -
ko nu ją cych ro bo ty bu dow la ne. Od no si się to
za rów no do firm ma łych, jak i do tych du -
żych, gdzie ca ły sys tem jest dość sfor ma li zo -
wa ny. Pra co daw cy mu szą pa mię tać, że funk -
cjo no wa nie sys te mu za rzą dza nia nie po le ga
wy łącz nie na spo rzą dze niu od po wied nich
do ku men tów i pro ce dur.

Prze bieg re ali za cji in we sty cji dro go wych
po ka zu je, z ja ką roz wa gą i od po wie dzial no -
ścią na le ży po wie rzać nad zór nad pra cow ni -
ka mi oso bom mło dym, do pie ro koń czą cym
stu dia czy uzy sku ją cym upraw nie nia bu dow -
la ne. Bez względ nie na le ży im za pew niać sku -
tecz ne wspar cie, szcze gól ne że w więk szo ści
przy pad ków nie wy pra co wa li so bie jesz cze
au to ry te tu wśród pra cow ni ków star szych,
tzw. ru ty nia rzy, któ rzy czę sto nie sto su ją się
do po le ceń. To wpły wa rów nież na spo sób
my śle nia i wy ko ny wa nia pra cy na sta no wi -
skach ro bot ni czych przez pra cow ni ków młod -
szych, czę sto nie zda ją cych so bie spra wy z moż -
li wych za gro żeń. Bio rą oni przy kład ze star -
szych ko le gów i je śli jest to zły przy kład, szyb -
ko przy swa ja ją so bie nie wła ści we wzor ce.
A stąd już tyl ko krok do tra ge dii. W związ ku
z tym być mo że naj lep szym roz wią za niem
jest wpro wa dze nie sys te mu pra cy w bry ga -
dach, w któ rych pra ca mi bez po śred nio i sta -
le kie ru je naj bar dziej wy kwa li fi ko wa ny i do -
świad czo ny pra cow nik.

nadinspektor Je rzy Bu ra czew ski,
starszy inspektor Jan Ka spe ro wicz

OIP Bia ły stok

Z in spek tor skie go do -
świad cze nia wy ni ka, że
na bu do wach jest co raz

mniej pra cow ni ków nad zo -
ru o od po wied nich kom pe -

ten cjach, sta żu i do świad -
cze niu, zdol nych

do sku tecz ne go kie ro wa nia
du żą licz bą pra cow ni ków.

Ja ki był cel prze glą dów
sta no wisk pra cy, sko ro

przy tak oczy wi stych pra -
cach szcze gól nie nie bez -

piecz nych in spek to rzy
stwier dzi li ty le nie pra wi -

dło wo ści? I kto tak na -
praw dę miał peł nić nad zór

nad ty mi pra ca mi? 
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ne go in spek to ra pra cy; był on or ga nem osta tecz nie roz strzy ga -
ją cym o re je stra cji związ ku za wo do we go. Po za tym w je go kom -
pe ten cji by ły kwe stie do ty czą ce za twier dza nia ta bel płac pra -
cow ni ków czy pod wy żek tzw. in fla cyj nych, kosz to wych. To by ły
czyn no ści, któ rych współ cze sna in spek cja pra cy nie zna.

Czy to zna czy, że in spek tor pra cy miał więk szy za kres
obo wiąz ków niż obec nie?

Z ca łą pew no ścią był więk szym wie lo za wo dow cem. Obec -
nie za kres przed mio to wy za dań in spek cji jest bar dzo sze ro ki,
wy ni ka z dy na micz ne go roz wo ju prze my słu i tech no lo gii. In -
spek tor pra cy jest naj bar dziej sku pio ny na za gad nie niach tech -
nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy. Ten z okre su mię dzy wo jen ne -
go mu siał rów nież roz wią zy wać m.in. pro ble my kon flik tów wła -
ści cie li ziem skich i ro bot ni ków rol nych. Przy tym mu siał się znać
np. na ce nach pro duk tów, ochro nie pra cy mło do cia nych i ko -
biet, a tak że na urzą dza niu żłob ków, bo de cy do wał o ich do -
pusz cze niu do użyt ko wa nia. Za kres przed mio to wy in spek cji pra -
cy w okre sie mię dzy wo jen nym był znacz nie szer szy niż dzi siej -
szej in spek cji. Nie trak tu ję te go jed nak ja ko plus. Ta roz le gła
dzia łal ność by ła kry ty ko wa na przez MOP, któ ra uwa ża ła, że pol -
ski in spek tor pra cy ma zbyt wie le za dań, po za tym ów cze śni
głów ni in spek to rzy pra cy zwra ca li uwa gę na to, że wie lość za -
dań od ry wa ła ka drę in spek cyj ną od głów ne go za da nia, ja kim
by ło wi zy to wa nie za kła dów pra cy.

Ja ki mi środ ka mi praw ny mi dys po no wa li in spek to rzy pra -
cy? Czy by ły wy star cza ją ce w ów cze snych re aliach?

W pierw szym okre sie funk cjo no wa nia in spek cji pra cy bo -
lącz ką był brak moż li wo ści wy da wa nia de cy zji w ro zu mie niu
dzi siej szych de cy zji ad mi ni stra cyj nych. Ta ko we po ja wi ły się do -
pie ro w roz po rzą dze niu Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
w lip cu 1927 ro ku. Do pie ro wte dy in spek tor pra cy mógł po słu -
gi wać się tym na rzę dziem do sank cjo no wa nia sta nu tech nicz -
ne go bez pie czeń stwa pra cy. Du żym utrud nie niem dla in spek -
to rów pra cy wów czas by ło rów nież to, że mu sie li umieć po słu gi -
wać się prze pi sa mi wszyst kich państw za bor czych. W za leż no ści
od te go, w ja kim okrę gu dzia ła li, mu sie li znać pra wo za bor ców
i no we, uchwa lo ne przez par la ment nie pod le głej Pol ski. 

Czy pod czas zbie ra nia ma te ria łów do swo ich pu bli ka cji
na te mat po wsta wa nia in spek cji pra cy na tknął się pan na ja -
kąś szcze gól ną hi sto rię czy sy tu ację?

Naj bar dziej su ge styw ne i barw ne opi sy pra cy in spek to rów
pra cy zna la złem w pu bli ka cji pt. „Ze wspo mnień in spek to ra pra -
cy”, któ rej au to ra mi by li na si ko le dzy in spek to rzy pra cy: Ha li na
Kra hel ska, Ma ria Kir sto wa i Sta ni sław Wol ski. Du że wra że nie
zro bi ły na mnie opi sy pro ble mów ko mu ni ka cyj nych. Ol brzy mie
po ła cie kra ju i nie zwy kła szczu płość za lud nie nia po wo do wa ły, że
czę sto po dróż in spek to ra do za kła du pra cy w jed ną stro nę trwa ła
kil ka dni. Nie bez zna cze nia by ła mi zer ność środ ków fi nan so -
wych, ja ki mi dys po no wa li in spek to rzy pra cy, a tak że brak ja kie -
go kol wiek oprzy rzą do wa nia. Pa ra dok sal nie, przy tych ol brzy mich
nie do god no ściach, ze spra woz dań wy ła nia się jed nak ob raz do -
sko na le funk cjo nu ją ce go urzę du. Bez wąt pie nia wy ni ka ło to z nie -
zwy kłe go wprost za an ga żo wa nia in spek to rów pra cy i ich ogrom -
ne go do świad cze nia. Nikt so bie wte dy nie wy obra żał, że w od ra -
dza ją cej się Pol sce moż na ocze ki wać cze goś wię cej po za tym, że
da je ona w mia rę sta bil ną pra cę i na kła da ko niecz ność eg ze kwo -
wa nia prze pi sów na rzecz ro bot ni ków w za kła dach pra cy. To jest
chy ba ten naj bar dziej nie zwy kły ob raz z do stęp nych prze ka zów,
spra woz dań tam te go okre su. 

Czy pod czas czy ta nia tych spra woz dań miał pan ja kieś
sko ja rze nia z wła sną prak ty ką in spek tor ską?

Pa mię tam, jak 20 lat te mu pro wa dzi li śmy kon tro le zwią za ne
z prze kształ ce nia mi w agen cjach rol nych skar bu pań stwa. Po je -
cha łem wte dy w de le ga cję do jed ne go z PGR-ów. Gdy ra no po -
sze dłem do skle pu, do wie dzia łem się, że tam w ogó le nie sprze -
da ją świe że go pie czy wa, gdyż czer stwe jest tań sze, a we wsi ni -
ko go nie stać na in ne. W cza sach trans for ma cji ustro jo wo -go -
spo dar czej ci lu dzie tak na praw dę by li po zo sta wie ni sa mi so bie.
Wte dy uświa do mi łem so bie, jak de li kat nych sfer ży cia do ty ka -
my przy oka zji in spek tor skich kon tro li. Z hi sto rycz nej per spek -
ty wy te raz do kład nie wi dzę, jak za wsze by li śmy i na dal je ste śmy
bli sko lu dzi, nad któ ry mi po chy la my się w co dzien nej pra cy. 

Wróć my do spra woz dań głów ne go in spek to ra pra cy
z okre su mię dzy wo jen ne go. Czy to praw da, że ma pan wszyst -
kie, któ re za cho wa ły się?

Uda ło mi się do trzeć do spra woz dań głów ne go in spek to ra
pra cy od pierw sze go, wy da ne go w 1925 ro ku aż do ostat nie go

W przy szłym ro ku bę dzie my świę to wa li ju bi le usz 95-le -
cia in spek cji pra cy, jed nak pierw sze za pi ski do ty czą ce jej
two rze nia się ga ją ro ku 1915. A za tem ile lat tak na praw dę
ma na sza in spek cja pra cy?

Ofi cjal nie dziś li czy so bie 94 la ta, ale ja skła niam się do twier -
dze nia, że hi sto ria na sze go urzę du ma co naj mniej trzy la ta wię -
cej. W 1915 ro ku po wsta ły pierw sze ak ty praw ne do ty czą ce in -
spek cji. Po wo ła ny w sierp niu te go ro ku Ko mi tet Oby wa tel ski
przy Urzę dzie Mia sta Sto łecz ne go War sza wy utwo rzył ze spół
pod prze wod nic twem pro fe so ra Lu dwi ka Krzy wic kie go, któ ry
za jął się opra co wa niem pro jek tów pra wa do ty czą ce go in spek cji
pra cy. Przy go to wy wa li je Po la cy, mi mo nie sprzy ja ją cej sy tu acji
po li tycz nej, a więc ogra ni czeń wy ni ka ją cych z oku pa cji nie miec -
kiej. Pra ce te go ze spo łu by ły na ty le istot ne, że na ich ba zie
w stycz niu 1919 ro ku mo gło po wstać pra wo dotyczące in spek -
cji pra cy. Gdy by za da tę po wsta nia in spek cji pra cy brać rok 1915,
to już za nie co po nad rok ob cho dzi li by śmy jej 100-le cie.

Ta ki ju bi le usz miał już Urząd Do zo ru Tech nicz ne go.
Ko le dzy z Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go li czą hi sto rię swe go

urzę du od chwi li, gdy pol scy oby wa te le za czę li uczest ni czyć
w pra cach urzę du do spraw nad zo ru nad ko tła mi pa ro wy mi,
któ ry dzia łał pod au spi cja mi za bor cy ro syj skie go. Gdy by śmy
w in spek cji pra cy chcie li się gać tak da le ko, to mo gli by śmy ob -
cho dzić na wet 150-le cie, gdyż w in spek cjach państw za bor -
czych rów nież dzia ła li pol scy oby wa te le.

Czy coś za sko czy ło pa na, je śli cho dzi o te naj star sze prze -
ka zy do ty czą ce in spek cji pra cy?

Po ka zu ją one nie zwy kłe wręcz za an ga żo wa nie in spek to rów
pra cy. W 1915 ro ku w okrę gu war szaw skim by ło ich za le d wie
kil ku; naj pierw trzech, póź niej sied miu, w tym rów nież ko bie ty.
Rok póź niej, kie dy War sza wę po dzie lo no na trzy okrę gi, po ja wił
się pierw szy głów ny in spek tor pra cy, Fran ci szek So kal. Tej nie -
licz nej ka drze in spek tor skiej przy szło pra co wać w trud nych wa -
run kach. Dość po wie dzieć, że ga bi net głów ne go in spek to ra pra -
cy urzą dzo no pry wat ny mi me bla mi, a on sam jeź dził służ bo wo
do Ge ne wy au tem, któ re nie by ło za opa trzo ne na wet w ko ła za -
pa so we. Nie prze szka dza ło to jed nak dzia łać in spek to rom pra cy
w spo sób nie zwy kle efek tyw ny, co wy raź nie wi dać w spra woz -
da niach in spek cji pra cy. 

Jak po strze ga no wów czas in spek cję pra cy?
In spek cja cie szy ła się nie zwy kle du żym au to ry te tem, zwłasz -

cza wśród pra co bior ców. W 1928 ro ku po wo ła no są dy pra cy,
któ re mia ły od cią żyć in spek to rów pra cy od czyn no ści roz jem -
czych w przy pad ku kon flik tów zbio ro wych, ale wca le tak się nie
sta ło. Z za cho wa nej li te ra tu ry wy ni ka bo wiem, że pra co bior cy
wo le li kie ro wać spra wy do in spek cji pra cy, po nie waż ona roz pa -
try wa ła je szyb ko, spraw nie i fa cho wo. Wy da je się, że dziś jest
bar dzo po dob ny od biór in spek cji pra cy w te go ty pu spra wach.

Czy tam tą dzia łal ność me dia cyj ną in spek cji moż na od -
nieść do dzi siej szej pre wen cyj nej?

My ślę, że nie moż na te go po rów ny wać. In spek cja pra cy
w okre sie mię dzy wo jen nym by ła po wo ła na do roz wią zy wa nia
kon flik tów i za tar gów zbio ro wych nie tyl ko w prze my śle, ale
rów nież w rol nic twie w byłym zaborze pruskim. Przy po mnę, że
w la tach 1918-1922 ist nia ła od dziel na in spek cja do spraw ochro -
ny pra cy w rol nic twie. To po wo do wa ło swe go ro dza ju du alizm,
a za kres przed mio to wy me dia cji w roz wią zy wa niu kon flik tów
był o wie le szer szy. Za roz wią zy wa nie kon flik tów i za tar gów od -
po wia dał in spek tor ob wo do wy. Głów ny in spek tor pra cy był wła -
ści wy do roz wią zy wa nia kon flik tów zbio ro wych da nej bran ży.
War to wspo mnieć, że re je stra cja związ ków za wo do wych od by -
wa ła się rów nież w in spek cji pra cy na po zio mie okrę go wych in -
spek to ra tów pra cy, z któ rej wszel kie ze sta wie nia tra fia ły do głów -

Rozmowa z nadinspektorem pracy,
kierownikiem oddziału PIP w Ostrowie

Wielkopolskim Tomaszem Kozłowskim, który
od lat interesuje się historią inspekcji pracy, 

a obecnie przygotowuje jej monografię.

U źródeł inspekcji
Na 95-lecie 
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Dokończenie ze strony 32.

● Nie za pew nie nie ob słu gu ją cym ma -
szy ny w za kła dzie peł ne go za zna jo mie nia się
z in struk cja mi ob słu gi i sto so wa nia ich w prak -
ty ce. Z prze słu chań ka dry za rzą dza ją cej śred -
nie go szcze bla wy ni ka, iż pod czas szko leń
nie za zna ja mia li oni pra cow ni ków z in struk -
cja mi ob słu gi ma szyn i urzą dzeń, mi mo iż
po wyż sze wy ni ka wprost z pro ce dur szko le -
nia obo wią zu ją cych w za kła dzie pra cy.

● To le ro wa nie przez nad zór ry zy kow -
nych me tod pra cy, tj. do ty ka nia przez ope ra -
to rów rę ką po wierzch ni na wi ja ne go ma te -
ria łu na wal cach. Po wyż sza uwa ga wy ni ka
z prze słu cha nia jed ne go ze świad ków, któ ry
ze znał, iż wi dział, jak pra cow ni cy do ty ka li pa -
pie ru pod czas pra cy ma szy ny, by spraw dzić
je go stan.

● Ru ty na za wo do wa i nie dba łe po dej -
ście do za sad bez pie czeń stwa pra cy przez
oso by kie ru ją ce oraz wy ko ny wa nie przez po -
szko do wa ne go prac w spo sób ry zy kow ny.

● Za trud nie nie ope ra to rów z na ru sze -
niem mak sy mal ne go prze cięt ne go śred nio
ty go dnio we go wy mia ru cza su pra cy, wy no -
szą ce go 48 go dzin, co skut ko wa ło zmę cze -
niem i osła bie niem psy cho fi zycz nym pra cow -
ni ków.

W oce nie in spek to ra pra cy do za ist nie nia
wy pad ku przy czy ni ła się po nad to zła kon dy -
cja psy cho fi zycz na po szko do wa ne go, któ re -
mu oko ło mie sią ca przed za ist nia łym wy pad -
kiem zmar ła żo na.

Prze pro wa dzo na rów no le gle w za kła dzie
kon tro la w za kre sie prze strze ga nia prze pi -
sów do ty czą cych cza su pra cy wy ka za ła sze -
reg nie pra wi dło wo ści, m.in. za trud nia nie pra -
cow ni ków z na ru sze niem za sa dy prze cięt -
nie 5-dnio we go ty go dnia cza su pra cy i po -
nad śred nio 48 go dzin w ty go dniu w okre sie
roz li cze nio wym, nie udzie la nie co czwar tej
wol nej nie dzie li, prze kro cze nia rocz ne go li -
mi tu go dzin nad licz bo wych, na ru sza nie pra -
wa do od po czyn ków do bo wych i ty go dnio -
wych, pra cę 8 go dzin na sta no wi skach, na któ -
rych wy stę pu ją prze kro cze nia czyn ni ków szko -
dli wych dla zdro wia pra cow ni ków.

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi -
dło wo ścia mi in spek tor pra cy w wy dał 11 de -
cy zji ust nych oraz 2 po le ce nia. Po za koń cze -
niu kon tro li wy sto so wał do pra co daw cy na -
kaz ust ny za wie ra ją cy 2 de cy zje oraz wy stą -
pie nie za wie ra ją ce 19 wnio sków. Dwie oso -
by kie ru ją ce pra cow ni ka mi zo sta ły uka ra ne
man da ta mi.

Po nad to in spek tor skie ro wał do pro ku ra -
tu ry za wia do mie nie o moż li wo ści po peł nie -
nia, przez dy rek to ra za kła du oraz li de ra świad -
czą ce go pra cę na zmia nie, na któ rej miej sce
miał wy pa dek, prze stęp stwa z art. 220 usta wy
z 6 czerw ca 1997 r. – Ko deks kar ny (art. ten
sta no wi: „Kto, bę dąc od po wie dzial ny za bez -
pie czeń stwo i hi gie nę pra cy, nie do peł nia wy -
ni ka ją ce go stąd obo wiąz ku i przez to na ra ża
pra cow ni ka na bez po śred nie nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia al bo cięż kie go uszczerb ku
na zdro wiu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol -
no ści do lat 3”.).

Łu kasz Śmier ciak
OIP Opo le

Tragedia w fabryce papieru
Oso ba nad zo ru ją ca pra cę

na zmia nie 2 i 3, tj. li der
zmia no wy, ma za za da nie
nad zo ro wać ca ły za kład
pra cy obej mu ją cy 5 hal,
gdzie mak sy mal na od le -
głość wy no si 1 ki lo metr.
Z ze znań świad ków wy ni -
ka, iż li der po ja wia się
w da nym dzia le 1-2 ra zy
w cią gu zmia ny.

przed dru gą woj ną świa to wą − w 1938 ro ku, któ re od na la złem
w bi blio te ce Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Nie znam ar chi wum
pań stwo we go, któ re mia ło by ten pe łen zbiór.

Co wy ni ka z tych spra woz dań w po rów na niu ze współ -
cze sny mi?

Zdzi wił by się ten, kto są dził by, że są la ko nicz ne. One są bar -
dzo ob szer ne, li czą so bie na wet kil ka set stron. Pu bli ko wa ne by -
ły za rów no w ję zy ku pol skim, jak i fran cu skim, obo wią zu ją cym
wów czas w Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy. Za wie ra ją nie
tyl ko su che da ne sta ty stycz ne, ale przede wszyst kim in for ma cje
o pra wo daw stwie ochron nym, ja kie utwo rzo no w da nym ro ku.
Są tam rów nież da ne o sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej, a tak -
że ma te rial nej pra cow ni ków. Wy ni ka z nich ja sno, że kwe stie

sta ty stycz ne za wsze by ły istot ne, a w każ dym ko lej nym spra -
woz da niu znaj du ją się od nie sie nia do wcze śniej szych lat. Już
wte dy sta ty sty ki ro zu mia no nie ja ko zbiór róż nych cyfr, lecz ja ko
źró dło bar dzo istot nej wie dzy o okre ślo nych zja wi skach, któ re
znacz nie wy kra cza ły po za kwe stie zwią za ne z dzia łal no ścią urzę -
du. Roz ma ite ze sta wie nia, ta bel ki i licz by są skarb ni cą wie dzy
o ży ciu co dzien nym nie tyl ko in spek to rów pra cy, ale też sa mych
za trud nio nych. 

Je śli cho dzi o spra woz da nia głów ne go in spek to ra pra cy,
cho ciaż by ich układ gra ficz ny, to nie był on efek tem ja kie goś wi -
dzi mi się. W czę ści sta ty stycz nej sto so wa no nor my o cha rak te -
rze mię dzy na ro do wym, funk cjo nu ją ce w spra woz da niach prze -
sy ła nych do MOP przez głów nych in spek to rów pra cy z in nych
państw, np. z Bel gii, Fran cji czy Włoch. Układ te ma tycz ny tych
spra woz dań, choć uwa run ko wa ny za kre sem dzia łal no ści po -
szcze gól nych urzę dów in spek cji pra cy, rów nież był toż sa my, by
moż na by ło po rów ny wać ich do ko na nia w tym sa mym za kre sie.
W ra mach MOP pań stwa zo bo wią zy wa ły się do sto so wa nia po -
dob nych stan dar dów w za kre sie pra wa pra cy, a więc ko niecz ne

by ły od po wied nie na rzę dzia umoż li wia ją ce do ko ny wa nie po -
rów nań. War to wie dzieć przy tym, że Pol ska czyn nie uczest ni -
czy ła w two rze niu MOP i to już od czerw ca 1918 ro ku, kie dy jej
po wsta nie uwzględ nio no w Trak ta cie Wer sal skim.

Z pa na re la cji ry su je się ob raz in spek to ra pra cy, któ ry wy -
ko ny wał swo je za da nia z wiel kim od da niem i pa sją. Ta to wa -
rzy szy pa na za in te re so wa niom hi sto rią in spek cji pra cy. Skąd
się wzię ła? Kie dy znaj du je pan czas na ich re ali za cję?

Wy da je mi się, że dla każ de go, kto ukoń czył stu dia praw ni -
cze, pa sja hi sto rycz na jest czymś zu peł nie na tu ral nym. Nie moż -
na stu dio wać pra wa i nie znać hi sto rii za rów no tej po wszech -
nej, jak i pań stwa pol skie go. Wciąż utrzy mu ję kon tak ty z ko le -
ga mi z wro cław skiej uczel ni, na któ rej koń czy łem stu dia, i to

bar dzo uła twia mi do cie ra nie
do róż nych źró deł i pu bli ko wa -
nie ma te ria łów. 

Gdy przy sze dłem do pra cy
w in spek cji, uświa do mi łem so -
bie, że in sty tu cja, któ ra ma tak
bo ga tą hi sto rię, w za sa dzie bar -
dzo nie wie le wie na jej te mat.
Do dziś in spek cja pra cy nie do -
cze ka ła się peł nej mo no gra fii,
a do stęp ne pu bli ka cje ma ją cha -
rak ter wy cin ko wy. Po wie la ne są
w nich czę sto in for ma cje nie -
spraw dzo ne, jak ta, któ ra mó wi
o po wo ła niu 1928 ro ku są dów
pra cy, by te od cią ży ły in spek to -
rów pra cy od cho ciaż by czyn no -
ści po jed naw czych. Brak pu bli -
ka cji o in spek cji pra cy w uję ciu
hi sto rycz nym wy ni ka chy ba z te -
go, że w ar chi wach jest bar dzo
nie wie le ma te ria łów na ten te -
mat. Dość po wie dzieć, że po kil -

ku dniach po szu ki wań w war szaw skim ar chi wum zna la złem za -
le d wie kil ka stron na te mat na szej in spek cji pra cy. 

Czy mo że się pan po chwa lić ja kimś szcze gól nie dla pa na
waż nym do ku men tem, do któ re go pan do tarł?

Za suk ces po czy tu ję so bie zdo by cie kil ka lat te mu spra woz -
da nia głów ne go in spek to ra pra cy z 1938 ro ku, któ re go bra ko -
wa ło mi w zbio rze. Obec nie mam już wszyst kie z okre su mię -
dzy wo jen ne go. To jest na praw dę nie zwy kła lek tu ra i do świad -
cze nie, gdy po chy lam się nad ty mi do ku men ta mi. Świa do mość
ich hi sto rycz ne go zna cze nia, ich wie ku oraz fak tu, że czę sto nikt
przede mną nie oglą dał tych po żół kłych, wy bla kłych stro nic
przez kil ka dzie siąt lat, po wo du ją, że ich czy ta nie ro bi na praw dę
du że wra że nie. Ile kroć je stem w ar chi wum, za wsze sły szę, by
ob cho dzić się z ni mi z na le ży tą aten cją.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Hi sto ria in spek cji pra cy to ge ne ral nie hi sto ria in spek cji w An glii. Wy spia rze bo wiem na po -
cząt ku XIX wie ku wy my śli li in sty tu cję spra wu ją cą nad zór nad wa run ka mi pra cy. W 1803 ro ku
po wstał pierw szy akt nor ma tyw ny, któ ry do ty czył ochro ny dzie ci w za kła dach pra cy. Ta in sty -
tu cja na wy spach bry tyj skich ewa lu owa ła i w la tach 60. XIX wie ku prze ję ły ją pań stwa kon ty -
nen tal nej Eu ro py. 

Na sza in spek cja jest w du żym za kre sie wy znacz ni kiem te go, co w ob sza rze nad zo ru i kon -
tro li nad wa run ka mi pra cy wy my śli li An gli cy i ko le dzy z Eu ro py Za chod niej. Gdy wczy tu ję się
w hi sto rycz ny pro jekt an giel skiej usta wy o in spek cji pra cy, to od naj du ję w nim kil ka in sty tu cji,
któ re obo wią zu ją w obec nej na szej usta wie o PIP. Dru gim kro kiem mi lo wym te go usta wo daw -
stwa w no wo żyt nej Eu ro pie był Trak tat Wer sal ski i je go część XIII, któ ra usta na wia ła Kon sty tu -
cję MOP, oraz art. 427, na kła da ją cy obo wią zek zor ga ni zo wa nia in spek cji pra cy.

W ro ku 1943 MOP przy go to wał i za czął wcie lać w ży cie kon wen cję do ty czą cą in spek cji
pra cy w prze my śle i han dlu. Choć w zde cy do wa nej więk szo ści w pol skim usta wo daw stwie po -
wie li li śmy już spraw dzo ne wzor ce, to jed nak wnie śli śmy rów nież kil ka wła snych po my słów
na funk cjo no wa nie in spek cji pra cy. Do nich za li cza się du ży za kres przed mio to wy dzia łal no ści
in spek cji, pod po rząd ko wa nie jej sej mo wi, a nie agen dom rzą do wym. Pol skim ewe ne men tem
jest funk cjo nu ją cy tyl ko u nas śro dek praw ny w po sta ci wy stą pie nia, któ ry jest na po gra ni czu
de cy zji ad mi ni stra cyj nej i po le ce nia kon tro l ne go.

W artykule Artura Brzezińskiego „Ochrona przedemerytalna” (nr 4/2013, s.10) przypis
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Do wy pad ku do szło w wy ni ku wcią gnię cia
po szko do wa ne go po mię dzy ob ra ca ją ce się
wal ce war stwow ni cy Re win der AC 860 D (ma -
szy ny do pro duk cji pa pie ru war stwo we go,
np. ta kie go, ja ki zna my z chu s te czek hi gie nicz -
nych).

Kon tro lu ją cy za kład in spek tor stwier dził,
że ma szy na po sia da ła ozna cze nie CE na ta blicz -
ce zna mio no wej wska zu ją ce, że jest bez piecz -
na dla ob słu gu ją cych, tj. speł nia wy ma ga nia dy -
rek ty wy ma szy no wej 89/392/EEC. Oce nił jed nak,
że miej sce, z któ re go po szko do wa ny pra cow -
nik zo stał wcią gnię ty przez ob ra ca ją ce się wal -
ce, nie by ło na le ży cie za bez pie czo ne. Bra ko wa -
ło spe cjal nej osło ny pod no szo nej si łow ni ka mi
hy drau licz ny mi. W cza sie wy pad ku osło na ta, na -
zy wa na „ła do war ką”, by ła opusz czo na i nie

speł nia ła swo jej funk cji ochron nej. Umoż li wia -
ło to do stęp do czę ści wi ru ją cych ma szy ny, co
przy czy ni ło się do tra gicz ne go zda rze nia.

Po nie waż nie by ło bez po śred nich świad -
ków wy pad ku, in spek tor, na pod sta wie oglę -
dzin miej sca zda rze nia oraz prze słu cha nia

współ pra cow ni ków, po sta wił hi po te zę, że po -
szko do wa ny pró bo wał spraw dzić do ty ko wo
po wierzch nię na wi ja ne go pa pie ru lub też
utra cił w spo sób nie kon tro lo wa ny rów no wa -
gę w wy ni ku po tknię cia się o le żą cą na pod ło -
dze osło nę.

Ja ko przy czy ny wy pad ku in spek tor pra cy
wska zał:

● Brak sku tecz ne go za bez pie cze nia
przed do stę pem do czę ści wi ru ją cych war -
stwow ni cy.

● Brak nad zo ru przez prze ło żo nych
nad pra cow ni ka mi wy ko nu ją cy mi zle co ne
pra ce. Oso ba nad zo ru ją ca pra cę na zmia nie 2
i 3, tj. li der zmia no wy, ma za za da nie nad zo ro -
wać ca ły za kład pra cy obej mu ją cy 5 hal, gdzie
mak sy mal na od le głość wy no si 1 ki lo metr.

Z ze znań świad ków wy ni ka, iż li der po ja wia się
w da nym dzia le 1-2 ra zy w cią gu zmia ny.

● To le ro wa nie przez oso by kie ru ją ce
w za kła dzie wa dli wej eks plo ata cji ma szy ny
i brak kon tro li spraw no ści ukła dów me cha nicz -
nych za bez pie cza ją cych ope ra to rów.

Tragedia w fabryce papieru
In spek tor Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy
w Opo lu zo stał we zwa ny
do spół ki spe cja li zu ją cej
się w pro duk cji pa pie ru
z sie dzi bą w K. w związ -
ku ze śmier tel nym wy -
pad kiem przy pra cy,
któ ry wy da rzył się w za -
kła dzie.

Dokończenie na stronie 31.


