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Czy no we li za cja Kodek su pra cy uła twia ją ca go dze nie
ży cia za wo do we go i ro dzin ne go speł ni swo ją ela -
stycz ną funk cję? Czy też sta nie się źró dłem ko lej nych
nie po ko jów pra co daw ców oraz nie pew no ści pra cow -
ni ków al bo też po wo dem wąt pli wo ści in ter pre ta cyj -
nych stron sto sun ku pra cy?
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Po zy tyw na oce na spra woz da nia
Ra da Ochro ny Pra cy na po sie dze niu 9 lip ca br. w sie dzi bie Sej mu po zy tyw nie oce ni ła
spra woz da nie głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji Pra cy
w ro ku ubie głym. W przy ję tym w tej spra wie sta no wi sku sfor mu ło wa ła kil ka wnio -
sków, za le ca jąc ich re ali za cję. In spek cja pra cy przed sta wi ła w cza sie ob rad ma te riał
na te mat za trud nia nia i bez pie czeń stwa pra cy pra cow ni ków mło do cia nych. 

W sta no wi sku w spra wie spra woz da nia głów ne go in spek to ra
ra da za le ci ła m.in. zin ten sy fi ko wa nie dzia łań in for ma cyj nych
i pre wen cyj nych skie ro wa nych do pra cow ni ków w pierw szym
ro ku ich pra cy na da nym sta no wi sku, gdyż to oni naj czę ściej
ule ga ją wy pad kom. Uzna ła, że dla sku tecz nej pre wen cji wy pad -
ko wej na le ży tak że na si lić dzia ła nia in for ma cyj ne do ty czą ce po -
stę po wa nia po wy pad ko we go w ce lu wła ści we go usta la nia
przy czyn wy pad ków przy pra cy. Nie zbęd ne jest ujed no li ce nie
sys te mów zbie ra nia in for ma cji o wy pad kach przy pra cy gro ma -
dzo nych obec nie nie za leż nie przez GUS i ZUS, a tak że PIP
i WUG. Na le ży wzmoc nić kon tro lę pra wi dło wo ści wnio sko wa -
nia o na li cza nie skład ki na ubez pie cze nie wy pad ko we oraz roz -
wa żyć udo sko na le nie te go sys te mu z uwzględ nie niem spe cy fi -
ki mi kro przed się biorstw. 

Ra da za le ca po nad to pod ję cie dzia łań in for ma cyj no -kon tro l -
nych w ce lu wła ści we go ewi den cjo no wa nia sta żu pra cy w wa -
run kach szcze gól nych i o szcze gól nym cha rak te rze, słu żą cych
za pew nie niu od po wied nie go od pro wa dza nia skład ki na fun -
dusz eme ry tur po mo sto wych. Wi dzi po trze bę uwzględ nie nia
w usta wie o za mó wie niach pu blicz nych wy raź ne go kry te rium
do ty czą ce go za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz
praw nej ochro ny sto sun ku pra cy, a tak że eli mi no wa nia róż nych
form za trud nie nia w tym sa mym miej scu pra cy w od nie sie niu
do prac zwią za nych z du żym ry zy kiem wy pad ku lub cho ro by
za wo do wej. Opo wia da się za kon ty nu owa niem przez in spek cję
pra cy – we współ pra cy z part ne ra mi spo łecz ny mi – kam pa nii
pro mo cyj no -in for ma cyj nych do ty czą cych kształ to wa nia od po -
wied nich wa run ków pra cy.

Opra co wa nie:  „Za trud nia nie i bez pie czeń stwo pra cy pra cow -
ni ków mło do cia nych” przed sta wi ła wi ce dy rek tor De par ta men -
tu Praw ne go GIP An na Mar tu sze wicz. Zwró ci ła uwa gę, że ana -
li za kil ku let nich wy ni ków kon tro li PIP w za kre sie za trud nia nia
i szcze gól nej ochro ny zdro wia pra cow ni ków mło do cia nych
wska zu je przede wszyst kim na nie re ali zo wa nie przez pra co -
daw ców obo wiąz ków for mal nych, ma ją cych jed nak że nie ba ga -
tel ny wpływ na kwe stie bez pie czeń stwa. In spek to rzy pra cy
stwier dza ją naj czę ściej u kon tro lo wa nych: nie pro wa dze nie

ewi den cji cza su pra cy przy pra cach wzbro nio nych, a do zwo lo -
nych mło do cia nym w za kre sie przy go to wa nia za wo do we go,
brak wy ka zów sta no wisk i ro dza jów prac do zwo lo nych dla ce -
lów przy go to wa nia za wo do we go, brak wy ka zów sta no wisk
pra cy i prac wzbro nio nych, do pusz cza nie mło do cia nych do
pra cy bez wstęp nych, okre so wych i kon tro l nych ba dań le kar -
skich, a tak że bez szko le nia wstęp ne go w za kre sie bhp. Po zy -
tyw ne jest na to miast, że je dy nie u nie wiel kie go od set ka pra co -
daw ców stwier dza się na ru sze nia prze pi sów o cza sie pra cy i wy -
pła ca niu mło do cia nym wy na gro dzeń i in nych świad czeń.

Jak pod kre śli ła An na Mar tu sze wicz, ze wzglę du na nie re ali -
zo wa nie przez znacz ną cześć pra co daw ców obo wiąz ków w za -
kre sie ochro ny zdro wia mło do cia nych, du że go zna cze nia na -
bie ra pro wa dzo na przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy dzia łal -
ność pre wen cyj na w po sta ci pro gra mów edu ka cyj nych skie ro -
wa nych do uczniów i pra cow ni ków po dej mu ją cych pra cę
po raz pierw szy.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czy ła po seł Iza be la Ka ta -
rzy na Mrzy głoc ka, uczest ni czy li za stęp cy głów ne go in spek to -
ra pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za jąc oraz dy rek -
tor De par ta men tu Nad zo ru i Kon tro li GIP Krzysz tof Ko wa lik. 

29 Ży cie nie wra ca
Śmierć ko le gi wstrzą snę ła wszyst ki mi, któ -

rzy pra cu ją przy bu do wie cen trum han dlo we -
go Trzy Ko ro ny w No wym Są czu.

12
Jest ry zy ko,
nie ma 
za ba wy

Mag da już wie, że nie bę dzie fry zjer ką. Prze -
ko na ła się o tym, gdy przy go to wy wa ła się do
kon kur su bhp dla przy szłych rze mieśl ni ków. 

20
Mo der ni zu jąc
pol ską ko lej
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Wiadomości
nie tylko z kraju

U Rzecznika Praw Obywatelskich
Za sa dy le gal ne go za trud nia nia cu dzo ziem ców i wy ko ny wa nia przez nich pra cy
na te ry to rium RP oraz ochro na praw pra cow ni czych mi gran tów za rob ko wych w Pol -
sce by ły przed mio tem se mi na rium zor ga ni zo wa ne go 9 lip ca br. z ini cja ty wy Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich. W spo tka niu, ad re so wa nym w szcze gól no ści do przed sta -
wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych dzia ła ją cych na rzecz śro do wisk imi gran tów oraz
in sty tu cji pu blicz nych wy ko nu ją cych za da nia zwią za ne z po wie rza niem cu dzo ziem -
com pra cy na te ry to rium RP, wzię li udział: Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor De par ta -
men tu Le gal no ści Za trud nie nia GIP oraz Da riusz Gór ski, spe cja li sta w tym de par ta -
men cie. Przed sta wi li oni in for ma cje o kon tro li le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem -
ców, od po wia da li też na py ta nia uczest ni ków warsz ta tów. 

Kon kurs pla stycz ny
W sie dzi bie OIP w Olsz ty nie 3 lip ca br. roz strzy gnię ty zo stał kon kurs pla stycz -
ny pn. „Bez pie czeń stwo pra cy za le ży od Cie bie” ad re so wa ny do pra cow ni ków
firm z War mii i Ma zur oraz ich ro dzin. Za da niem uczest ni ków, ry wa li zu ją cych
w trzech ka te go riach wie ko wych (6-13 lat, 14-18 lat i po wy żej 18 lat), by ło
przed sta wie nie swo je go wy obra że nia o moż li wo ściach ogra ni cza nia za gro -
żeń w śro do wi sku pra cy. Spo śród 81 na de sła nych prac ko mi sja kon kur so wa,
w któ rej skła dzie zna leź li się przedstawiciele OIP, Urzę du Do zo ru Tech nicz ne -
go, Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków Służ by BHP oraz Li ceum
Pla stycz ne go w Olsz ty nie, wy ło ni ła po trzy prace naj lep sze w każ dej ka te go -
rii wie ko wej. Po nad to przy zna no po czte ry wy róż nie nia. Wy sta wę na gro dzo -
nych prac oraz wrę cze nie na gród lau re atom za pla no wa no we wrze śniu br.

No wa sie dzi ba
w Krośnie
Od dział Państwowej Inspekcji Pracy w Kro -
śnie, na le żą cy do OIP w Rze szo wie, zmie nił
swo ją sie dzi bę, któ ra bę dzie użyt ko wa na
w ra mach trwa łe go za rzą du. Obec nie mie ści
się przy ul. Biesz czadz kiej 1. Usy tu owa nie
jest bar dzo ko rzyst ne dla in te re san tów, rów -
nież nie peł no spraw nych – pod jaz dy
do głów ne go wej ścia bu dyn ku, dwie win dy
oraz przyj mo wa nie in te re san tów na par te rze
te go bu dyn ku w po bli żu głów ne go wej ścia.
No wa sie dzi ba po pra wi ła kom fort pra cy 26
pra cow ni kom oraz umoż li wi ła stwo rze nie
od po wied nich po miesz czeń so cjal nych. Ofi -
cjal ne go otwar cia do ko nała 13 czerw ca br.
głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz,
któ rej to wa rzy szy li: Mał go rza ta Kwiat kow -
ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy,
Da wid Ba ran, okrę go wy in spek tor pra cy
w Rze szo wie oraz Je rzy De reng, kie row nik
Od dzia łu. W otwar ciu uczest ni czy li też
przed sta wi cie le Pod kar pac kie go Urzę du
Wo je wódz kie go w Rze szo wie.

Bez piecz ne go spo dar stwo rol ne
W Ło dzi od by ła się 12 lip ca br. kon fe ren cja pod su mo wu ją ca etap wo je wódz ki
kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne 2013”, któ rej współ or ga ni za to ra -
mi by li m.in. mar sza łek wo je wódz twa łódz kie go, OIP w Ło dzi i KRUS Od dział
Re gio nal ny w Ło dzi. Spo śród 103 go spo darstw rol nych oce nia nych przez ko -
mi sję kon kur so wą wy ło nio no 9 fi na li stów, a pierw szą na gro dę zdo by li Be ata
i Sła wo mir Wit kow scy z Ko nop ni cy. Wszy scy fi na li ści zo sta li wy róż nie ni dy -
plo ma mi, li sta mi gra tu la cyj ny mi oraz na gro da mi rze czo wy mi. Pod czas kon fe -
ren cji wy gło szo no rów nież wy kła dy na te mat cho rób za wo do wych rol ni ków,
ana li zy wy pad ków przy pra cy rol ni czej, kam pa nii „Sza nuj ży cie! Bez piecz na
pra ca w go spo dar stwie rol nym”, a tak że pierw szej po mo cy przed me dycz nej.
W punk cie in for ma cyj no -pro mo cyj nym in spek to rzy pra cy udzie la li po rad
z za kre su bhp w rol nic twie i roz da wa li rol ni kom ma te ria ły pre wen cyj ne.
W spo tka niu uczest ni czy li m.in. za stęp ca okrę go we go in spek to ra pra cy 
Ja nusz Grodz ki i Ka ta rzy na Mie tel ska, ko or dy na tor dzia łań pre wen cyj nych
w rol nic twie in dy wi du al nym w GIP.

Chiń czy cy w ośrod ku
szko le nia in spek cji
Ośro dek Szko le nia Pań stwo wej In spek cji
Pra cy im. prof. Ja na Ro sne ra we Wro cła -
wiu 5 lip ca br. po raz ko lej ny go ścił de le ga -
cję przed sta wi cie li chiń skich in sty tu cji zaj -
mu ją cych się bez pie czeń stwem pra cy.
Prze wod ni czył jej wi ce mi ni ster Sun Hu -
ashan, re pre zen tu ją cy chiń ski Urząd ds.
Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Wi zy ta po -
wią za na by ła z udzia łem uczest ni ków de -
le ga cji w chiń sko -eu ro pej skim dia lo gu
o bez pie czeń stwie pra cy, od by wa ją cym
się w Bruk se li. 
In spek cję pra cy re pre zen to wa li: Ewa Do -
śla – dy rek tor Ga bi ne tu Głów ne go In spek -
to ra Pra cy, Ja nusz Kra soń – dy rek tor
Ośrod ka Szko le nia PIP we Wro cła wiu i Gra -
ży na Pa nek – za stęp ca dy rek to ra ośrod ka.
Go ściom przy bli żo no pod sta wo we in for -
ma cje na te mat dzia łal no ści Pań stwo wej
In spek cji Pra cy, jej struk tu ry or ga ni za cyj -
nej, a tak że przed sta wio no in for ma cje do -
ty czą ce dzia łal no ści ośrod ka, je go sta tu su
praw ne go, za sad fi nan so wa nia, struk tu ry
or ga ni za cyj nej oraz pod sta wo wych za dań.
Szcze gó ło wo omó wio no dzia łal ność szko -
le nio wą ośrod ka, sku pia jąc się szcze gól nie
na szko le niach prze zna czo nych dla pra -
cow ni ków urzę du.
De le ga cję chiń ską in te re so wa ły za gad nie -
nia dotyczące spo so bu oce ny in spek to ra
pra cy, spe cja li za cji za wo do wej, licz by in -
spek to rów w sto sun ku do licz by wszyst -
kich za trud nio nych (oraz pod mio tów go -
spo dar czych), spo so bu okre śla nia licz by
kon tro li, licz by kon tro li wy ko ny wa nych
przez in spek to ra, a tak że spra wy zwią za ne
z ewen tu al ny mi skar ga mi na pra cę in spek -
to rów.
Na za koń cze nie spo tka nia przed sta wi cie le
stro ny chiń skiej wy ra zi li swo je za do wo le -
nie z prze bie gu wi zy ty, pod kre śla jąc jej
wy so ki po ziom me ry to rycz ny i or ga ni za -
cyj ny za pew nio ny przez go spo da rzy. Wy -
ra żo no wspól ną na dzie ję na roz wój obu -
stron nych kon tak tów w ce lu dal szej wy -
mia ny do świad czeń z dzie dzi ny bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Na komisji senackiej
Se nac ka Ko mi sja Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej na po sie dze niu 10 lip ca br. w sie dzi -
bie Se na tu za po zna ła się z in for ma cją o pro ble mach pra co daw ców ze sto so wa -
niem prze pi sów pra wa pra cy, ujaw nio nych pod czas kon tro li Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w ro ku ubie głym. Przed sta wił ją za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Le szek
Za jąc. Omó wił wy ni ki ubie gło rocz nych dzia łań kon tro l no -nad zor czych i pre wen -
cyj nych PIP, a tak że pły ną ce z nich wnio ski, za war te w spra woz da niu głów ne go in -
spek to ra pra cy z dzia łal no ści urzę du w 2012 r., przy ję tym wcze śniej przez Ra dę
Ochro ny Pra cy. W dys ku sji se na to ro wie py ta li m.in. o ska lę zja wi ska nie le gal ne go
za trud nia nia cu dzo ziem ców i pra cy w tzw. sza rej stre fie (bez po twier dza nia umów
na pi śmie), sku tecz ność eg ze ku cji kar na kła da nych na pra co daw ców, re ali za cję
wnio sków le gi sla cyj nych PIP, wy ko rzy sta nie bu dże tu urzę du. Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Ro dzi ny i Po li ty ki Spo łecz nej se na tor Mie czy sław Au gu styn wy ra ził uzna nie
dla do ko nań in spek to rów pra cy. Pod kre ślił, że dzia ła nia Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy istot nie wpły wa ją na pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń stwa i praw nej ochro ny
pra cy w na szym kra ju. Za pew nił o wspar ciu se na to rów dla wnio sków le gi sla cyj -
nych PIP w za kre sie pra wa pra cy. 
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Oce na sys te mu in spek cji pra cy
Zgod nie z har mo no gra mem przy ję tym przez Ko mi tet Wyż -
szych In spek to rów Pra cy (SLIC) na la ta 2007-2016, w bie żą -
cym ro ku od bę dzie się oce na sys te mu in spek cji pra cy w Pol -
sce. Jej za sad ni czym ce lem jest we ry fi ka cja, w ja ki spo sób
w na szym kra ju są wdra ża ne i eg ze kwo wa ne unij ne dy rek ty -
wy do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia.
W związ ku z tym, dzia ła jąc na pod sta wie man da tu Ko mi sji
Eu ro pej skiej, SLIC po wo łał mię dzy na ro do wy ze spół oce nia -
ją cy, zło żo ny z przed sta wi cie li 9 państw UE: Wiel kiej Bry ta nii
(prze wod ni czą cy i asy stent), Cy pru, Da nii, Fin lan dii, Ho lan dii,
Mal ty, Nie miec, Por tu ga lii i Sło wa cji. Oce na do ko ny wa na bę -
dzie w opar ciu o „Wspól ne za sa dy dla in spek cji pra cy w od -
nie sie niu do bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia
w miej scu pra cy”. 
Pierw szym eta pem przy go to wań by ło wy peł nie nie przez PIP
„Kwe stio na riu sza do oce ny po li ty ki i prak tyk w za kre sie in -
spek cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy”, od wo łu ją ce go się
do po szcze gól nych za gad nień uję tych we „Wspól nych za sa -
dach”, ta kich jak struk tu ra i za da nia sys te mu in spek cji pra cy,
ich re ali za cja, wdro że nie prze pi sów dy rek ty wy ra mo -
wej 89/391/EWG, pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne i ope ra cyj ne,
stan dar dy in spek cji i ich sto so wa nie, do stęp ne za so by, per -
so nel, szko le nia, sys te my spra woz daw czo ści, pro wa dze nie
re je strów i gro ma dze nie da nych. 
Pod czas spo tka nia przy go to waw cze go w Luk sem bur gu 11
czerw ca br. pol ska de le ga cja – w skła dzie: Le szek Za jąc, za -
stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy, Ewa Do śla, dy rek tor Ga -
bi ne tu GIP, peł nią ca ro lę ko or dy na to ra przy go to wań PIP
do oce ny SLIC, Ka ro li na Głów czyń ska -Wo el ke, kie row nik
Sek cji Wy pad ków przy Pra cy w De par ta men cie Nad zo ru
i Kon tro li GIP – od po wie dzia ła na sze reg szcze gó ło wych py -
tań człon ków ze spo łu oce nia ją ce go na te mat sys te mu

ochro ny pra cy w Pol sce, w tym przede wszyst kim z za kre su
i za sad dzia ła nia PIP. Ce lem pod ję tych do tych czas dzia łań by -
ło stwo rze nie od po wied nich wa run ków dla ze spo łów eks -
per tów, przed wi zy tą oce nia ją cą w Pol sce w ter mi nie od 30
wrze śnia do 4 paź dzier ni ka br. W dniach 4-5 czerw ca w GIP
w War sza wie od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie la mi za an -
ga żo wa nych ko mó rek me ry to rycz nych GIP oraz z de le ga cja -
mi okrę go wych in spek to ra tów pra cy (w Ło dzi, Kra ko wie, Po -
zna niu, Opo lu i Wro cła wiu), któ re bę dą go ścić eks per tów ze -
spo łu oce nia ją ce go. Spo tka nie po świę co no omó wie niu
szcze gó ło wych za ło żeń do re ali za cji przed się wzię cia w opar -
ciu o wy mo gi okre ślo ne w eu ro pej skim pod ręcz ni ku do oce -
ny SLIC, a tak że do sko na le niu wy ko rzy sta nia sys te mu in for -
ma tycz ne go Na vi ga tor. 
Zgod nie z przy ję ty mi pro ce du ra mi i wy mo ga mi oce ny w pro -
gra mie je sien nej wi zy ty ze spo łu oce nia ją ce go za pla no wa no
spo tka nia z kie row nic twem Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
przed sta wi cie la mi in sty tu cji, z któ ry mi urząd na bie żą co
współ pra cu je, oraz od ręb ne spo tka nia z re pre zen tan ta mi
part ne rów spo łecz nych, za rów no po stro nie pra co daw ców,
jak i związ ków za wo do wych. Po nad to dwu oso bo we pod ze -
spo ły eks perc kie SLIC spę dzą rów no le gle trzy dni na te re nie
pię ciu wspo mnia nych okrę gów, gdzie bę dą mia ły moż li wość
ob ser wa cji dzia łań in spek to rów pra cy pod czas róż ne go ro -
dza ju czyn no ści kon tro l nych. W sce na riu szu po by tu eks per -
tów w jed nost kach te re no wych uwzględ nio no wi zy ty łącz nie
w 14 za kła dach pra cy z sek to rów: bu dow nic two, prze mysł
che micz ny, drzew ny (me blar stwo), hut nic two, gar bar stwo
oraz pro duk cja wy ro bów me ta lo wych, elek tro nicz nych, czę ści
sa mo cho do wych, a tak że sys te mów ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Wnio ski wy ni ka ją ce z ob ser wa cji za gra nicz nych eks per -
tów oraz ich ewen tu al ne re ko men da cje znaj dą swo je od -
zwier cie dle nie w koń co wym ra por cie z oce ny. 

De le go wa nie pra cow ni ków
W Bruk se li od by ło się 27 czerw ca br. dwu na ste po sie dze nie Ko mi te tu
Eks per tów ds. De le go wa nia Pra cow ni ków, któ re go or ga ni za to rem by -
ła Dy rek cja Ge ne ral na ds. Za trud nie nia, Spraw Spo łecz nych i Włą cze -
nia Spo łecz ne go Ko mi sji Eu ro pej skiej. Za pre zen to wa no tam in for ma -
cje do ty czą ce spraw de le go wa nia w ra mach świad cze nia usług, ostat -
nio roz strzy gnię tych przez Eu ro pej ski Try bu nał Spra wie dli wo ści bądź
roz pa try wa nych przez ten sąd. Omó wio no m.in. po stę py prac
nad pro jek tem dy rek ty wy w spra wie eg ze kwo wa nia dy rek ty -
wy 96/71/WE, do ty czą cej de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach
świad cze nia usług. Człon ko wie Ko mi te tu dys ku to wa li o moż li wo ści
uzna wa nia przez or ga ny kon tro l ne pań stwa przyj mu ją ce go orze czeń
le kar skich i za świad czeń o od by ciu szko le nia w za kre sie bhp, wy da -
nych w pań stwie wy sy ła ją cym. PIP 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. 

Pra ca na wy so ko ści
W Kar sach ko ło Oża ro wa, w sie dzi bie ce men tow ni Gru py Oża rów S.A., od by ła
się 27 czerw ca br. kon fe ren cja pod su mo wu ją ca Kam pa nię Bez pie czeń stwa Gru py
CRH „Pra ca na wy so ko ści”. By ła to już dru ga kam pa nia do ty czą ca bez pie czeń stwa
pra cy, zor ga ni zo wa na przez Gru pę Oża rów wspól nie z OIP w Kiel cach. Do przed -
się wzię cia włą czy li się rów nież OIP w Lu bli nie i CIOP-PIB. Ce lem dzia łań pod ję tych
w ra mach kam pa nii by ło uspraw nie nie sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem
pod czas wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści. Pro jek tem ob ję to oko ło trzy sta przed -
się biorstw, za trud nia ją cych kil ka ty się cy pra cow ni ków. Przy go to wa no ma te ria ły
in for ma cyj ne i szko le nio we. Prze pro wa dzo no prze glą dy sta no wisk pra cy, do ko na -
no oce ny i uzu peł nie nia po sia da nych środ ków chro nią cych pra cow ni ków pod czas
wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści, za ku pio no rów nież sprzęt uła twia ją cy pro wa -
dze nie tych prac. Or ga ni za to rów re pre zen to wa li: An drzej Ptak, pre zes za rzą du,
dy rek tor ge ne ral ny Gru py Oża rów S.A. oraz Ja nusz Czyż, okrę go wy in spek tor pra -
cy w Kiel cach; współ or ga ni za to rzy re pre zen to wa ni by li przez Wło dzi mie rza Bia -
du nia, okrę go we go in spek to ra pra cy w Lu bli nie oraz Agniesz kę Szczy giel ską
z CIOP-BIP. W trak cie kon fe ren cji in spek tor Ja nusz Czyż od czy tał list gra tu la cyj ny,
skie ro wa ny przez głów ne go in spek to ra pra cy Iwo nę Hic kie wicz, do kie row nic -
twa Gru py Oża rów S.A., a prze wod ni czą cy ZZ „Bu dow la ni” Zbi gniew Ja now ski
uho no ro wał pre ze sa An drze ja Pta ka Zło tym Me da lem ZZ „Bu dow la ni”. 

Trzy inspekcje
18 czerw ca 2013 r. w Bruk se li od by ło
się spo tka nie przed sta wi cie li or ga nów
in spek cji pra cy Bel gii, Luk sem bur ga
i Pol ski, któ re po świę co ne by ło oce nie
współ pra cy mię dzy urzę da mi part ner -
ski mi in spek cji pra cy, re ali zo wa nej
w 2012 r. na pod sta wie pod pi sa nych
uprzed nio po ro zu mień. W trak cie spo -
tka nia dys ku to wa no o pla no wa nych
na 2014 r. kon tro lach trój stron nych
z udzia łem przed sta wi cie li wszyst kich
in sty tu cji part ner skich, po ru sza no
kwe stie zwią za ne z wy mia ną in for ma -
cji za po śred nic twem sys te mu IMI oraz
wy ko rzy sta nia do stęp nych ka na łów
dys try bu cji in for ma cji w ce lu zwięk sze -
nia sku tecz no ści ochro ny pra cow ni -
ków za gra nicz nych świad czą cych pra -
cę na te re nie na szych kra jów, a tak że
pro mo cji re ali zo wa nej współ pra cy
w me diach. W spo tka niu uczest ni czył
m.in. Ja ro sław Le śniew ski, dy rek tor
De par ta men tu Le gal no ści Za trud nie -
nia GIP.

Po ro zu mie nie i Akademia SIP
Okrę go wy in spek tor pra cy Be ata Ma ry now ska oraz rek tor Uni wer sy te tu Ślą -
skie go Wie sław Ba nyś pod pi sa li 17 czerw ca br. po ro zu mie nie o współ pra cy
po mię dzy OIP w Ka to wi cach a Uni wer sy te tem Ślą skim zmie rza ją cej do pro pa -
go wa nia prze pi sów pra wa pra cy oraz za sad bhp. W prak ty ce umoż li wi ono or -
ga ni zo wa nie dy żu rów spe cja li stów z za kre su pra wa pra cy oraz psy cho lo gii
pra cy, któ re bę dą kie ro wa ne do pra co daw ców, pra cow ni ków, stu den tów oraz
ab sol wen tów uni wer sy te tu. In spek cja bę dzie też nie od płat nie udo stęp niać
uczel ni ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce pra wa pra cy. 
Bli sko 30 spo łecz nych in spek to rów pra cy re pre zen tu ją cych oświa tę za koń czy -
ło 13 czerw ca br. swo ją edu ka cję w ra mach Aka de mii Spo łecz ne go In spek to -
ra Pra cy. Sze ścio mie sięcz ne szko le nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez OIP w Ka -
to wi cach wspól nie ze Związ kiem Na uczy ciel stwa Pol skie go.

Dni otwar te
W ra mach kam pa nii „Za nim po dej -
miesz pra cę” w czerw cu br. OIP w Bia -
łym sto ku pod jął sze reg dzia łań przy bli -
ża ją cych mło dym lu dziom i pra co daw -
com za gad nie nia praw nej ochro ny pra -
cy. Przed sta wi cie le in spek to ra tu pre -
zen to wa li te ma ty kę pra wa pra cy oraz
roz po wszech nia li pu bli ka cje PIP.
Podczas „Dni otwartych” 19 i 20 czerw -
ca br. za in te re so wa ni mo gli za po znać
się z pra cą urzę du oraz sko rzy stać z po -
rad i in for ma cji z za kre su pra wa pra cy,
w tym do ty czą cych po dej mo wa nia za -
trud nie nia (w szcze gól no ści pierw sze -
go) oraz z ofer ty licz nych wy daw nictw
PIP. W dniach 8, 15, 22 czerw ca pra cow -
ni cy sek cji praw nej oraz od dzia łu OIP
w Łom ży udzie la li po rad praw nych
w punk tach in for ma cyj nych PIP w bia -
ło stoc kich ga le riach han dlo wych Al fa
Cen trum i CH Atrium Bia ła oraz w łom -
żyń skiej ga le rii han dlo wej „Ve ne da”. 
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Dźwi rzy no, Grzy bo wo, 
Sia no żę ty, Ko ło brzeg, 

Ustro nie Mor skie, Gą ski, 
Sar bi no wo, Chło py, Miel no,

Unie ście, Ła zy

Ak cja „Bał tyk”
Przez dwa pierw sze ty go dnie lip ca co -
dzien nie, rów nież w so bo ty i nie dzie le,
Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Szcze ci nie
pro wa dził ak cję in for ma cyj ną skie ro wa ną
w szcze gól no ści do mło dzie ży po dej mu ją -
cej pra cę se zo no wą na te re nie wo je wódz -
twa za chod nio po mor skie go lub wy po czy -
wa ją cej nad mo rzem. W dwóch na mio tach
i trzech ozna ko wa nych bu sach moż na by ło
otrzy mać in for ma cje i po ra dy z za kre su
pra wa pra cy. 

Ce lem pro jek tu by ło upo wszech nia nie wie dzy o prze pi -
sach pra wa pra cy przy za trud nia niu, przede wszyst kim
o upraw nie niach i obo wiąz kach zwią za nych z okre ślo ny mi
ro dza ja mi umów, cza sem pra cy, wy na gro dze niem za pra cę
oraz za gro że nia mi za wo do wy mi, któ re mo gą wy stą pić
w trak cie wy ko ny wa nia pra cy. Pod czas ak cji in for ma cyj nej
i po jej za koń cze niu in spek to rzy pra cy OIP w Szcze ci nie pro -

wa dzi li, po dob nie jak w la tach po przed nich, kon tro le za kła -
dów za trud nia ją cych mło dych pra cow ni ków se zo no wych.
Ak cję za in au gu ro wa ła 1 lip ca br. kon fe ren cja pra so wa pro wa -
dzo na przez Pio tra Tol ko, re dak to ra Pol skie go Ra dia Szcze cin.
Oprócz pa tro na me dial ne go RMF FM w spo tka niu wzię li

udział dzien ni ka rze TVP 3, TV Ka blo wa Ko ło brzeg, Ra dia Szcze -
cin, Ra dia Ko sza lin, Gło su Ko sza liń skie go, Ga ze ty Ko ło brze -
skiej, Ga ze ty Mia sta Ko ło brzeg. Mał go rza ta Kwiat kow ska,
za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy i Ma rian Szysz ko, okrę -
go wy in spek tor pra cy w Szcze ci nie przed sta wi li za ło że nia
i pla ny zwią za ne z ak cją. W imie niu sa mo rzą dów głos za bra li
Je rzy Wol ski, wi ce pre zy dent Ko ło brze gu i To masz So bie raj,
wi ce pre zy dent Ko sza li na. O pa to lo giach w za trud nia niu opo -

wie dzia ła Do ro ta Go raj ska z De par ta -
men tu Le gal no ści Za trud nie nia Głów -
ne go In spek to ra tu Pra cy. 

Od pierw sze go dnia ak cji w mo bil -
nych punk tach in for ma cyj nych moż na
by ło uzy skać po ra dy praw ne, zgło sić
skar gi do ty czą ce nie pra wi dło wo ści

w za kre sie np. le gal no ści za trud nie nia. Trzy ze spo ły dy żu ro wa -
ły przez dwa ty go dnie lip ca, rów nież w week en dy, w godz. 10-
17 w nad mor skich miej sco wo ściach: Dźwi rzy no, Grzy bo wo,
Sia no żę ty, Ko ło brzeg, Ustro nie Mor skie, Gą ski, Sar bi no wo,
Chło py, Miel no, Unie ście, Ła zy. Do dat ko wo uru cho mio ne zo -

sta ły dwa sta cjo nar ne punk ty in for ma cyj ne: przy la tar ni mor -
skiej w Ko ło brze gu oraz przy wej ściu na głów ny dep tak
w Miel nie. Sil ny wiatr prze szko dził wpraw dzie w uru cho mie -
niu ko ło brze skie go punk tu w przeded niu roz po czę cia ak cji,
jed nak już w po łu dnie 1 lip ca na miot Pań stwo wej In spek cji
Pra cy sta nął w są siedz twie la tar ni mor skiej, tuż obok ru chli we -
go szla ku spa ce ro we go. Bar dzo szyb ko po ja wi ły się pierw sze
oso by za in te re so wa ne uzy ska niem in for ma cji. Cie ka wość bu -
dzi ło sa mo sto isko: Dla cze go tu je ste śmy? Cze mu słu ży na sza
ak cja? Punkt od wie dzi li dzien ni ka rze lo kal nych i re gio nal nych
me diów, wśród nich TVP In fo Szcze cin i RMF MAXX. Nad ko or -
dy na cją dzia łań czu wał na miej scu Krzysz tof Be rus – nad in -
spek tor z od dzia łu w Ko sza li nie – któ ry od po cząt ku był ser -
cem i mo to rem ak cji „Na fa li pierw szej pra cy”. 

Za in te re so wa nie punk ta mi in for ma cyj ny mi za czę ło wzra -
stać od śro dy 3 lip ca, czy li od pierw sze go sło necz ne go dnia
tej ak cji. Każ da oso ba ko rzy sta ją ca z po rad praw nych pro szo -
na by ła rów nież o wy peł nie nie an kie ty oce nia ją cej przy dat -
ność uzy ska nych in for ma cji. 

Pod czas ak cji ulot ko wej pra cow ni cy in spek cji prze ka za li
za pro sze nia do punk tów in for ma cyj nych bez po śred nio
do rąk mło dych lu dzi za trud nio nych w miej sco wych re stau -
ra cjach, ba rach, sma żal niach i bu ti kach. Ma rian Szysz ko i Ja -
nusz Igna czak, kie row nik Sek cji Pre wen cji i Pro mo cji OIP
Szcze cin wi zy to wa li wszyst kie punk ty, uzu peł nia jąc bra ki
w za pa sach pla ka tów, in for ma to rów i ulo tek. Przy wieź li rów -
nież sprzęt na gła śnia ją cy, dzię ki któ re mu w Ko ło brze gu
i Miel nie moż na by ło usły szeć o kon -
kur sach pro mu ją cych wie dzę na te mat
prze pi sów pra wa pra cy. 

Naj więk sze za in te re so wa nie wśród
osób zgła sza ją cych się po po ra dy
praw ne bu dzi ły kwe stie róż nic mię dzy
umo wa mi cy wil no praw ny mi a umo wą
o pra cę, wśród osób za trud nio nych
na umo wę o pra cę – pro ble my zwią za -
ne z roz li cza niem cza su pra cy i wy na -
gro dze niem za nad go dzi ny. Pra co -
daw cy py ta li naj czę ściej o do god ne for my za trud nie nia
na krót ki okres ob słu gi se zo no wych punk tów ga stro no micz -
nych czy han dlo wych. Pod su mo wa nie ak cji in for ma cyj nej

wraz z pre zen ta cją wy ni ków krót kich kon tro li pra cy se zo no -
wej od bę dzie się w pierw szej po ło wie wrze śnia w Ko sza li nie. 

Pa weł Roz ow ski
Departament Prewencji i Promocji GIP

„Za mie rzasz pod jąć pra cę pod czas wa ka cji? Chcesz po raz pierw szy za trud nić se zo no we go pra cow ni ka? Po trze bu jesz
in for ma cji z za kre su pra wa pra cy? Sko rzy staj z po mo cy eks per tów Pań stwo wej In spek cji Pra cy na wy brze żu” – ta kie sło -
wa moż na by ło usły szeć w ra diu RMF FM, RMF MAXXX i RMF Clas sic. Dzię ki za an ga żo wa niu dzien ni ka rzy RMF FM na fa -
lach tej roz gło śni w ogól no pol skim wy da niu Fak tów po ru sza ne by ły pro ble my zwią za ne z pra cą se zo no wą, za trud nia -
niem osób mło do cia nych, róż ni ca mi mię dzy umo wą o pra cę i umo wa mi cy wil no praw ny mi, a in for ma cję o ak tu al nym po -
by cie mo bil nych punk tów in for ma cyj nych ogła sza no na wet trzy ra zy dzien nie przez ca ły czas trwa nia ak cji. W kra kow -
skim stu diu RMF dy żu ro wa li pra cow ni cy OIP w Kra ko wie, wspo ma ga jąc ko le gów OIP w Szcze ci nie.

Dzię ki życz li wo ści i za an ga żo wa niu za kła dów ko mu ni ka cji miej skiej w Ko ło brze gu
i Ko sza li nie in for ma cje o ak cji „Na fa li pierw szej pra cy” zna la zły się w i na au to bu sach
kur su ją cych po uli cach naj więk szych miast re gio nu. Ak cja by ła szcze gól nie wi docz -
na w Ko sza li nie – pla ka ty kam pa nii znaj do wa ły się na szy bach wszyst kich au to bu sów,
a tak że na stat ku Ko sza łek kur su ją cym przez je zio ro Jam no do Unie ścia. Na zdję ciu wraz
ze swo im po jaz dem – pan Bog dan, kie row ca au to bu su, któ ry zgo dził się po zo wać
do zdję cia. 

In for ma cja o ak cji zna la zła się na bi le tach wszyst kich wy da rzeń lo kal nych, w szcze gól -
no ści kon cer tów i roz gry wek spor to wych.

Fotoreportaż na stronach 24-25.

Je den z pla ka tów ak cji in for ma cyj nej za pro jek to wa -
nych przez Agen cję Rad na z War sza wy, któ rej kre acja
wy gra ła po stę po wa nie za mó wień pu blicz nych zor ga -
ni zo wa ne przez Głów ny In spek to rat Pra cy.

O ak cji „Na fa li pierw szej pra cy” mó wi ły i pi sa ły lo kal ne i re gio nal ne me dia: TVP In fo
Szcze cin, Ra dio Ko sza lin, Ga ze ta Ko ło brze ska, Ko ło brze ski Ser wis In for ma cyj ny, ko lo -
brze gna fa li.pl, ko lo brzeg.pl, e -Ko sza lin.pl, stro na po wia tu ko sza liń skie go, stro na po wia -
tu ko ło brze skie go, stro na gmi ny Ko ło brzeg i wie le, wie le in nych...



De le ga cja pol ska wzię ła udział w kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Pań -
stwo wą Służ bę Nad zo ru Gór ni cze go
i Bez pie czeń stwa Prze my sło we go Ukra -
iny Wo je wódz twa Wo łyń skie go. Te ma -
tem spo tka nia by ło przy go to wa nie
służb ukra iń skich do re ali za cji obo wiąz -
ków zwią za nych z nad zo rem ryn ku.
Głów ny Ko mi tet Ukra iny ds. Bez pie -
czeń stwa Prze my słu i Ochro ny Pra cy re -
pre zen to wa li: Sier giej Li twi nien ko
– za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Nad zo ru Ryn ku, Oleg Ne sto ruk – za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Na uko wo -
-Tech nicz ne go, a w kon fe ren cji wziął
tak że udział Sve tlo zar To lev, eks pert
Unii Eu ro pej skiej, od po wie dzial ny za
re ali za cję unij ne go pro gra mu, któ re go
ce lem jest li kwi da cja ba rier tech nicz -
nych po mię dzy Ukra iną a Unią.

Pod czas spo tka nia na licz ne py ta nia
przed sta wi cie li stro ny ukra iń skiej od po -
wia dał okrę go wy in spek tor pra cy w Lu -
bli nie Wło dzi mierz Bia duń, zaś je go
za stęp ca ds. nad zo ru Piotr Skwa rek
wy gło sił wy kład pt. „Pra wo mię dzy na ro -
do we w prak ty ce dzia ła nia Pań stwo wej
In spek cji Pra cy w Pol sce”. Przed sta wił
wpływ pra wa mię dzy na ro do we go na
treść i kształt pol skich prze pi sów, ka ta -
log źró deł pra wa mię dzy na ro do we go
ze szcze gól nym uwzględ nie niem pra wa
Unii Eu ro pej skiej, przy kła dy bez po śred -
nie go sto so wa nia tych prze pi sów przez
in spek to rów pra cy oraz za da nia in spek -
cji pra cy po dej mo wa ne w ra mach tzw.
in sty tu cji łącz ni ko wej. Star szy in spek tor
pra cy Ar tur Dmuch z lu bel skie go OIP
za pre zen to wał ukra iń skim part ne rom

za da nia PIP re ali zo wa ne w ra mach nad -
zo ru ryn ku. Wy stą pie nie to mia ło przede
wszyst kim wy miar prak tycz ny, gdyż
przed sta wio no kon kret ne przy kła dy
dzia łań po dej mo wa nych przez in spek -
to rów pra cy. 

Na stęp ne go dnia pol ską de le ga cję
przy jął Alek san der Kon stan ty no wicz
Basz ka len ko, wi ce wo je wo da wo łyń ski.
By ło to zwią za ne z na ło że niem na ad mi -
ni stra cję rzą do wą obo wiąz ków zwią za -
nych z nad zo rem ryn ku. Na Ukra inie te -
ma ty kę tę po dej mu je 10 or ga ni za cji rzą -
do wych, a pie czę nad przed się wzię ciem
spra wu ją wo je wo do wie. Spo tka nie mia -

ło na ce lu za po zna nie przed sta wi cie li
ad mi ni stra cji rzą do wej Ukra iny ze zna -
cze niem pro ble ma ty ki nad zo ru ryn ku
w kra jach Unii Eu ro pej skiej.

Te go sa me go dnia pol scy in spek to -
rzy pra cy wzię li udział w wi zy ta cji
przed się bior stwa z pol skim ka pi ta łem
dzia ła ją ce go na Ukra inie, fir my „Mo -
dern -Expo” w Łuc ku. Do pod sta wo -
wych wy ro bów w port fo lio pro duk cyj -
nym i ofer cie han dlo wej fir my na le żą
bok sy ka so we, sys te my me ta lo wych

re ga łów ma ga zy no wych oraz re ali za -
cja in dy wi du al nych pro jek tów w za kre -
sie za go spo da ro wa nia prze strze ni biu -
ro wej lub skle po wej. Wi zy to wa ny za -
kład jest bar dzo no wo cze sny. Pro duk -
cja od by wa się na ma szy nach i urzą -
dze niach no wej ge ne ra cji, za pew nia ją -
cych pra cow ni kom bez piecz ne wa run -
ki pra cy. Wy so ki po ziom bez pie czeń -
stwa i dba łość o prze strze ga nie prze pi -
sów oraz za sad bhp jest od zwier cie dle -
niem za an ga żo wa nia kie row nic twa za -
kła du w spra wy z za kre su bez pie czeń -
stwa pra cy. In te re su ją cym do świad cze -
niem in spek to rów pra cy pol skiej de le -

ga cji był udział we wstęp nym szko le niu
z za kre su bhp, któ re zo bo wią za ni by li
przejść jej człon ko wie. Wa run ko wa ło to
bo wiem pra wo wstę pu do po miesz -
czeń pro duk cyj nych w za kła dzie.
Przy oka zji in spek to rzy pra cy mo gli za -
po znać się z ele men ta mi me to dy ki
szko leń przy ję tych u pra co daw cy.

Wi zy ta na Ukra inie by ła tak że oka zją
do po zna nia hi sto rii Wo ły nia oraz pięk -
na przy ro dy te go nie zwy kle in te re su ją -
ce go re gio nu. (RED.)
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W Cen trum Kon gre so wym
Ope ry No va w Byd gosz -
czy 24 czerw ca br. od by ła
się ogól no pol ska kon fe ren -
cja pod ty tu łem „Ma ma
wra ca do pra cy”. Zor ga ni zo -
wa li ją Okrę go wy In spek to -
rat Pra cy w Byd gosz czy oraz
Wo je wódz ki Urząd Pra cy
w To ru niu. Ho no ro wy pa tro -
nat nad kon fe ren cją ob ję li:
głów ny in spek tor pra cy
Iwo na Hic kie wicz, wo je wo -
da ku jaw sko -po mor ski Ewa
Mes i mar sza łek wo je wódz -
twa ku jaw sko -po mor skie go
Piotr Cał bec ki.

– W ży ciu każ dej ma my przy cho dzi ten mo ment, gdy mu si zo sta wić ma lu cha
w do mu i wró cić do pra cy. Tę chwi lę moc no prze ży wa. Dla te go też tak waż ne jest
wspar cie ze stro ny naj bliż szych, jak rów nież ze stro ny pra co daw cy – po wie dzia ła
Iwo na Hic kie wicz, in au gu ru jąc kon fe ren cję. Pod kre śli ła, jak nie ła twe jest go dze -

nie ma cie rzyń stwa z obo wiąz ka mi za wo do wy mi i jak waż ne jest prze strze ga nie
praw przy słu gu ją cych pra cu ją cym ma mom.

Pod czas kon fe ren cji z udzia łem par la men ta rzy stów, władz sa mo rzą -
do wych, pra co daw ców i mam z dzieć mi roz ma wia no mię dzy in ny mi
o sy tu acji ko biet po wra ca ją cych do pra cy po prze rwie zwią za nej
z uro dze niem dziec ka. Wy kład na ten te mat przed sta wi ła za stęp ca

dy rek to ra Wojewódzkiego Urzę du Pra cy w To ru niu Be ata Pi skor ska.
Przed sta wi ciel ka Pań stwo wej In spek cji Pra cy Mag da le na Ara czew ska mó wi ła
o obo wią zu ją cych pra wach pra cow ni czych do ty czą cych ro dzi ciel stwa, a przed sta -
wi ciel ki ZUS Bar ba ra Hau ziń ska i Be ata Wo dziń ska przed sta wi ły ka ta log świad -
czeń przy słu gu ją cych ma mom.

Za pre zen to wa no do bre prak ty ki sto so wa ne przez pra co daw ców. Uczest ni cy
kon fe ren cji mo gli zo ba czyć spe cjal nie zre ali zo wa ny film, w któ rym na przy kła dzie
pra cow ni ków – ro dzi ców ma łe go Mak sy mi lia na – po ka za no udo god nie nia i przy -
wi le je, ja kie przy słu gu ją pra cow ni kom IKEA wy cho wu ją cym dzie ci. Sy tu acja za -
trud nio nych w kor po ra cji ro dzi ców i opie ku nów dzie ci by ła też przed mio tem dys -
ku sji na te mat wła ści wej ko mu ni ka cji in ter per so nal nej na płasz czyź nie ro dzi -
ce – pra co daw ca. Obec ni na spo tka niu pra co daw cy prze ka za li swo je do świad cze -
nia zwią za ne z za trud nia niem ko biet, ak cen tu jąc ko niecz ność do brej ko mu ni ka cji
i wza jem ne go zro zu mie nia.

W kon fe ren cji uczest ni czy ła też za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy Mał go rza -
ta Kwiat kow ska.

W dniach 10-12 czerw ca br.
de le ga cja OIP w Lu bli nie 
go ści ła na Ukra inie. By ło to
ko lej ne spo tka nie w ra mach
trwa ją cej już kil ka lat współ -
pra cy po mię dzy Okrę go -
wym In spek to ra tem Pra cy
w Lu bli nie a Okrę giem Wo -
łyń skim na Ukra inie.

Na zielonej Ukra inie
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Kie dy in spek tor Ar tur Kor nas, szef Od dzia -
łu PIP w Za mo ściu, ode brał te le fon z py ta -
niem o nad zór ryn ku, nie spo dzie wał się, że
dziew czę cy głos bę dzie tak drą żył te mat,
pro ble ma tycz ny nie kie dy na wet dla in -
spek to rów pra cy. Te le fon był, jak się póź -
niej oka za ło, od uczest nicz ki kon kur su wie -
dzy o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy dla uczniów z za kła dów rze mieśl ni -
czych, któ ry miał się od być na za jutrz.
Wśród 48 te go rocz nych fi na li stów kon kur -
su, od 13 lat or ga ni zo wa ne go przez Zwią -
zek Rze mio sła Pol skie go i Pań stwo wą In -
spek cję Pra cy, zna la zła się Mag da le -
na Drozd z Za mo ścia.

Mag da już wie, że nie bę dzie fry zjer ką, choć ukoń czy ła
szko łę za wo do wą o tej spe cjal no ści, a wła ści ciel ka za kła du,
w któ rym zdo by wa ła szli fy, bar dzo ją chwa li. Ona chce da lej
zgłę biać wie dzę o bhp i pra wie pra cy. Prze ko na ła się, jak bar -
dzo ją to in te re su je, gdy po raz dru gi przy go to wy wa ła się
do kon kur su dla przy szłych rze mieśl ni ków. W ubie głym ro ku
za ję ła dru gie miej sce w ogól no pol skim fi na le i obie ca ła so -
bie po wal czyć o naj wyż szą lo ka tę. W tym ro ku w ma ju po -
now nie do tar ła do ogól no pol skie go eta pu. Pa mię ta ła, jak
w po przed niej edy cji kie row nik Biu ra Rze miosł Róż nych
i Przed się bior czo ści w Za mo ściu Piotr Juś kie wicz po wie -
dział, że za rok wspól nie przy ja dą po sku ter, któ ry jest głów -
ną na gro dą.

Tak się sta ło, a Mag da pod trzy ma ła tra dy cję się ga ją cą 2009
ro ku, kie dy to naj więk szą wie dzą o bhp i pra wie pra cy wy ka -
zał się Syl wek Pa nas z Za mo ścia, uczą cy się na me cha ni ka
sa mo cho do we go. Szyb ko zresz tą wy ko rzy stał zdo by tą wie -
dzę w ży ciu, gdy oka za ło się, że wła ści ciel za kła du me cha ni -
ki po jaz do wej, w któ rym pra co wał, nie prze strze ga za sad
bhp. Syl wek zło żył wte dy w izbie rze mieśl ni czej po da nie
z proś bą o roz wią za nie umo wy z do tych cza so wym pra co -
daw cą i skie ro wa nie go na na ukę do in ne go rze mieśl ni ka. Ta
sy tu acja naj le piej świad czy o tym, że te go ty pu kon kur sy ma -

ją sens i wca le nie spro wa dza ją się do uczniow skie go slo ga -
nu: „za kuć, zdać i za po mnieć”.

Szko le nia i kon sul ta cje

– Mag da ma świet ną pa mięć, po tra fi ko ja rzyć i zna ko mi cie
przy po rząd ko wu je prze pi sy do po ten cjal nych sy tu -
acji – wspo mi na Ar tur Brze ziń ski, praw nik i star szy spe cja li -
sta w za moj skim od dzia le in spek cji pra cy. Wspól nie z in spek -
to rem Ar tu rem Kor na sem pro wa dzą szko le nia dla mło dzie -
ży ze szkół rze mieśl ni czych, przy go to wu ją cej się do kon kur -
su z wie dzy o pra wie pra cy i bhp. Dla naj lep szych re zer wu ją
swój czas na in dy wi du al ne kon sul ta cje. Tak by ło w przy pad -
ku Mag dy, któ ra na roz mo wy z in spek to ra mi pra cy za wsze
przy cho dzi ła do brze przy go to wa na. Po za wie dzą książ ko wą
i in spek tor skim wspar ciem mo gła rów nież li czyć na po moc
ko le gów, wcze śniej uczest ni czą cych w kon kur sie. Ta ka wy -
mia na in for ma cji jest świet ną me to dą utrwa la nia wia do mo -
ści; a prze cież mło dzi lu dzie ze tkną się z tym nie je den raz
na każ dym eta pie swo je go za wo do we go ży cia. Cen ne jest
to, że wie dzy nie za trzy mu ją wy łącz nie dla sie bie i to mi mo
kon kur so wej ry wa li za cji. 

In spek to rzy z Za mo ścia pod kre śla ją, że ich kon tak ty z mło -
dzie żą pod czas szko leń przy no szą ko rzy ści obu stro nom. Oni
sa mi do wia du ją się na przy kład, w ja ki spo sób mło dzi lu dzie
po strze ga ją za gro że nia w pra cy. Cho ciaż wciąż jesz cze nie
za wsze zda ją so bie spra wę z wie lu nie bez pie czeństw, to co -
raz czę ściej jed nak po stę pu ją wbrew po wie dze niu: jest ry zy -
ko, jest za ba wa. In spek to rzy do da ją też, że mło de po ko le nie
wy cho wa ne jest na kom pu te rach i bły ska wicz nie po tra fi we -

ry fi ko wać roz ma ite da ne. Szyb ko je rów nież przy swa ja,
pod wa run kiem że za in te re su je się ni mi. Dla te go bar dzo
waż na jest for mu ła pro wa dze nia szko leń, ba zu ją ca na prak -
ty ce i od no szą ca się do ży cia. Tyl ko mul ti me dial ny spo sób
prze ka zy wa nia in for ma cji, w któ ry wple cio ny jest rów nież
dia log, a nie men tor skie mo no lo gi, mo że przy no sić ta kie
efek ty pra cy z mło dzie żą uczą cą się rze mio sła, jak
ma to miej sce w Za mo ściu. Tam pa ra zde cy do wa -
nie nie idzie w gwiz dek. 

Mag da ma obec nie więk szą wie dzę z pra wa
pra cy czy tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy niż
wie lu pra co daw ców. Po tra fi czy tać prze pi sy, od no sząc je
do okre ślo nych pro ble mów, a tak że iden ty fi ko wać za gro że -
nia w pra cy. Ona na pew no ni ko mu nie po zwo li się oszu kać
czy wy ko rzy stać. To jest jej wiel ki atut na współ cze snym ryn -
ku pra cy. In spek to rzy przy go to wu ją cy Mag dę do kon kur su
skrom nie mó wią, że naj więk szy wkład w ten suk ces mia ła
ona sa ma. Wło ży ła bar dzo du żo pra cy, by przy swo ić tę spe -
cy ficz ną i nie ła twą wie dzę z za kre su ochro ny pra cy. Kon sul -
ta cyj ne spo tka nia z in spek to ra mi pra cy spro wa dza ły się tak
na praw dę do roz strzy ga nia róż nych wąt pli wo ści, do ty czą -
cych szcze gól nie trud nych za gad nień z za kre su pra wa pra cy.
By móc się w tym od na leźć i w ogó le wcho dzić w ja kie kol -
wiek po le mi ki, nie zbęd na by ła wie dza. To ona sta no wi ła
punkt wyj ścia do roz mów w sie dzi bie od dzia łu PIP w Za mo -
ściu, tak że po go dzi nach je go urzę do wa nia. In spek to rzy nie
ża łu ją po świę co ne go wol ne go cza su. Mó wią, że war to wie -
rzyć w mło dzież, któ ra w ży ciu sta wia so bie ta kie ce le jak
Mag da. Do strze gli ją w trak cie szko leń pro wa dzo nych
w szko le. Cie szą się, że od lat ucznio wie szkół rze mieśl ni -

czych z Za mo ścia wio dą prym w kon kur sach wie dzy o bhp
i pra wie pra cy. 

Tę po za kon trol ną for mę ak tyw no ści in spek cji pra cy jej za -
moj scy przed sta wi cie le trak tu ją jak in we sty cję, któ rej efek ty
już są wi docz ne i wy mier ne. Ci mło dzi lu dzie nie bę dą bier -
ny mi pra cow ni ka mi, któ rym pra co daw ca za wsze i wszyst ko

mo że na rzu cić. Je śli w przy szło ści zo sta ną pra co daw ca mi, to
z pew no ścią nie bę dą ad re sa ta mi kar i skar go wych kon tro li
in spek cji pra cy. Ich świa do mość i wie dza do ty czą ca ochro ny
pra cy po zwo lą unik nąć wie lu za gro żeń czy wy pad ków. Ta
mło dzież na praw dę ma w so bie chęć po zna nia pew ne go
wy cin ka ży cia zwią za ne go wła śnie z bez pie czeń stwem pra -
cy. Obec nie w Za mo ściu w kon kur so wej ry wa li za cji bie rze
udział kil ku dzie się ciu uczniów, za chę co nych suk ce sa mi ko -
le gów. W ubie głym ro ku pierw szy raz w ich gro nie zna la zła
się rów nież Mag da, ete rycz na blon dyn ka o syl wet ce mo del -
ki i nie zwy klej do cie kli wo ści.

Dziew czy na z pa sją

Roz mo wa z Mag da le ną Drozd, lau re at ką ogól no pol -
skie go kon kur su wie dzy o za sa dach bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy dla uczniów z za kła dów rze mieśl ni czych

Jak spraw dza się sku ter, czy li Two ja na gro da w kon -
kur sie wie dzy o za sa dach bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy?

Do brze, choć po cząt ko wo tro chę ba łam się z nie go ko rzy -
stać. Ko le dzy szyb ko jed nak wy le czy li mnie z te go, za zdro -
śnie spo glą da jąc na to mo to ry za cyj ne cac ko. Ta ka na gro da
jest dla nas, mło dych, du żą za chę tą do pod ję cia kon kur so -
we go wy zwa nia. To nie są prze cież pro ste za gad nie nia, ich
opa no wa nie wy ma ga mnó stwa na uki, sku pie nia i wy trwa ło -
ści, zwłasz cza je śli cho dzi o pra wo pra cy. Ja sta ra łam się za -
pa mię ty wać na za sa dzie ko ja rze nia, a tam, gdzie by ło to nie -
moż li we, mu sia łam po pro stu wku wać. Naj waż niej sze jed -
nak by ło to, że by umieć od nieść wie dzę do re aliów. Te go wła -
śnie na uczy li mnie pa no wie z in spek cji pra cy. Je stem im
wdzięcz na za po świę co ny czas i cier pli wość, a tak że za to, że
tak bar dzo wie rzy li we mnie. W ubie głym ro ku za bra kło mi
za le d wie jed ne go punk tu, by zdo być pierw sze miej sce
w kra ju. To uświa do mi ło mi, że mam pew ne bra ki i zmo ty wo -
wa ło do jesz cze więk szej pra cy. Efekt jest bar dzo sa tys fak cjo -
nu ją cy nie tyl ko dla mnie i nie tyl ko z po wo du na gro dy, z któ -
rej oczy wi ście bar dzo się cie szę. Ta wy gra na po zwo li ła mi

Jest ry zy ko, 
nie ma za ba wy

„Je ste śmy dum ni i szczę śli wi, że Mag da wy gra ła kon kurs
wie dzy o bhp i pra wie pra cy, bo ma ta lent, pre dys po zy cje
i jest bar dzo pra co wi ta.”
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uwie rzyć, że suk ce sy, któ re ma ją wpływ na na sze ży cie, moż -
na osią gać na wet, gdy po cho dzi się z tak od le głe go Za mo -
ścia. Te raz już wiem, że nie po prze sta nę na za wo dzie fry zjer -
ki. Chcę się da lej uczyć, bo zro zu mia łam, jak bar dzo wie dza
o bez pie czeń stwie pra cy prze kła da się na to, jak i w ja kich
wa run kach pra cu je my, na wy pad ki przy pra cy czy cho ciaż by
na sa mo zdo by cie pra cy.

A jak te raz re agu jesz na kwe stie bez pie czeń stwa pra cy,
gdy wi dzisz, że coś nie jest w po rząd ku? W za kła dzie
fry zjer skim, w któ rym pra cu jesz, jest du żo za gro żeń?

Przede wszyst kim nie bo ję się o tym mó wić gło śno, na wet
zwra cać uwa gę. Ko le żeń stwo jest zdu mio ne, że aż ty le wiem
i wię cej od nich do strze gam, ale pod czas kon kur su mu sia -
łam znać za sa dy do ty czą ce i bu dow lań ców, i pie ka rzy, mi mo
że sa ma je stem fry zjer ką. Oczy wi ście na co dzień w pra cy sta -
ram się uwa żać i prze strze gać prze pi sów. W za kła dzie, w któ -
rym pra cu ję, są na przy kład ostre na rzę dzia czy róż ne środ ki
che micz ne. To stwa rza pew ne nie bez pie czeń stwo, ale do -
tych czas nie do szło do wy pad ku.

Wróć my do kon kur su. Py ta nia i za da nia by ły trud ne,
za ska ku ją ce?

Py tań by ło du żo. W War sza wie pod czas fi na łu aż 80, więc
ich prze krój był na praw dę sze ro ki. Mnie naj bar dziej za sko -
czy ło, że po tra fię na te py ta nia od po wie dzieć. Trud ność
mo gły spra wiać py ta nia praw ni cze, zwłasz cza te, któ re wy -
ma ga ły ana li zy kon kret nej sy tu acji, w ja kiej zna lazł się
na przy kład pra cow nik. My ślę, że sa mo dziel nie przy swo jo -
na wie dza by ła by jed nak nie wy star cza ją ca, bar dzo mi się tu
przy da ły in spek tor skie ko re pe ty cje. Je śli cho dzi o in for ma -
cje z za kre su bhp, to uczy li śmy się te go w szko le, ale tyl ko
i wy łącz nie w od nie sie niu do na szych przed mio tów za wo -
do wych. W mo im przy pad ku do ty czy ły fry zjer stwa. Nie
mie li śmy na to miast za gad nień z pra wa pra cy, tak istot ne go
z punk tu wi dze nia na przy kład praw pra cow ni czych. Wiem,
że mło dzież jest ni mi za in te re so wa na, ale ta wie dza mu si
być prze ka zy wa na na przy kła dach, tak jak ro bi li to in spek -
to rzy pra cy z Za mo ścia pod czas szko leń przy go to wu ją cych
nas do kon kur su. Cie ka wy był rów nież mul ti me dial ny spo -
sób przed sta wia nia in for ma cji, dzię ki cze mu nie nu dzi li śmy
się wte dy.

Co czu łaś, gdy usły sza łaś, że wy gra łaś kon kurs i zdo -
by łaś sku ter?

Przy znam, że to nie by ło dla mnie zu peł ne za sko cze nie.
Wie dzia łam, że du żo umiem, do brze mi po szło i mo gę wy -
grać. Jed nak na pię cie by ło na praw dę du że, za nim usły sza -
łam swo je na zwi sko, a wcze śniej na zwę mia sta izby rze mieśl -
ni czej, z któ rej sta rto wa łam, a więc z Lu bli na. Udział w tym
kon kur sie po zwo lił mi od kryć w so bie coś, co au ten tycz nie

mnie in te re su je. Bar dzo za chę cam in nych mło dych, by pró -
bo wa li swo ich sił w kon kur sach, bo mo że też od kry ją w so bie
coś, o czym do tych czas w ogó le nie wie dzie li. Na wet je śli nie
wy ko rzy sta ją tej wie dzy, wy ko nu jąc swój za wód, to na pew -
no im sa mym przy da się to w ży ciu.

Am bit ni i upar ci

Roz mo wa z Pio trem Juś kie wi czem, kie row ni kiem Biu -
ra Rze miosł Róż nych i Przed się bior czo ści w Za mo ściu.

Jak uda ło się Pań stwu za in te re so wać mło dzież kon -
kur sem, któ ry do ty czy tak ma ło no śnych dla nich dzie -
dzin, jak pra wo pra cy czy tech nicz ne bez pie czeń stwo
pra cy?

Mło dzież sa ma upo mnia ła się o to, by umoż li wić im udział
w tym kon kur sie. Po dzi wia łem ich, gdy przy cho dzi li do mnie
po ko lej ne książ ki do ty czą ce bhp. By łem zdzi wio ny, że chcą
się te go uczyć za miast im pre zo wać. Przy znam, że mo ja ro la
ogra ni czy ła się w za sa dzie do te go, by im nie prze szka dzać.
Oczy wi ście cech wspie rał ich or ga ni za cyj nie i fi nan so wo, bo
prze cież mu sie li ja koś do trzeć do Lu bli na czy do War sza wy,
a nie wszyst kich by ło by na to stać. My ślę, że bez wspar cia
me ry to rycz ne go in spek cji pra cy nie wskó ra li by aż ty le, dla te -
go bar dzo do ce nia my wie lo let nią już współ pra cę z od dzia -
łem in spek cji w Za mo ściu.

Co tak na praw dę mo ty wu je mło dzież do ucze nia się
prze pi sów i za sad bhp?

W 2009 ro ku sku ter nie był jesz cze na gro dą za za ję cie
pierw sze go miej sca. By ła ona du żo skrom niej sza, a i tak mło -
dzież chęt nie i z pa sją bra ła udział w kon kur sie. Dru gie miej -
sce za jął wów czas rów nież uczeń szko ły rze mieśl ni czej z Za -
mo ścia w za wo dzie pie karz, Ar tur Gil. W ko lej nym ro ku się -
gnął on po naj wyż szy laur. Za moj ska mło dzież jest bar dzo
am bit na, lu bi ry wa li zo wać i nie boi się cięż kiej pra cy, nie -
zbęd nej do przy swo je nia tak du żej ilo ści trud nej i na praw -
dę skom pli ko wa nej wie dzy. W tym ro ku po twier dzi ła to też
Mag da Drozd.

Czy ma pan z ni mi kon takt? Ukoń czy li już szko ły, pra -
cu ją?

Syl wek jest me cha ni kiem sa mo cho do wym i pra cu je w pry -
wat nej fir mie, któ rą sam so bie wy brał. Pie karz Arek jest obec -
nie na prak ty kach w Niem czech i jed no cze śnie kon ty nu uje
na ukę w tech ni kum ga stro no micz nym. Mag da rów nież da lej
bę dzie się uczyć i po dej rze wam, że na śred nim wy kształ ce -
niu nie po prze sta nie. To jest na praw dę bu du ją ce.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

„Na wet gdy by sku ter nie był na gro dą

w tym kon kur sie, to i tak bym do nie go

przy stą pi ła, że by się spraw dzić.”
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Ro dzi ciel stwo

Ju sty na Ba ra now ska
Eu ro pej skie dy rek ty wy

Do strze ga jąc po trze bę in ge ro wa nia w sfe ry
od zna cza ją ce się po ten cjal ną ela stycz no ścią
sto sun ków pra cy z jed nej stro ny oraz ko niecz -
no ścią za gwa ran to wa nia bez pie czeń stwa pra -
cow ni kom z dru giej, opra co wa no i wdro żo no
sze reg dy rek tyw, któ re bez po śred nio lub po -
śred nio zwią za ne są z ideą fle xi cu ri ty. Mo że my je
ze sta wić w trzy pod sta wo we gru py: za trud nie -
nie, czas pra cy oraz ro dzi ciel stwo. W pierw szej
gru pie od naj dzie my mię dzy in ny mi na stę pu ją -
ce ak ty wspól no to we: dy rek ty wę do ty czą cą po -
ro zu mie nia ra mo we go w spra wie pra cy na czas
okre ślo ny1, po ro zu mie nie ra mo we w spra wie
te le pra cy2 czy też dy rek ty wę w spra wie pra cy
tym cza so wej3. Wśród eu ro pej skich dy rek tyw
od no szą cych się do cza su pra cy na le ży wy mie -
nić dy rek ty wę do ty czą cą nie któ rych aspek tów
or ga ni za cji cza su pra cy4 oraz dy rek ty wę do ty -
czą cą po ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce go
pra cy w nie peł nym wy mia rze go dzin5. W ostat -
niej gru pie na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją dwie
pod sta wo we dy rek ty wy: w spra wie wpro wa -
dze nia środ ków słu żą cych wspie ra niu po pra wy
w miej scu pra cy bez pie czeń stwa i zdro wia pra -
cow nic w cią ży, pra cow nic, któ re nie daw no ro -
dzi ły, i pra cow nic kar mią cych pier sią6 oraz
w spra wie po ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce -
go urlo pu ro dzi ciel skie go7.

Ze wzglę du na ak tu al ność te ma tu w ni niej -
szym ar ty ku le chcia ła bym przed sta wić kil ka naj -
istot niej szych ela stycz nych eu ro ele men tów
w tym za kre sie od no szą cych się do urlo pu ro -
dzi ciel skie go oraz re ak cję praw ną pol skie go le -
gi sla to ra.

Dy rek ty wa Ra dy 96/34/WE8

Za gad nie nia zwią za ne z urlo pem ro dzi ciel -
skim zo sta ły ure gu lo wa ne już w po ło wie

lat 90. 14 grud nia 1995 ro ku mię dzy ogól ny mi
or ga ni za cja mi mię dzy bran żo wy mi (UNICE,
CEEP i ETUC) zo sta ło za war te po ro zu mie nie,
wpro wa dzo ne do eu ro pej skie go po rząd ku
praw ne go przez dy rek ty wę Ra dy 96/34/WE 
z 3 czerw ca 1996 ro ku. Pod sta wo wym ce lem
by ło usta no wie nie mi ni mal nych wy mo gów,
któ re mia ły uła twić po go dze nie obo wiąz ków
ro dzi ciel skich i za wo do wych pra cu ją cych ro -
dzi ców. Wśród naj istot niej szych po stu la tów
na le ży wy mie nić: in dy wi du al ne pra wo pra -
cow ni ka (ko bie ty i męż czy zny) do urlo pu ro -
dzi ciel skie go z po wo du uro dze nia lub przy -
spo so bie nia dziec ka, umoż li wia ją ce go im
opie kę nad dziec kiem przez co naj mniej trzy
mie sią ce, do cza su osią gnię cia przez dziec ko
okre ślo ne go wie ku (mak sy mal nie 8 lat), za kła -
da ją ce nie prze no szal ność urlo pu; pra wo
do po wro tu po urlo pie ro dzi ciel skim na to sa -
mo miej sce pra cy lub, je że li nie jest to moż li we,
do pra cy rów no rzęd nej lub po dob nej, zgod nej
z umo wą o pra cę lub sto sun kiem za trud nie nia;
upraw nie nie do cza su wol ne go od pra cy, z po -
wo du dzia ła nia si ły wyż szej, w pil nych spra -
wach ro dzin nych, ta kich jak cho ro ba lub wy pa -
dek, po wo du ją cych ko niecz ność na tych mia -
sto wej obec no ści pra cow ni ka.

W klau zu li 4.1 wpi sa no, iż „pań stwa człon kow -
skie mo gą sto so wać lub wpro wa dzić prze pi sy
ko rzyst niej sze niż te usta no wio ne w ni niej szym
po ro zu mie niu”. Prze wi dzia no dwu let ni okres
trans po zy cji dy rek ty wy do usta wo dawstw po -
szcze gól nych państw człon kow skich.

Dy rek ty wa Ra dy 2010/18/UE

W dniu 18 czerw ca 2009 ro ku eu ro pej scy
part ne rzy spo łecz ni (EKZZ, BUSINESSEUROPE,
UEAPME i CEEP) pod pi sa li po ro zu mie nie ra mo -

Z dniem 17 czerw ca
2013 r. we szły w ży cie
no we prze pi sy zwią za ne
z ochro ną ro dzi ciel stwa,
do ty czą ce mię dzy in ny -
mi no wych za sad udzie -
la nia do dat ko we go urlo -
pu ma cie rzyń skie go
oraz wpro wa dza ją ce
urlop ro dzi ciel ski. Obec -
ne dzia ła nia usta wo daw -
cze są zwią za ne mię dzy
in ny mi z ter mi nem ak tu -
ali za cji pol skie go po -
rząd ku praw ne go w ob -
li czu dy rek ty wy Ra -
dy 2010/18/UE w spra -
wie wdro że nia zmie nio -
ne go po ro zu mie nia ra -
mo we go do ty czą ce go
urlo pu ro dzi ciel skie go.

we zmie nia ją ce po ro zu mie nie ra mo we do ty -
czą ce urlo pu ro dzi ciel skie go z 14 grud nia 1995
ro ku. Nie któ re ele men ty po ro zu mie nia na le ża -
ło za adap to wać lub zmie nić, co po zwo li ło by
na spraw niej sze osią ga nie wy zna czo nych ce -
lów. W zmie nio nym po ro zu mie niu ra mo wym
do ty czą cym urlo pu ro dzi ciel skie go do ko na no
prze glą du ist nie ją cych prze pi sów lub wpro wa -
dzo no no we9. Wśród naj istot niej szych mo dy fi -
ka cji na le ży wy mie nić: wy dłu że nie urlo pu ro -
dzi ciel skie go o je den do dat ko wy mie siąc (4 za -
miast 3 mie się cy na każ de go ro dzi ca, z cze go
1 mie siąc nie mo że być prze no szo ny po mię dzy
ro dzi ca mi); wzmoc nie nie praw pra cow ni ków
„nie ty po wych” (za trud nio nych na czas okre ślo -
ny, w nie peł nym wy mia rze go dzin, na pod sta -
wie umo wy z agen cją pra cy tym cza so wej)
do ko rzy sta nia z urlo pu ro dzi ciel skie go; ochro -
na pra cow ni ków ubie ga ją cych się lub ko rzy sta -
ją cych z pra wa do urlo pu ro dzi ciel skie go
przed „mniej ko rzyst nym trak to wa niem”, nie
tyl ko przed zwol nie niem; wpro wa dze nie no -
wych praw umoż li wia ją cych pra cow ni kom
ubie ga nie się o ela stycz ną or ga ni za cję pra cy
i in ne środ ki uła twia ją ce po wrót do pra cy po za -
koń cze niu urlo pu ro dzi ciel skie go. Po now nie
prze wi dzia no dwu let ni okres trans po zy cji,
z moż li wo ścią wy dłu że nia te go okre su jesz cze
o rok ze wzglę du na szcze gól ne trud no ści lub
ze wzglę du na wdro że nie w dro dze ukła dów
zbio ro wych.

O sta nie re ali za cji obo wiąz ku trans po zy cyj ne -
go w 2012 ro ku po in for mo wa ło Mi ni ster stwo
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w „In for ma cji w spra -
wie wdro że nia prze pi sów UE do ty czą cych urlo -
pu ro dzi ciel skie go” z 18 kwiet nia 2012 r. Jak wy -
ni ka z „Ta be li zbież no ści”10, po win ny zo stać
wpro wa dzo ne: co naj mniej je den z czte rech
mie się cy przy zna wa ny bez moż li wo ści prze no -
sze nia (klau zu la 2 pkt 2 dy rek ty wy); pra wa na by -
te lub na by wa ne przez pra cow ni ka w chwi li roz -
po czę cia urlo pu ro dzi ciel skie go za cho wy wa ne
są w nie zmie nio nej for mie do za koń cze nia urlo -
pu ro dzi ciel skie go (klau zu la 5 pkt 2 dy rek ty wy).

Ko deks pra cy

Za nim na dro gę le gi sla cyj ną tra fi ła cał kiem
no wa kon struk cja urlo pu ro dzi ciel skie go, wdro -
że nie oma wia nej dy rek ty wy mia ło się od być po -
przez mo dy fi ka cję prze pi sów do ty czą cych sa -

me go urlo pu wy cho waw cze go11, tj. po przez
przy zna nie każ de mu z ro dzi ców lub opie ku nów
dziec ka wy łącz ne go pra wa do jed ne go mie sią -
ca urlo pu wy cho waw cze go z łącz ne go wy mia ru
urlo pu (naj pierw 37 mie się cy, na stęp nie 36 mie -
się cy) oraz za gwa ran to wa nie nie prze no szal no -
ści te go pra wa na dru gie go z ro dzi ców lub opie -
ku nów dziec ka.

W ostat nim pro jek cie no we li za cji12 za ło żo -
no, iż do Ko dek su pra cy ma zo stać wpro wa -
dzo ny no wy urlop, zwa ny ro dzi ciel skim
(art. 1821a). Oso ba mi upraw nio ny mi do te go
urlo pu są mat ka i oj ciec dziec ka – ro dzi ce za -
rów no bio lo gicz ni, jak i ad op cyj ni. Wy miar
urlo pu wy no si do 26 ty go dni, nie za leż nie
od licz by dzie ci uro dzo nych pod czas jed ne go
po ro du. Bę dzie udzie la ny jed no ra zo wo al bo
w nie wię cej niż trzech czę ściach, żad na nie
mo że być krót sza niż 8 ty go dni, przy pa da ją -
cych bez po śred nio jed na po dru giej. Z urlo pu
bę dą mo gli ko rzy stać jed no cze śnie obo je ro -
dzi ce dziec ka. W ta kim przy pad ku łącz ny wy -
miar urlo pu nie bę dzie mógł prze kra czać 26
ty go dni. Urlop bę dzie udzie la ny na pi sem ny
wnio sek pra cow ni ka, skła da ny w ter mi nie nie
krót szym niż 14 dni przed je go roz po czę ciem;
pra co daw ca bę dzie obo wią za ny uwzględ nić
wnio sek pra cow ni ka.

No wo cze sny ry nek pra cy to ela stycz ne i bez -
piecz ne śro do wi sko. Po win no być ce lem każ de -
go pań stwa człon kow skie go UE, po win no być
tak że dą że niem pol skich pra co daw ców i pra -
cow ni ków. Dy rek ty wa Ra dy 2010/18/UE z ca łą
pew no ścią na le ży do fle xi ak tyw no ści wspól no -
to wej. W jej tre ści wska za no, iż środ ki uła twia ją -
ce go dze nie ży cia za wo do we go i ro dzin ne go
sta no wią część szer sze go pro gra mu dzia ła nia
uwzględ nia ją ce go po trze by pra co daw ców
i pra cow ni ków oraz zwięk sza nia zdol no ści do -
sto so waw czych i szans na za trud nie nie w ra -
mach mo de lu ela stycz ne go ryn ku pra cy i bez -
pie czeń stwa so cjal ne go (mo del fle xi cu ri ty). Czy
jed nak no we li za cja pol skie go Ko dek su pra cy
speł ni swo ją ela stycz ną funk cję? Czy też sta nie
się źró dłem ko lej nych nie po ko jów pra co daw -
ców oraz nie pew no ści pra cow ni ków al bo też
po wo dem wąt pli wo ści in ter pre ta cyj nych stron
sto sun ku pra cy?

star szy in spek tor Ju sty na Ba ra now ska
OIP Zie lo na Gó ra

1 Dy rek ty wa Ra dy 99/70/WE z 28 czerw -
ca 1999 r. do ty czą ca Po ro zu mie nia ra mo -
we go w spra wie pra cy na czas okre ślo ny,
za war te go przez Eu ro pej ską Unię Kon fe de -
ra cji Prze my sło wych i Pra co daw ców
(UNICE), Eu ro pej skie Cen trum Przed się -
biorstw Pu blicz nych (CEEP) oraz Eu ro pej -
ską Kon fe de ra cję Związ ków Za wo do wych
(ETUC).
2 Po ro zu mie nie ra mo we w spra wie te le pra -
cy (Bruk se la, 16 lip ca 2002 r.).
3 Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy 2008/104/WE z 19 li sto pa da 2008 r.
w spra wie pra cy tym cza so wej.
4 Dy rek ty wa 2003/88/WE Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy z 4 li sto pa da 2003 r. do ty -
czą ca nie któ rych aspek tów or ga ni za cji cza -
su pra cy (Dzien nik Urzę do wy L 299,
18.11.2003, P. 0009-0019).
5 Dy rek ty wa Ra dy 97/81/WE z 15 grud -
nia 1997 r. do ty czą ca Po ro zu mie nia ra mo -
we go do ty czą ce go pra cy w nie peł nym wy -
mia rze go dzin, za war te go przez Eu ro pej -
ską Unię Kon fe de ra cji Prze my sło wych i Pra -
co daw ców (UNICE), Eu ro pej skie Cen trum
Przed się biorstw Pu blicz nych (CEEP) oraz
Eu ro pej ską Kon fe de ra cję Związ ków Za wo -
do wych (ETUC).
6 Dy rek ty wa Ra dy 92/85/EWG z 19 paź -
dzier ni ka 1992 r. w spra wie wpro wa dze nia
środ ków słu żą cych wspie ra niu po pra wy
w miej scu pra cy bez pie czeń stwa i zdro wia
pra cow nic w cią ży, pra cow nic, któ re nie -
daw no ro dzi ły, i pra cow nic kar mią cych
pier sią (Dz.U. L 348, 28.11.1992, s. 1).
7 Dy rek ty wa Ra dy 2010/18/UE z 8 mar -
ca 2010 r. w spra wie wdro że nia zmie nio ne -
go po ro zu mie nia ra mo we go do ty czą ce go
urlo pu ro dzi ciel skie go za war te go przez
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC
oraz uchy la ją ca dy rek ty wę 96/34/WE (Dz.
U. L 68, 18.3.2010, s. 13-20).
8 Dy rek ty wa Ra dy 96/34/WE z 3 czerw -
ca 1996 r. w spra wie po ro zu mie nia ra mo -
we go do ty czą ce go urlo pu ro dzi ciel skie go,
za war te go przez UNICE, CEEP oraz ETUC
(Dz.U. L 145, 19.6.1996, s. 4.).
9 Po ro zu mie nie ra mo we do ty czą ce urlo pu
ro dzi ciel skie go (zmie nio ne). Prze wod nik
in ter pre ta cyj ny EKZZ, An ETUC in ter pre ta -
tion gu ide.
10 Ta be la zbież no ści z pra wem UE z 7 sierp -
nia 2012 r., MPiPS.
11 Usta wa o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy
(pro jekt z 5 lip ca 2012 r.) wraz z pro jek tem
roz po rzą dze nia: dłu gość urlo pu wy cho -
waw cze go 37 mie się cy; Usta wa o zmia nie
usta wy – Ko deks pra cy (pro jekt z 24 wrze -
śnia 2012 r.): dłu gość urlo pu wy cho waw -
cze go 37 mie się cy; Usta wa o zmia nie usta -
wy – Ko deks pra cy (pro jekt z 12 paź dzier ni -
ka 2012 r.): dłu gość urlo pu wy cho waw cze -
go 37 mie się cy; Usta wa o zmia nie usta -
wy – Ko deks pra cy (pro jekt z 6 li sto pa -
da 2012 r.): dłu gość urlo pu wy cho waw cze -
go 37 mie się cy; Usta wa o zmia nie usta -
wy – Ko deks pra cy (pro jekt z 8 li sto pa -
da 2012 r.): dłu gość urlo pu wy cho waw cze -
go 36 mie się cy.
12 Druk sej mo wy nr 1347 (14 ma ja 2013 r.);
wcze śniej sze pro jek ty: druk nr 1172 (18
stycz nia 2013 r.), druk nr 1311 (20 mar -
ca 2013 r.), druk nr 1310 (29 kwiet nia 2013 r.).



W dniach 13-16 czerw ca 2013 od był się XX Ogól no pol ski Rajd 
Pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Biesz cza dy 2013”. 
Nie mal 300 osób wy po czy wa ło nad So li ną, wę dro wa ło po po ło ni -
nach, po dzi wia ło pięk ną przy ro dę i miej sco we za byt ki. Nie za bra -
kło wy po czyn ku na wo dzie i w pod zie miu, a tak że licz nych spo tkań
w gro nie bliż szych i dal szych współ pra cow ni ków. Do pi sa ły i po go -
da, i raj do wa at mos fe ra.

In for ma cja zbior cza na stronach 31-33.
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Mo der ni zu jąc pol ską ko lej

Wło dzi mierz Wi śniew ski
Z in spek tor skiej prak ty ki

Jed ną z in we sty cji ko le jo wych w wo je -
wódz twie war miń sko -ma zur skim jest re wi -
ta li za cja i mo der ni za cja li nii Olsz tyn – Szczyt-
no – Szy ma ny, łą czą cej mo der ni zo wa ne
lot ni sko w Szy ma nach z Olsz ty nem. In we -
sty cja re ali zo wa na jest w ra mach Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go War mia
i Ma zu ry na la ta 2007-2013. Ge ne ral nym
wy ko naw cą zo sta ła wło ska fir ma spe cja li -
zu ją ca się w te go ty pu pra cach. Mi mo do -
świad cze nia nie uda ło się jed nak unik nąć
wy pad ku w trakcie tej in we sty cji.

Nie bez piecz na bez tro ska

W sierp niu 2012 ro ku pod czas wy ko ny wa -
nia prac na szla ku ko le jo wym Szczyt -
no – Grom, na od cin ku li nii w Szczyt nie, do -
szło do wy pad ku, w któ rym cięż kich ob ra -
żeń cia ła do znał Mi chał R., pra cow nik ge ne -
ral ne go wy ko naw cy na mo der ni zo wa nym
od cin ku. Do zda rze nia do szło w trak cie
oczysz cza nia tłucz nia. Czyn ność ta wy ko ny -
wa na by ła przy uży ciu spe cja li stycz nej ma -
szy ny do ko le jo wych ro bót bu dow la -
nych – oczysz czar ki tłucz nia. W bry ga dzie
pra co wa ło czte rech Po la ków oraz kil ku Wło -
chów, w tym bry ga dzi sta Mas si mo M. i ope -
ra tor oczysz czar ki Fran ce sco P. Wszy scy wło -
scy pra cow ni cy zo sta li od de le go wa ni z ma -
cie rzy stej fir my do jej pol skie go od dzia łu.
Kie row ni kiem bu do wy był Ra fał O., ma ją cy
wła ści we kwa li fi ka cje oraz peł no moc nic two
do re pre zen to wa nia pol skie go od dzia łu fir -
my wy ko naw czej przed or ga na mi ad mi ni -
stra cji pań stwo wej.

Po kil ku go dzi nach pra cy na stą pi ło za tka -
nie le ja zsy po we go oraz za blo ko wa nie
prze no śni ka ta śmo we go znaj du ją ce go się
pod zsy pem oczysz czar ki (w czę ści, gdzie

znaj du je się prze sie wacz). Mi chał R. wraz
z ko le gą przy stą pi li do udroż nia nia le ja. Je -
den z nich, sto jąc na prze sie wa czu, wy cią -
gał z gó ry za py cha ją ce lej ka wał ki ko rze ni.
Mi chał R. wszedł pod ma szy nę i udroż niał
lej od spodu. Po oczysz cze niu le ja oka za ło
się, że tłu czeń do stał się po mię dzy bę ben
na pi na ją cy prze no śni ka ta śmo we go a kon -
struk cję urzą dze nia i za blo ko wał urzą dze -
nie. Mi chał R. po sta no wił usu nąć tłu czeń
przy uży ciu me ta lo we go ło mu. W mo men -
cie wy bi cia ka mie nia ta śma ru szy ła i po cią -
gnę ła łom, któ re go za gię ty ko niec za ha czył
o rę ka wi cę za ło żo ną na le wą dłoń pra cow -
ni ka. W wy ni ku te go dłoń po szko do wa ne go
wcią gnię ta zo sta ła po mię dzy ob ra ca ją cy się
bę ben ta śmo cią gu a kon struk cję, co spo -
wo do wa ło czę ścio wą am pu ta cję dru gie go
i trze cie go pal ca le wej dło ni. W mo men cie
zda rze nia na miej scu prze by wał za rów no
ope ra tor urzą dze nia Fran ce sco P., jak i bry -
ga dzi sta Mas si mo M. Na czas wy ko ny wa nia
opi sa nej ope ra cji urzą dze nie nie zo sta ło
wy łą czo ne.

In spek tor usta lił czte ry przy czy ny zda rze -
nia. Po pierw sze, wy ko ny wa nie czyn no ści
wy bi ja nia tłucz nia blo ku ją ce go prze no śnik
ta śmo wy oczysz czar ki bez wcze śniej sze go
wy łą cze nia za si la nia prze no śni ka. By ło to
nie zgod ne z § 58 ust. 2 roz po rzą dze nia Mi -
ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 26 wrze -
śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy („Ma szy ny,
któ rych uszko dze nie stwier dzo no w cza sie
pra cy, po win ny być nie zwłocz nie za trzy -
ma ne i wy łą czo ne z za si la nia ener gią.
Wzno wie nie pra cy ma szy ny bez usu nię cia
uszko dze nia jest nie do pusz czal ne”).

W przed ło żo nej w trak cie kon tro li in -
struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa nia prac

Od kil ku lat Pol skie Ko -
le je Pań stwo we pro wa -
dzą pra ce mo der ni za cyj -
ne in fra struk tu ry ko le jo -
wej. Ce lem tych prac jest
do sto so wa nie na sze go
trans por tu ko le jo we go
do stan dar dów obo wią -
zu ją cych w Unii Eu ro pej -
skiej. Dy stans dzie lą cy
pol skie ko le je od ko lei
w Unii sza co wa ny jest
na co naj mniej 30 lat. 

pod czas oczysz cza nia tłucz nia znaj do wał
się za pis: „Przed przy stą pie niem do kon ser -
wa cji i/lub czysz cze nia ele men tów me cha -
nicz nych, na le ży za wsze wy łą czyć sil nik,
wy łą czyć włącz nik głów ne go za si la nia
i odłą czyć za si la nie dla wy ko ny wa nia nie -
któ rych prac”. Wy móg ten nie zo stał speł -
nio ny. Usta lo no rów nież, że pod czas wy ko -
ny wa nia po dob nych prac (oczysz cza nie le -
ja, od blo ko wy wa nie ta śmo cią gu) za si la nie
za zwy czaj nie by ło wy łą cza ne. Ope ra to rem
urzą dze nia był Fran ce sco P. Opu ścił on Pol -
skę przed za koń cze niem kon tro li.

Po dru gie, to le ro wa nie przez oso by spra -
wu ją ce nad zór od stępstw od prze pi sów i za -
sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Oso bą
spra wu ją cą bez po śred ni nad zór nad dzia ła -
niem gru py pra cu ją cej przy oczysz czar ce
tłucz nia był Mas si mo M. On rów nież opu ścił
Pol skę przed za koń cze niem kon tro li. Po
trze cie, do pusz cze nie przez oso by nad zo ru -
ją ce do ob słu gi oczysz czar ki po szko do wa -
ne go, któ ry nie po sia dał kwa li fi ka cji wy ma -
ga nych do te go ty pu urzą dzeń spe cjal nych;
pra co wał na sta no wi sku ope ra to ra prze sie -
wa cza. I w koń cu po czwar te, nie pra wi dło -
we za cho wa nie się pra cow ni ka spo wo do -
wa ne zlek ce wa że niem za gro że nia.

W wy ni ku do ko na nych usta leń in spek tor
za wia do mił pro ku ra tu rę re jo no wą w Szczyt-
nie o po dej rze niu po peł nie nia przez Mas si -
ma M. i Fran ce sca P. prze stęp stwa okre ślo -
ne go w art. 220 § 1 Ko dek su kar ne go,
w zbie gu z art. 156 § 2 k.k., po le ga ją ce go
na na ra że niu Mi cha ła R. na nie bez pie czeń -
stwo utra ty ży cia al bo cięż kie go uszczerb -
ku na zdro wiu. Po bez ma ła trzech mie sią -
cach od za wia do mie nia in spek tor otrzy mał
po sta no wie nie pro ku ra tu ry o za wie sze niu
po stę po wa nia przy go to waw cze go w spra -
wie „wo bec ko niecz no ści ocze ki wa nia
na wy ko na nie przez or ga ny pro ce so we Re -
pu bli ki Wło skiej w ra mach po mo cy praw -
nej czyn no ści pro ce so wych w po sta ci prze -
słu cha nia w cha rak te rze świad ków Mas si -
mo M. i Fran ce sco P.” Po stę po wa nie nie zo -
sta ło jesz cze za koń czo ne, po nie waż nie ze -
bra no ma te ria łu do wo do we go. Do mo -
men tu na pi sa nia ar ty ku łu in spek tor, au tor
ni niej sze go tek stu, nie otrzy mał in for ma cji
o wzno wie niu po stę po wa nia.

Kwa li fi ka cje ob co kra jow ców

Przy oka zji ba da nia wy pad ku po ru szo na
zo sta ła kwe stia upraw nień, ja kie po sia da li
wło scy pra cow ni cy. Na te re nie mo der ni zo -
wa nej li nii po za oczysz czar ką tłucz nia eks -
plo ato wa ne by ły rów nież in ne ma szy ny
do ko le jo wych ro bót bu dow la nych, na przy -
kład zgrze war ka szyn i pod bi jar ka to ru.
Wszyst kie urzą dze nia ob słu gi wa li wy łącz nie
Wło si, mi mo iż na bu do wie pra co wa li Po la cy
po sia da ją cy wy ma ga ne kwa li fi ka cje. Ża den
z wło skich ope ra to rów ma szyn, od de le go -
wa nych do pra cy w Pol sce, nie zo stał pod da -
ny pro ce du rze uzna nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych, zgod nie z usta wą z 18 mar ca 2008 r.
o za sa dach uzna wa nia kwa li fi ka cji za wo do -
wych na by tych w pań stwach człon kow -
skich Unii Eu ro pej skiej. Sta no wi ska pro wa -
dzą cych ma szy ny do ko le jo wych ro bót bu -
dow la nych znaj du ją się w wy ka zie za wo -
dów re gu lo wa nych, opra co wa nym przez
Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.
Po twier dza go opi nia MNiSW, peł nią ce go
funk cję ośrod ka in for ma cji wła ści we go
do in for mo wa nia w spra wach zwią za nych
z uzna wa niem kwa li fi ka cji za wo do wych (§ 1
roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go z 16 czerw ca 2009 r. w spra wie

Na któ rym eta pie – przy -
go to wań do in we sty cji czy
też jej re ali za cji – po win ny
być we ry fi ko wa ne upraw -

nie nia do wy ko ny wa nia
pra cy na te re nie Pol ski?

Spe cja li stycz na ma szy na
do ko le jo wych ro bót bu dow la -

nych – oczysz czar ka tłucz nia.



„Bądź bez piecz ny w go spo dar stwie” to bro szu ra ad re so wa -
na do dzie ci, po ru sza ją ca pro blem za gro żeń wy stę pu ją cych
w go spo dar stwach rol nych. Pu bli ka cja skła da się z róż ne go ro -
dza ju za ga dek, ła mi głó wek, krzy żó wek, ko lo ro wa nek i gier.
Roz wią zu jąc ko lej ne za da nia, mło dzi czy tel ni cy po zna ją za sa -
dy bez piecz nej za ba wy i prze by wa nia na ob sza rach wiej skich.
Do wie dzą się rów nież, jak cięż ka i nie bez piecz na mo że być
pra ca rol ni ka. Jest to for ma edu ka cji po przez za ba wę. Ksią -

żecz ka mo że słu żyć rów nież ja ko dy dak tycz ny
prze wod nik dla dzie ci i ich ro dzi ców, wy bie ra ją -
cych się z wi zy tą lub na wa ka cje na wieś. Do -
star cza pod sta wo wych in for ma cji na te mat
funk cjo no wa nia go spo dar stwa rol ne go, wy -
stę pu ją cych w nim za gro żeń oraz spo so bów
ich unik nię cia.

W roz wią zy wa nie po szcze gól nych krzy -
żó wek i za ga dek z pew no ścią włą czą się do -
ro śli, po nie waż po ziom trud no ści za dań
jest zróż ni co wa ny. Dzię ki te mu ro dzi ce
i opie ku no wie tak że zwró cą uwa gę
na nie bez pie czeń stwa, któ rych być mo że
do tych czas nie do strze ga li, co z ko lei
mo że uchro nić dzie ci przed nie szczę śli -
wy mi wy pad ka mi.

W ofer cie wy daw ni czej Pań stwo wej
In spek cji Pra cy znaj du ją się już po zy -
cje ad re so wa ne do dzie ci i mło dzie ży,
jak na przy kład bro szu ra „Bez piecz -
nie na wsi”, jed nak w związ ku z od -
no to wy wa ny mi przez in spek to rów
pra cy licz ny mi wy pad ka mi z udzia -
łem naj młod szych ko niecz ne jest
sta łe po dej mo wa nie ini cja tyw
ma ją cych na ce lu edu ko wa nie
na rzecz bez pie czeń stwa dzie ci.
Pu bli ka cja „Bądź bez piecz ny
w go spo dar stwie” jest do sko na -
łym na rzę dziem – ba wi i uczy.

Pu bli ka cja po wsta ła w opar -
ciu o otwar tą li cen cję bry tyj -
skie go Urzę du ds. Zdro wia
i Bez pie czeń stwa Pra cy (HSE),

zo sta ła prze ło żo na na ję zyk pol ski i do sto -
so wa na do pol skich re aliów.
Do wer sji dru ko wa nej pu bli ka cji do da no plan szę do wy kle -

ja nia oraz na klej ki. Za da niem dzie ci jest przy kle je nie zna ków
ostrze gaw czych w miej scach na plan szy, gdzie wy stę pu je nie -
bez pie czeń stwo, np. w po bli żu szam ba. Za da nie to moż na
roz wią zy wać w gru pie, na przy kład pod czas za jęć w szko le.
Przy oka zji za ba wy na uczy ciel lub opie kun mo że oma wiać
z dzieć mi po szcze gól ne za gro że nia oraz to, jak moż na się ich
ustrzec.

Bro szu ra zo sta ła wy da na w na kła dzie 20 tys. eg zem pla -
rzy. 16 stron, wy da nie 1, War sza wa 2013.
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wska za nia ośrod ka in for ma cji wła ści we go do in -
for mo wa nia w spra wach zwią za nych z uzna wa -
niem kwa li fi ka cji za wo do wych oraz usta le nia
szcze gó ło we go za kre su za dań ośrod ka). Oso ba,
któ ra uzy ska ła kwa li fi ka cje w za wo dzie „pro wa -
dzą cy ma szy ny do ko le jo wych ro bót bu dow la -
nych” w in nym pań stwie człon kow skim UE, po -
trze bu je ich ofi cjal ne go uzna nia w Pol sce.
Na pod sta wie roz po rzą dze nia Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry z 28 kwiet nia 2011 r. w spra wie upo -
waż nie nia or ga nów do uzna wa nia kwa li fi ka cji
do wy ko ny wa nia za wo dów re gu lo wa nych or ga -
nem wła ści wym uzna ją cym kwa li fi ka cje we
wska za nym za wo dzie jest Pre zes Urzę du Trans -
por tu Ko le jo we go.

Tro chę sze rzej, ale nie ko niecz nie bar dziej
przej rzy ście, te mat zo stał opi sa ny przez Urząd
Trans por tu Ko le jo we go (pi smo BP-024-58/ES/12
z 26.10.2012 r.). Przed sta wio ne zo sta ły dwa moż -
li we wa rian ty po stę po wa nia w opi sa nej sy tu acji.
Je śli cu dzo ziem cy (oby wa te le UE), wy ko nu ją cy
czyn no ści na sta no wi skach ope ra to rów ma szyn
do ko le jo wych ro bót bu dow la nych, po sia da ją li -
cen cję ma szy ni sty (wy da ną przez wła ści wy or -
gan pań stwa człon kow skie go UE) oraz świa dec -
two ma szy ni sty – wy da ne przez prze woź ni ka
ko le jo we go lub za rząd cę in fra struk tu ry ko le jo -
wej, po speł nie niu wy mo gów okre ślo nych
w art. 22b ust. 1 usta wy z 28 mar ca 2003 r.
o trans por cie ko le jo wym („Prze woź ni cy ko le jo wi
i za rząd cy in fra struk tu ry ko le jo wej wy da ją świa -
dec twa ma szy ni stom przez nich za trud nio nym
lub świad czą cym usłu gi na ich rzecz. Wa run kiem
nie zbęd nym do uzy ska nia świa dec twa ma szy ni -
sty jest: po sia da nie li cen cji ma szy ni sty; od by cie
szko le nia i zda nie eg za mi nu, prze pro wa dzo nych
w try bie i na wa run kach okre ślo nych na pod sta -
wie ust. 5 pkt 3; speł nia nie wy ma gań zdro wot -
nych, fi zycz nych i psy chicz nych, okre ślo nych
w prze pi sach wy da nych na pod sta wie ust. 22”),
waż ne na in fra struk tu rę, na któ rej bę dą świad -
czyć usłu gi w RP – mo gą wy ko ny wać czyn no ści
za wo do we bez ko niecz no ści cer ty fi ko wa nia;
na pod sta wie art. 22 ust. 14 usta wy o trans por cie
ko le jo wym oraz prze pi sów wy ko naw czych,
zgod nych tak że z za le ce nia mi dy rek ty -
wy 2007/59/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy z 23 paź dzier ni ka 2007 r. w spra wie przy zna -
wa nia upraw nień ma szy ni stom pro wa dzą cym
lo ko mo ty wy i po cią gi w ob rę bie sys te mu ko le jo -
we go Wspól no ty (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007).

Je śli cu dzo ziem cy (oby wa te le UE) wy ko nu ją cy
czyn no ści na sta no wi skach ope ra to rów ma szyn
do ko le jo wych ro bót bu dow la nych nie po sia da -
ją li cen cji i świa dec twa ma szy ni sty, po trze bu ją
ofi cjal ne go uzna nia kwa li fi ka cji do wy ko ny wa -
nia tych czyn no ści.

Opis ten wy raź nie wska zu je po wo dy wąt pli -
wo ści, któ re na su wa ją się in spek to rom Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy pod czas spraw dza nia kwa li -
fi ka cji ob co kra jow ców wy ko nu ją cych czyn no ści
ope ra to rów ma szyn do bu dow la nych ro bót ko -
le jo wych. Po ja wia się jed no cze śnie py ta nie,
na któ rym eta pie – przy go to wań do in we sty cji
czy też jej re ali za cji – po win ny być we ry fi ko wa ne
upraw nie nia do wy ko ny wa nia pra cy na te re nie
Pol ski. Wy ko naw cy in we sty cji współ fi nan so wa -
nych ze środ ków Unii Eu ro pej skiej wy ła nia ni są
na dro dze prze tar gów, któ re mu szą być przy go -
to wy wa ne zgod nie z za pi sa mi usta wy – Pra wo
Za mó wień Pu blicz nych. Za sad ne wy da je się
więc py ta nie, czy nie moż na za po biec opi sa nej
sy tu acji już na tym eta pie, wpro wa dza jąc wy -
móg udo ku men to wa nia przez ofe ren ta fak tu za -
trud nia nia pra cow ni ków z kwa li fi ka cja mi uzna -
ny mi na te re nie Pol ski. Obec ne po dej ście spra -
wia, że spraw dza nie kwa li fi ka cji za wo do wych
pra cow ni ków za gra nicz nych spo czy wa na bar -
kach in spek to rów pra cy. Te re ny, na któ rych re ali -
zo wa ne są in we sty cje ko le jo we, to czę sto miej -
sca trud no do stęp ne, a co za tym idzie licz ba
kon tro li tam pro wa dzo nych jest nie wiel ka. 

War to po świę cić wię cej uwa gi te go ty pu pra -
com oraz zło żo ne mu pro ble mo wi, ja kim jest
uzna wal ność kwa li fi ka cji pra cow ni ków za gra -
nicz nych. Na pew no przy współ pra cy róż nych
or ga nów pań stwa, od po wie dzial nych za pro ce -
sy in we sty cyj ne, wy ko rzy sta nie unij nych środ -
ków, za mó wie nia pu blicz ne oraz PIP, moż na wy -
pra co wać roz wią za nie chro nią ce nasz ry nek pra -
cy przed oso ba mi bez kwa li fi ka cji do wy ko ny -
wa nia prac na te re nie Pol ski. Jest to tym waż niej -
sze, że sy gna li zo wa ny pro blem do ty czy tak że
wie lu in nych du żych in we sty cji, szcze gól nie
zwią za nych z in fra struk tu rą trans por to wą, a w
ko lej nym okre sie pro gra mo wa nia bu dże tu (la -
ta 2014-2020) moż na spo dzie wać się, że du ża
część pie nię dzy prze zna czo na zo sta nie na roz -
wój sze ro ko ro zu mia ne go trans por tu.

starszy in spek tor Wło dzi mierz Wi śniew ski
OIP Olsz tyn

WYDAWNICTWA PIP



Fo to gra fie: Ka ta rzy na Cał ka -Bą kie wicz

Ak cja „Bał tyk”
1-14 lip ca 2013 r.

Fotografie: Katarzyna Całka-Bąkiewicz i Krzysztof Berus
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Na 95-lecie inspekcji pracy

Ja tyl ko po ma gam
Z Bar ba rą So boń, nad in spek to rem pra cy,
wie lo let nim kie row ni kiem Od dzia łu PIP

w Za mo ściu, 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Czy gdy by dziś mia ła Pa ni wy bie rać pra cę, to wciąż by -
ła by to pra ca w in spek cji i za wód in spek to ra?

Ni gdy nie ża ło wa łam, że pra cu ję w tej in sty tu cji, bo to pra -
ca z ludź mi i dla lu dzi. Po za tym ce nię so bie, że jest to za ję cie
da le kie od mo no to nii. Na wet je śli re ali zu je my ten sam te -
mat, to i tak za wsze od by wa się to w zu peł nie in nych wa run -
kach, wła ści wych dla da ne go pra co daw cy czy za kła du. Każ -
da kon tro la jest więc in na i każ da jest wy zwa niem. Umoż li -
wia po zna wa nie no wych lu dzi, ich za cho wań i za in te re so -
wań, nie wspo mi na jąc oczy wi ście o ich po dej ściu do pra cy
czy spo so bie za rzą dza nia fir mą i pra cow ni ka mi.

A jak pa ni tra fi ła do in spek cji pra cy?
Sy tu acja ro dzin na wpły nę ła na mo ją de cy zję o po wro cie

z pod war szaw skie go Brwi no wa do ro dzin ne go Za mo ścia,
gdzie aku rat w in spek cji pra cy szu ka no ko goś z wy kształ ce -
niem ta kim jak mo je. Z za wo du je stem zoo tech ni kiem, za -
wsze pra co wa łam w in sty tu cjach zwią za nych z rol nic twem
i edu ka cją. Wio sną 1990 ro ku po je cha łam do Wro cła wia
do szko ły in spek cji i od by łam tam pół rocz ny kurs za koń czo -
ny eg za mi nem. To nie by ło trud ne wy zwa nie, po nie waż mia -
łam już kil ku let nie do świad cze nie za wo do we, a po za tym
w gru pie li czą cej oko ło 50 osób pa no wa ła ro dzin na at mos fe -
ra i wszy scy so bie po ma ga li śmy. Bar dzo do brze za pa mię ta -
łam skła da nie in spek tor skiej przy się gi, gdyż od by ło się to
11 li sto pa da, któ ry po raz ostat ni był wów czas dniem ro bo -
czym. Rok póź niej stał się świę tem, z czer wo ną kart ką w ka -
len da rzu.

To był znak cza su, świad czą cy o waż nych zmia nach.
Rze czy wi ście wie le się wte dy zmie nia ło. Roz pa da ły się du -

że przed się bior stwa, po wsta wa ły ma łe pry wat ne fir my, zu -
peł nie nie przy go to wa ne do za trud nia nia lu dzi i kie ro wa nia
ni mi. By ły na sta wio ne wy łącz nie na za ra bia nie pie nię dzy. Pa -
mię tam, jak pod czas kon tro li za kła du, w któ rym w za sa dzie

nic nie funk cjo no wa ło do brze i nie by ło zgod ne z prze pi sa -
mi, mło dy pseu do biz nes men na mo je uwa gi od parł buń -
czucz nie, że jest wła ści cie lem i to on w za kła dzie usta la pra -
wo. Wi zy to wa łam też go spo dar stwa rol ne; do więk szo ści
z nich strach by ło wcho dzić. Wi dzia łam wszech obec ny ba ła -
gan, zde ze lo wa ny sprzęt i lu dzi, któ rzy wręcz pro si li się o wy -
pa dek. Do dziś mam przed ocza mi mło de go chło pa ka bez
obu rąk, któ re ob cię ła mu ma szy na, bo oczysz czał ją z resz tek
sło my, gdy by ła w ru chu. Naj gor sze, że nikt nie wi dział w ta -
kim po stę po wa niu nic złe go, bo prze cież wszy scy za wsze tak
ro bi li, a ob cię te rę ce to „zrzą dze nie lo su i trze ba się z tym
po pro stu po go dzić”. Wte dy uświa do mi łam so bie, że naj -
więk szą i naj trud niej szą pra cą do wy ko na nia bę dzie zmia na
świa do mo ści tych lu dzi. 

Sta wia nie się po nad pra wem przez ów cze snych pra co -
daw ców uła twia ło po dej mo wa nie de cy zji o ka ra niu?

Ta kie de cy zje ni gdy nie by ły dla mnie ła twe, na wet wte dy,
gdy by ły ko niecz ne. Za wsze sta ram się mieć czas dla pra co -
daw ców, bo prze ko na łam się, że roz mo wa czę sto przy no si
znacz nie lep sze re zul ta ty niż ka ra nie. Dzię ki niej pra co daw ca
mo że na uczyć się wię cej niż na nie jed nym kur sie czy szko le -
niu; bez po śred ni kon takt i pro ste wy ja śnie nie róż nych pro -
ble mów są bar dziej sku tecz ne niż stu dio wa nie prze pi sów.
Waż ne jest rów nież, by in spek tor pra cy był ela stycz ny
i uwzględ niał sy tu ację, w któ rej znaj du je się pra co daw ca.
Fakt, że nie wy pła cił w ter mi nie wy na gro dze nia pra cow ni -
kom, nie mu si wy ni kać ze zło śli wo ści czy pa zer no ści pra co -
daw cy, a z pro ble mów fi nan so wych, w ja kich się zna lazł, bo
na przy kład kon tra hent na czas nie ure gu lo wał na leż no ści.

Wte dy za miast od ra zu ka rać go man da tem, sto su ję po ucze -
nie i cze kam dzień lub dwa, by upo rał się z pro ble mem. Wy -
cho dzę z za ło że nia, że je że li jest on wi nien pra cow ni ko -
wi 500 zł, a ja dam mu 1000 zł ka ry, to ra zem ma już do za pła -
ce nia pół to ra ty sią ca, co jesz cze bar dziej po gar sza je go sy tu -
ację. Wo lę, że by nie pła cił man da tu, a za pła cił pra cow ni ko wi
lub prze zna czył te pie nią dze na po pra wę wa run ków pra cy.
Wy bór mniej sze go zła wy da je mi się w ta kich sy tu acjach naj -
lep szy.

A jak pra co daw cy od bie ra ją ten prze jaw do brej wo li?
Bar dzo róż nie. Je den to do ce ni, dru gi nie. Pa mię tam sy tu -

ację, gdy ta kie po stę po wa nie ob ró ci ło się prze ciw ko mnie.
Oka za ło się bo wiem, że pra co daw ca opacz nie ode brał mo je
sta ra nia i na we zwa nia do wy wią za nia się ze swo ich obo -
wiąz ków za re ago wał skar gą do mo je go ów cze sne go sze fa,
a ści ślej py ta niem, ile ma mi za pła cić, że bym się od cze pi ła.
Mój prze ło żo ny do brze wie dział, że nie ta kie by ły mo je in ten -
cje, dla te go mu rem stał za mną. Nie mniej jed nak to by ła dla
mnie trud na i bar dzo przy kra sy tu acja. Na szczę ście pra co -
daw cy znacz nie czę ściej do ce nia ją, gdy wstrzy mu ję się z ka -
rą. Cał kiem nie daw no mia łam po dob ną spra wę i po dzię ko -
wa nia te le fo nicz ne od pra co daw cy i od pra cow ni ków. Te
pro ste i szcze re ge sty uskrzy dla ją mnie i utwier dza ją w prze -
ko na niu, że jed nak war to po ma gać. 

Sub tel ność ko bie ca w tym za wo dzie po ma ga czy prze -
szka dza?

My ślę, że po ma ga. Oczy wi ście tyl ko wte dy, gdy idzie za tym
fa cho wość. Je śli pra co daw ca zo rien tu je się, że ma do czy nie -
nia ze spe cja li stą, któ ry zna się na swo jej pra cy, na przy kład
wie, jak zbu do wa na jest ma szy na, to za wsze pod cho dzi z sza -
cun kiem. Na to trze ba so bie jed nak za pra co wać. W tym za wo -
dzie przez ca ły czas trze ba się do kształ cać i do py ty wać; w in -
spek tor skim śro do wi sku na zy wa my to prze ga dy wa niem pro -
ble mów. Na po cząt ku lat 90. wśród in spek to rów pra cy o tech -

nicz nym wy kształ ce niu by łam je dy ną ko bie tą w okrę gu. Bar -
dzo cen na by ła wte dy dla mnie po moc ko le gów i mo je go sze -
fa w Lu bli nie Lon gi na Ma ty sa, któ ry za wsze bar dzo wspie rał
po cząt ku ją cych in spek to rów. Z łez ką w oku i roz rzew nie niem
wspo mi nam, jak jesz cze nie daw no mó wił do nas „pa nie necz -
ki”, a w na gro dę za do brze zda ny eg za min in spek tor ski zor ga -
ni zo wał dla mnie i ko le żan ki wy ciecz kę do mu zeum Za moy -
skich w Ko złów ce. To mo że wy da wać się za baw ne, ale to by ła
na gro da, dzię ki któ rej po czu łam się na praw dę do ce nio na.
Do dziś mam po czu cie, że nie mo gę za wieść mo je go pierw -
sze go sze fa. Je stem mu wdzięcz na za tę pięk ną lek cję, tak sa -
mo zresz tą jak mo je mu pierw sze mu na uczy cie lo wi i men to -
ro wi, któ ry wpro wa dzał mnie w ar ka na in spek tor skiej pra cy.
Cho dzi o in spek to ra Wła dy sła wa Del ma no wi cza. Bar dzo się
go ba łam, ale je go uwa gi i spo sób, w ja ki roz ma wiał z pra co -
daw ca mi czy rol ni ka mi, do któ rych jeź dził na wi zy ta cje, za -
wsze bu dzi ły naj wyż szy po dziw i uzna nie. Szko da, że dziś
mło dzi, po cząt ku ją cy in spek to rzy pra cy nie chcą już ko rzy -
stać z mą dro ści ta kich lu dzi, któ rzy dla mnie jed nak po zo sta -
ną iko na mi te go za wo du.

Ich do świad cze nie by ło chy ba bez cen ne?
Oka zy wa ło się bar dzo po moc ne pod czas kon tro li na przy -

kład du żych za kła dów pro duk cji rol ni czej. Pa mię tam, jak
w trak cie wzmo żo nych prac rol ni czych, opry sków czy zbio -
rów, wspól nie tam jeź dzi li śmy. Wszyst kie by ły znacz nie od -
da lo ne od Za mo ścia i zda rza ło się, że po dróż od za kła du
do za kła du trwa ła cza sa mi na wet kil ka go dzin, w po dró ży
spę dza li śmy wię cej cza su niż na kon tro li. Moi zna jo mi żar to -
wa li na wet, że nie po win nam się na zy wać Ba sia, a Te re nia, bo
cią gle je stem w tym te re nie. To by ły bar dzo trud ne cza sy, za -
gro że nia i wy pad ki by ły nie po rów ny wal ne do dzi siej szych.
Sta re ma szy ny rol ni cze, do któ rych bra ko wa ło czę ści za mien -
nych, do te go pro ble my z pa li wem. Dziś nie do po my śle nia
by ło by na przy kład na pra wia nie ze psu tej osło ny, in spek tor
nie mo że na ka zy wać na pra wy dra bin czy rusz to wań. W cza -
sach mi nio nych czę sto wi dy wa li śmy ta ki sprzęt. Zda rza ło się,
że gdy służ bo wym sa mo cho dem z na pi sem PIP pod jeż dża li -
śmy na bu do wę, to na nasz wi dok pra cu ją cy tam lu dzie ze
stra chu ucie ka li, ska cząc z rusz to wań, któ re sa me w so bie by -
ły już za gro że niem. Do dziś na myśl o tym ciar ki prze bie ga ją
mi po ple cach. 

Ta kie po rów na nia skła nia ją do re flek sji na te mat sa mej
in spek cji pra cy, tej dzia ła ją cej kie dyś i dziś.

Nie zna łam in spek cji związ ko wej, ale my ślę, że Pań stwo wa
In spek cja Pra cy po szła w kie run ku uni wer sal ne go in spek to -
ra pra cy; przy naj mniej te go, któ ry jest na pierw szej li nii, w te -
re nie. Wią za ło się to z roz drob nie niem za kła dów pra cy i li -
kwi da cją pro duk cji na wiel ką ska lę, któ rej kon tro lo wa nie wy -
ma ga ło bar dzo spe cja li stycz nej wie dzy i umie jęt no ści in -
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Wy pa dek miał miej sce 14 czerw ca. Ze
wstęp nych usta leń wy ni ka, że pra cow nik
wy ko ny wał pra ce zwią za ne z przy go to wa -
niem świe tli ka pod szkle nie, miał zdjąć
plan de kę i sty ro pian za bez pie cza ją cy świe -
tlik przed opa da mi at mos fe rycz ny mi. Pra -
co wał na wy so ko ści oko ło 30 me trów bez
sprzę tu za bez pie cza ją ce go przed upad -
kiem z wy so ko ści. 

In spek to rzy pra cy z no wo są dec kie go od -
dzia łu PIP po otrzy ma niu zgło sze nia nie -
zwłocz nie uda li się na miej sce zda rze nia
i wszczę li czyn no ści kon tro l ne na bu do wie,

w tym tak że w fir mie, któ rej pra cow ni kiem
był po szko do wa ny. Na tych miast wstrzy -
ma li też pra ce zwią za ne z mon ta żem szyb
w świe tli kach oraz pra ce zwią za ne z mon -
ta żem ry nien przy kra wę dzi da chu –
do cza su za bez pie cze nia pra cow ni ków
przed upad kiem z wy so ko ści. W związ ku
z ba da niem wy pad ku prze słu cha no pra -
cow ni ków fir my bu dow la nej z Pod kar pa -
cia, któ rzy pra co wa li te go dnia, oraz oso bę
kie ru ją cą pra cow ni ka mi. Obec nie trwa ją
czyn no ści kon tro l ne ma ją ce na ce lu usta le -
nie fak tycz nych przy czyn wy pad ku. 

W związ ku z wy pad kiem oraz fak tem, że
na te re nie bu do wy pra cu je kil ku dzie się ciu
pod wy ko naw ców, kie row nik Od dzia łu PIP
w No wym Są czu Be ata Ziół ko wspól nie
z okrę go wym in spek to rem pra cy w Kra ko -
wie Ta de uszem Fi cem na tych miast pod ję -
li de cy zję o roz po czę ciu rów no le głych dzia -
łań pre wen cyj nych, któ re ma ją za po biec
ko lej nym tra ge diom. Jest to tym waż niej -
sze, że no we cen trum han dlo we we dług
pla nów in we sto ra ma być od da ne do użyt -
ku już je sie nią, pra ce bę dą więc na pew no
pro wa dzo ne w szyb kim tem pie, a pa nu ją ce
obec nie wa run ki at mos fe rycz ne są szcze -
gól nie uciąż li we i mę czą ce dla osób pra cu -
ją cych na otwar tej prze strze ni. Na zor ga ni -
zo wa nym w no wo są dec kim od dzia le spo -
tka niu z przed sta wi cie la mi głów ne go wy -

Śmierć ko le gi wstrzą snę -
ła wszyst ki mi, któ rzy
pra cu ją przy bu do wie
cen trum han dlo we go
Trzy Ko ro ny w No wym
Są czu. Zgi nął mło dy, za -
le d wie 30-let ni czło wiek,
za trud nio ny na sta no wi -
sku mon ta ży sty w fir mie
bu dow la nej z te re nu
pod kar pac kie go na pod -
sta wie umo wy o pra cę
na czas okre ślo ny
od kwiet nia br. 

Ży cie nie wra ca

Pod
inspektorską

lupą

spek to rów pra cy. Nikt nie ne go wał ro li spe cja li stów, któ rzy
by li i na dal są nie zbęd ni do ba da nia skom pli ko wa nych pro -
ble mów, na przy kład z za kre su tech nicz ne go bez pie czeń -
stwa pra cy. Te zmia ny do sko na le wi dać rów nież na wsi, gdzie
Unia Eu ro pej ska, gdy sta li śmy się jej człon kiem, wy mu si ła
okre ślo ne stan dar dy, umoż li wi ła też wy mia nę zde ze lo wa ne -
go sprzę tu, po cho dzą ce go naj czę ściej z de mo bi lu, na no wy
i no wo cze sny. Pra ca sta ła się bez piecz niej sza, przez co in -
spek tor skie dzia ła nia przy ję ły rów nież in ne for my. Z re stryk -
cyj nych w za kła dach rol nych na bar dziej pre wen cyj ne,
otwar te na od bior cę in dy wi du al ne go, któ re mu co raz czę -
ściej nie ko ja rzy my się wy łącz nie z ka ra niem czy na po mi na -
niem. To z ko lei roz sze rzy ło się na no we za da nia in spek cji,
do ty czą ce mię dzy in ny mi le gal no ści za trud nie nia. Tu zna ko -
mi cie spraw dzi ły się no we roz wią za nia tech nicz ne, ta kie jak
kom pu te ry za cja czy in ter net, dzię ki któ rym na wet pra co -
daw ca za re je stro wa ny w in nym pań stwie unij nym nie mo że
czuć się nie wi docz ny, gdy w grę wcho dzi na ru sza nie praw
pra cow ni czych. Te zmia ny i cią gły po stęp fa scy nu ją mnie,
gdzie kol wiek je stem na świe cie.

Sły sza łam o pa ni po dró żach. Czy wte dy zda rza się pa ni
pa trzeć na lu dzi i miej sca po przez pry zmat in spek tor -
skich na wy ków?

Od te go nie da się uciec na wet w trak cie urlo pu i naj bar dziej
eg zo tycz nej wy pra wy. Przy znam, że nie kie dy po rów na nia wy -
pa da ją na ko rzyść Pol ski i to mi mo kry tycz ne go po dej ścia

do na szych re aliów, ukształ to wa ne go przez in spek tor skie
kon tro le. Kil ka lat te mu od by łam po dróż do oko ła Sta nów
Zjed no czo nych. Kil ku dzie się cio oso bo wą gru pą z Pol ski prze -
miesz cza li śmy się au to ka rem. Mi mo trwa ją cej po kil ka na ście
go dzin po dró ży był tyl ko je den kie row ca i tyl ko jed ne drzwi
w au cie, co w pol skich wa run kach by ło by nie do po my śle nia.
Czę sto wspo mi nam też pew ne spo tka nie pod ko niec lat 90.,
któ re wy da je do bre świa dec two pol skim pra co daw com. Po je -
cha łam wte dy na kon tro lę do wiel kie go go spo dar stwa. Je go
wła ści cie lem był hra bia Za moyj ski, któ ry obec nie już trze cią
ka den cję jest wło da rzem Za mo ścia. Na dzie dziń cu zo ba czy -
łam męż czy znę w gu mow cach, któ ry sprzą tał przed wej ściem.

Ja kież by ło mo je zdu mie nie, gdy roz po zna łam w nim
hra bie go Za moy skie go. Jesz cze bar dziej za ska ku ją ce
by ło je go wy ja śnie nie, że wszy scy po szli do pra cy,
a prze cież po rzą dek mu si być.

Czy po pra wie ćwierć wie czu in spek tor skiej
pra cy ma pa ni ja kiś pa tent na do brze prze pro -
wa dzo ną kon tro lę?

Zda rza się, że py ta ją mnie o to mło dzi ko le dzy.
Mó wię im wte dy to, czym sa ma się kie ro wa łam

przez la ta. Po pierw sze, że by ni gdy nie tra ci li
z po la wi dze nia czło wie ka, któ re mu trze ba po -
móc. Po dru gie, by pod pi su jąc ja ki kol wiek do -
ku ment, nie przy no si li wsty du so bie i urzę do wi.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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ko naw cy tej in we sty cji kie row nik od -
dzia łu w ra mach dzia łań pre wen cyj -
nych za pro po no wał prze pro wa dze nie
szko le nia dla pra cow ni ków pod wy ko -
naw ców. 

Na bu do wie i w ki nie 

Szko le nie od by ło się 20 czerw ca, po -
pro wa dził je star szy in spek tor pra cy
spe cja li sta Bog dan So la wa, a od by ło
się ono na te re nie bu do wy cen trum
han dlo we go, w sa li ki no wej te go
obiek tu. Zgro ma dzi ło bo wiem ty lu
chęt nych, że mo gli się po mie ścić wy -
łącz nie na tej sa li. Moż na śmia ło po wie -
dzieć, że in au gu ra cja sa li ki no wej mia ła
cha rak ter pre wen cyj ny. Na sa li za sia -
dło 250 słu cha czy z 61 firm bu dow la -
nych – by ły to oso by kie ru ją ce pra cow -
ni ka mi, pra co daw cy osób pro wa dzą -
cych sa mo dziel ną dzia łal ność go spo -
dar czą oraz pra cow ni cy służ by bhp.
Bog dan So la wa przed sta wił uczest ni -
kom szko le nia pre zen ta cję na te mat
nie pra wi dło wo ści naj czę ściej stwier -
dza nych przez in spek to rów pra cy
w cza sie kon tro li ro bót bu dow la nych,
omó wił oko licz no ści i przy czy ny wy -
pad ków przy pra cy cha rak te ry stycz -
nych dla sek to ra bu dow la ne go. 

Ze bra ni obej rze li rów nież film „Bez -
piecz na pra ca na wy so ko ści, wy bra ne
tech ni ki i ele men ty ra tow nic twa”, wy -

pro du ko wa ny przez PIP na po trze by
dzia łań pre wen cyj nych w bu dow nic -
twie. Pro gram szko le nia uzu peł ni ła
pre zen ta cja na te mat do brych prak tyk
sto so wa nych przez fir my bu dow la ne,
lau re atów kon kur su „Bu duj bez piecz -
nie” z ob sza ru dzia ła nia Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Kra ko wie oraz in -
for ma cja na te mat pro gra mu pre wen -
cyj ne go dla ma łych firm bu dow la nych

„Pro mo cja stan dar dów bhp”. In spek tor
pra cy prze ka zał uczest ni kom szko le nia
w su mie po nad 200 sztuk wy daw nictw
PIP na te mat bez pie czeń stwa pra cy
w bu dow nic twie. Spo tka nie trwa ło bli -
sko dwie go dzi ny, ale nikt nie wy szedł
wcze śniej. Jed no miej sce na wi dow ni
po zo sta wa ło jednak upo rczy wie pu ste.
Ży cie nie wra ca… 

Z dokumentacji OIP w Krakowie

Wspo mnie nie

11 czerw ca 2013 r. na cmen ta rzu pa ra fii Bo że go Cia ła w Po zna niu po że -
gna li śmy Na sze go Ko le gę i Przy ja cie la śp. Mie czy sła wa Lisz kow skie go,
star sze go in spek to ra pra cy. Uro dzo ny 2 mar ca 1930 r. w Po zna niu, pra cę za -
wo do wą roz po czął w 1946 r. w Za kła dach Prze my słu Me ta lo we go „H. Ce giel -
ski Po znań”, gdzie pra co wał na sta no wi sku kon struk to ra, tech no lo ga oraz in -
spek to ra bhp. Od 1965 zwią za ny z in spek cją pra cy. Po cząt ko wo nad zo ro wał
za kła dy bran ży me ta lo wej ja ko in spek tor pra cy Związ ku Za wo do we go Me ta -
low ców, a od 1981 r. aż do chwi li przej ścia na eme ry tu rę w 1996 r. kon ty nu -
ował pra cę in spek tor ską w Pań stwo wej In spek cji Pra cy. Był na uczy cie lem
i wy cho waw cą wie lu po ko leń in spek to rów pra cy. 

Za wsze uśmiech nię ty, życz li wy, pe łen opty mi zmu, wraż li wy na krzyw dę
ludz ką, chęt ny do po mo cy in nym w po trze bie. Po mi mo przej ścia na eme ry -
tu rę na dal uczest ni czył w spo tka niach, im pre zach oko licz no ścio wych i wy -
ciecz kach or ga ni zo wa nych przez OIP. 

Że gnaj, Mie ciu! Bę dzie nam Cie bie bar dzo bra ko wa ło.

Ko le żan ki i ko le dzy z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Po zna niu

1. Za kres zre ali zo wa ne go za da nia

W raj dzie wzię ło udział 277 obec nych i by łych pra cow ni -
ków PIP. Re pre zen to wa ne by ły wszyst kie jed nost ki or ga ni za -
cyj ne po za ośrod kiem szko le nia we Wro cła wiu. Po dob nie jak
w ro ku po prze dza ją cym rajd jed no oso bo wo re pre zen to wa -
ne by ły Kiel ce, z ko lei re kord fre kwen cyj ny usta no wi li pra -
cow ni cy z Rze szo wa, któ rych na raj dzie sta wi ło się aż 58.
W ostat nim ty go dniu zre zy gno wa li z udzia łu w raj dzie,
z przy czyn zdro wot nych lub oso bi stych: dwie ko le żan ki
(z GIP i Po zna nia) i trzech ko le gów (z Kielc, Opo la i Ka to wic).

2. Da ne sta ty stycz ne

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
XX Ju bi le uszo we go Raj du Pra cow ni ków PIP

In for ma cja zbior cza z XX Ju bi le uszo we go Raj du Pra cow ni ków PIP
„all RAJD! Biesz cza dy 2013”

Koszulki damskie

Kod koszulki Liczba wydanych Uwagi

S 20 Ko bie ty w PIP są szczu płe
i zgrab ne, a 74% z nich jest
bar dzo szczu płych i bar dzo

zgrab nych.

M 40

L 38

XL 26

XXL 9

Koszulki męskie

M 19 Męż czyź ni w PIP są po staw ni,
wy spor to wa ni i umię śnie ni
(65% z nich szcze gól nie dba
o roz wój mię śnia piw ne go).

L 31

XL 61

XXL 33
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Przy kład efek tu:
Uczest nik tra sy nr II„Po wo dzie i w pod zie miu”, któ ry za de -

kla ro wał tak że prze lot szy bow cem, po zwie dze niu za po ry
wod nej w So li nie tak za chwy cił się ofe ro wa ny mi w punk tach
han dlo wych wy ro ba mi re gio nal ny mi i pięk nem tra sy, że ce -
lo wo wy dłu żał od cin ki do przej ścia, cho dząc ra czej od le wej
do pra wej niż na wprost. Je den z kro ków był jed nak zbyt wy -
dłu żo ny i za koń czył się sto cze niem ze zbo cza, cze go skut -
kiem by ło skrę ce nie no gi w ko st ce. Po za ło że niu opa trun ku
uczest nik pod jął dziar sko pró bę dal szej wę drów ki, jed nak
zmu szo ny był sko rzy stać z po mo cy ko le gów, któ rzy z po -
świę ce niem prze nie śli go na wet przez rze kę. Po prze pra wie
uczest nik spon ta nicz nie po wę dro wał za pa rą ob cych tu ry -
stów, po zo sta wia jąc zdez o rien to wa nych ko le gów i or ga ni -
za to rów w po waż nej roz ter ce. Nie po in for mo wał bo wiem, że
stra cił za in te re so wa nie za pro po no wa ną tra są i dal szą wę -
drów kę od bę dzie sam. Kon ty nu ował więc swo ją wy pra wę,
a po krót kiej drzem ce na ło nie biesz czadz kiej przy ro dy zła -
pał oka zję, któ rą do je chał na przy stań w So li nie i stat kiem
do tarł ca ły i pra wie zdro wy do ośrod ka. 

9. Pod su mo wa nie i wnio ski

Dzie się cio mie sięcz ne przy go to wa nia zo sta ły za koń czo ne.
Mi mo wło żo ne go na kła du pra cy biesz czadz kiej przy ro dy nie
da ło się okieł znać, cze go skut kiem by ły zda rze nia opi sa ne
w po wyż szym opra co wa niu. Nie mniej, oce nia jąc ska lę en tu -
zja zmu uczest ni ków i sze ro kość ich uśmie chów, moż na

stwier dzić, że rajd się po do bał i czas spę dzo ny w Biesz cza -
dach bę dzie wspo mi na ny z sen ty men tem.

W ce lu jak naj lep szej or ga ni za cji przy szło rocz ne go raj du
wnio sku je my o pod ję cie na stę pu ją cych dzia łań:

● szcze gól ne roz pro pa go wa nie raj du w jed nost kach or ga -
ni za cyj nych naj mniej licz nie re pre zen to wa nych po przez wy -
sto so wa nie imien nych za pro szeń i wrę cze nie upo min ków, np.
w po sta ci al bu mów ze zdję cia mi z po przed nich raj dów;

● po da wa nie w ko mu ni ka tach raj do wych do kład nych
wy mia rów dam skich ko szu lek oraz zo bo wią za nie jed ne go
re pre zen tan ta w każ dym okrę gu do do ko na nia po mia rów
uczest ni ków, by unik nąć nie do pa so wa nia cia ła do ko szul ki;

● nie do pusz cze nie do sy tu acji, by uczest nik raj du sam
zor ga ni zo wał wy pra wę i za chę cał in nych do wzię cia w niej
udzia łu;

● przed roz po czę ciem raj du spraw dze nie ba ga żu uczest -
ni ków w ce lu usta le nia, ja kie za bra li środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej nóg (nie do pusz czal ne: klap ki, ja pon ki, bu ty na ob ca -
sie i ko tur nie, a tak że pój ście na szlak bo so);

● zor ga ni zo wa nie tań ców na as fal cie ja ko po wierzch ni
bar dziej sprzy ja ją cej roz wi nię ciu efek tow nych fi gur ta necz -
nych (po przez brak po śli zgu ty po we go dla par kie tu).

Opra co wa li: Be ata Sa la mon, Jo an na To kar ska, Ka ro li na
Dul kie wicz, Krzysz tof Ma cho wicz, Ma rek Po pkie wicz 

Au to rzy zdjęć: Be ata Sa la mon, Li dia Ko la sa, Do ro ta Re li -
ga, Piotr Ko peć, Ma riusz Biel ski

3. Ujaw nio ne nie pra wi dło wo ści

Oce nie pod da no na stę pu ją ce ob sza ry:
● bez pie czeń stwo pod czas ujeż dża nia by ka,
● czas pra cy pi lo ta szy bow ca i sa mo lo tu,
● bez pie czeń stwo w trans por cie ko le jo wym wą sko to ro -

wym,
● prze wóz osób wod ny mi środ ka mi trans por tu (pon to na -

mi, ża glów ka mi, stat kiem),
● ob słu ga zwie rząt go spo dar skich (ko ni ra sy ni zin nej),
● wy pał wę gla drzew ne go,
● bez pie czeń stwo w elek trow niach wod nych.
Ujaw nio ne nie pra wi dło wo ści po le ga ły głów nie na bra ku

od po czyn ku do bo we go i ty go dnio we go, na ru szo ne zo sta ły
tak że prze pi sy o po rze noc nej. Po nad to stwier dzo no na ra że -
nie raj do wi czów na po nadnor ma tyw ny ha łas w trak cie dys -
ko tek i kon cer tów oraz na wy da tek ener ge tycz ny po wy żej
do pusz czal nych norm. By ły tak że przy pad ki nie wła ści we go
do bo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej nóg (za miast trek -
kin gów – klap ki, ko tur ny, san da ły). Stwier dzo no nad mier ne

na ra że nie na pro mie nio wa nie sło necz ne oraz nie za po zna nie
się z oce ną ry zy ka raj do we go.

4. Wy pad ki

Do szło do czte rech zda rzeń wy pad ko wych: upad ku pod -
czas zej ścia nad wo dę, zła ma nia no gi na im pre zie po wi tal nej
oraz dwóch skrę ceń nóg (na szla ku „Po wo dzie i w pod zie -
miu” oraz na po że gnal nej im pre zie gril lo wej). 

Ze spół or ga ni za to rów usta lił, że przy czy na mi w/w zda rzeń
by ły: stan psy cho fi zycz ny spo wo do wa ny zmę cze niem i na -
głą nie dy spo zy cją fi zycz ną, lek ce wa że nie za gro żeń stwa rza -
nych przez biesz czadz ką przy ro dę, nie do sta tecz na kon cen -

tra cja uwa gi na wy ko ny wa nej czyn no ści tań ca, brak in struk -
ta żu ta necz ne go, nie wła ści we ope ro wa nie koń czy na mi dol -
ny mi w stre fie za gro że nia ta necz ne go, nie wła ści we tem po
tań ca, nie wła ści wy do bór środ ków ochro ny in dy wi du al nej
nóg (bu ty na ko tur nie) oraz brak zna jo mo ści prze pi sów bez -
pie czeń stwa i hi gie ny raj do wej.

5. Naj częst sze przy czy ny na ru szeń 

Ujaw nio no na stę pu ją ce przy czy ny na ru szeń:
● nie zna jo mość za sad obo wią zu ją cych w par kach na ro -

do wych (scho dze nie ze szla ków, po zo sta wia nie śmie ci, dep -
ta nie traw ni ków w ce lu za po zo wa nia do zdję cia),

● lek ce wa że nie za gro żeń raj do wych (igno ro wa nie syn -
dro mu dnia dru gie go).

6. In ne pod ję te dzia ła nia pro mo cyj ne 

Wrę czo no 18 dy plo mów oso bom, któ re w szcze gól ny spo -
sób wy róż ni ły się pod czas raj du, a tak że pły ty pro mu ją ce
Biesz czadz ki Park Na ro do wy oraz al bu my o Pod kar pa ciu.

7. Da ne licz bo we do ty czą ce za sto so wa nych
środ ków praw nych 

Wy da na zo sta ła de cy zja ust na skie ro wa nia uczest ni ka raj -
du do szpi ta la (wy ko na na) oraz de cy zja ust na skie ro wa nia
uczest ni ka raj du do po ko ju w związ ku z kon tu zją no gi (de cy -
zja nie zo sta ła wy ko na na – uczest nik udał się do Sa no ka
w ce lu zwie dze nia skan se nu).

Po nad to wy da no 3 de cy zje ust ne wstrzy ma nia mu zy ki
i tań ców o go dzi nie 4.00 z po wo du prze kro cze nia naj wyż -
sze go do pusz czal ne go na tę że nia dźwię ku.

Wstrzy ma no tak że ujeż dża nie by ka ze wzglę du na pro te -
sty biesz czadz kich or ga ni za cji pro zwie rzę cych.

8. Uzy ska ne efek ty

W trak cie raj du uzy ska no na stę pu ją ce efek ty:
● wy cień cze nie 267 or ga ni zmów tru da mi biesz czadz kich

szla ków,
● za do wo le nie 260 uczest ni ków z prze bie gu tras,
● sa tys fak cję 277 tan ce rzy na par kie cie i as fal cie (w tym

jed ne go tan ce rza z no gą w gip sie),
● śpiew 70 uczest ni ków pod czas wy praw tra per skich, to -

wa rzy szą cy prze wod ni ko wi gra ją ce mu na gi ta rze,
● wpływ fi nan so wy 60 raj do wi czów na roz wój biesz -

czadz kich szy bo wisk,
● nie zrzu ce nie przez by ka jed ne go uczest ni ka,
● zor ga ni zo wa nie przez jed ne go uczest ni ka do dat ko wej

tra sy.
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Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 8 lu te go 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o Są dzie Naj wyż szym // Dzien nik
Ustaw 2013, poz. 499.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 24 kwiet nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar -
czej // Dzien nik Ustaw 2013, poz. 672.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 26 mar ca 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu -
cjach ryn ku pra cy // Dzien nik Ustaw 2013,
poz. 674.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 11 mar ca 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o In spek cji Ochro ny Śro do wi ska //
Dzien nik Ustaw 2013, poz. 686.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Go spo dar ki
z dnia 17 ma ja 2013 r. w spra wie wy ka zu
jed no stek or ga ni za cyj nych pod le głych lub
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zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa -
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nia in nych świad czeń zwią za nych z pra cą
dla pra cow ni ków za trud nio nych w nie któ -
rych jed nost kach pań stwo wej sfe ry bu dże -
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nych świad czeń zwią za nych z pra cą dla pra -
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czeń zwią za nych z pra cą dla pra cow ni ków
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wy na gra dza nia za pra cę i przy zna wa nia in -
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Stwier dzo no rów nież, że wskaź ni ki po ło -

że nia za mknię cia za wo rów po stro nie ssa -
nia i tło cze nia, znaj du ją cych się w ukła dzie
pra cy pom py cyr ku la cyj nej, nie by ły ze spo -
lo ne z prze kład nią prze pust ni cy (wskaź ni ki
te ob ra ca ły się nie za leż nie od ru chu zwier -
cia dła prze pust ni cy).

Nie pra wi dło wość ta zo sta ła usu nię ta
jesz cze trak cie pro wa dzo nych czyn no ści
kon tro l nych. Po wo ła no ze spół, któ ry usta -
wił i za mo co wał wskaź ni ki po ło że nia prze -
pust nic. W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy
skie ro wał do pra co daw cy wy stą pie nie
z po le ce nia mi usu nię cia stwier dzo nych
nie pra wi dło wo ści. Po nad to skie ro wa no
do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Cie cha no wie
za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
prze stęp stwa z art. 220 § 1 Ko deks kar ne -
go – w związ ku z nie pra wi dło wo ścia mi,
któ re do pro wa dzi ły do zda rze nia wy pad -
ko we go, a zwią za ne by ły z bra kiem za bez -
pie cze nia prze pust ni cy przed jej otwar -
ciem (zmia ną po ło że nia zwier cia dła); nie -
pra wi dło wym dzia ła niem wskaź ni ków po -
ło że nia zwier cia deł w prze pust ni cach; wy -
da niem oso bom po szko do wa nym pi sem -
ne go ze zwo le nia na de mon taż pom py cyr -
ku la cyj nej w ukła dzie sul fi ta cji so ku bez
po twier dze nia w nim od cię cia do pły wu

do urzą dze nia me dium w po sta ci go rą ce go
so ku; nie zna jo mo ścią obo wią zu ją cej pro -
ce du ry izo la cji przez mi strza dzia łu utrzy -
ma nia ru chu, tj. oso bę or ga ni zu ją cą i nad -
zo ru ją cą pra ce po szko do wa nych.

in spek tor Ar ka diusz Pie trzak
OIP War sza wa

Śmierć w cu krow ni

Roz po czę li de mon taż
pom py, nie spraw dziw -
szy, czy w ukła dzie znaj -
du je się me dium – wy -
star czy ło od krę cić ko rek
spu sto wy znaj du ją cy się
w dol nej czę ści obu do wy
spi ral nej pom py. Z in sta -
la cji sul fi ta cji so ku
(od stro ny ssa nia) za czął
wy pły wać go rą cy sok
(o tem pe ra tu rze oko -
ło 90oC) z pręd ko ścią
ok. 200 li trów na se kun dę
pod ci śnie niem na ci sku
słu pa cie czy 14 me trów. 

Zdemontowana pompa

Zawór 
po stronie 
tłoczenia
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Z wiel kim ża lem i smut kiem że gna my na szą Ko le żan kę 

Ju lię Gleń -Ci chy 

wie lo let nie go In spek to ra Pań stwo wej In spek cji Pra cy, 
w la tach 1974-1992 Okrę go we go In spek to ra Pra cy w Byd gosz czy. 

Że gnaj, Ju lio. 
Ro dzi nie i Naj bliż szym skła da my wy ra zy głę bo kie go współ czu cia 

Kie row nic two oraz ko le żan ki i ko le dzy z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Byd gosz czy, Od dzia łów w To ru niu i we Wło cław ku 



Dzień przed tra ge dią roz po czę ły się w cu -
krow ni pro ble my tech nicz ne z pom pą cyr -
ku la cyj ną ALHSTARUP typ A fir my SULZER,
znaj du ją cą się w ukła dzie sul fi ta cji.
W związ ku z tym pod ję to de cy zję o jej wy -
łą cze niu i pod łą cze niu pom py re zer wo wej. 

Mistrz utrzy ma nia ru chu po le cił pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu na sta no wi sku elek -
tro mon te ra spraw dze nie ukła du ste ro wa nia
i za si la nia uszko dzo nej pom py. W ce lu do -
pro wa dze nia do po praw ne go funk cjo no -
wa nia ukła du sul fi ta cji zmie nio no na sta wy
cza su roz ru chu pom py oraz do pusz czo no
do niej czyn nik w po sta ci go rą ce go so ku.
Pod ję te czyn no ści nie przy nio sły spo dzie -
wa nych re zul ta tów. Urzą dze nie na dal nie
dzia ła ło pra wi dło wo. Kie row nik zmia ny wy -
dał po le ce nie, aby wy łą czo no spraw dza ną
pom pę i po now ne za łą czo no układ re zer -
wo wy. Pra cow ni cy za mknę li prze pust ni ce.
Po wy ko na niu tej ope ra cji uda li się do ste -
row ni głów nej. Ni ko mu nie prze ka za li in for -
ma cji o za mknię ciu prze pust nic, nie po zo -
sta wi li przy nich śla du po do ko na niu tej
czyn no ści, nie za bez pie czy li rów nież w ja ki -
kol wiek in ny spo sób za wo rów przed od krę -
ce niem przez nie upo waż nio ne oso by.

Kie row nik zmia ny za de cy do wał wów czas
o za sto so wa niu pro ce du ry izo la cji, tj. od -
cię cia do pły wu do pom py me dium w po -
sta ci go rą ce go so ku oraz odłą cze nia za si la -
nia elek trycz ne go. Po in for mo wał mi strza
utrzy ma nia ru chu o ko niecz no ści na pra wy
pom py. Do prze pro wa dze nia re mon tu wy -
zna czo no dwóch do świad czo nych pra cow -
ni ków dzia łu utrzy ma nia ru chu, po sia da ją -
cych po nad 20-let ni staż pra cy na tym sta -
no wi sku w za kła dzie. Kie row nik zmia ny
i mistrz utrzy ma nia ru chu wy sta wi li pi sem -
ne ze zwo le nie na pod ję cie prac re mon to -
wych pom py, tzw. for mu larz izo la cji. Po -
twier dzo no w nim „za ło że nie” izo la cji elek -
trycz nej (od cię cie pom py od za si la nia elek -
trycz ne go); nie po twier dzo no na to miast
pod pi sem fi zycz ne go „za ło że nia” izo la cji
tech no lo gicz nej (od cię cia do pły wu me -
dium w po sta ci go rą ce go so ku). Na pod sta -
wie nie kom plet ne go do ku men tu dwaj po -
szko do wa ni pra cow ni cy przy stą pi li do prac
na praw czych pom py. Roz po czę li de mon -
taż pom py, nie spraw dziw szy, czy w ukła -
dzie znaj du je się me dium – wy star czy ło
od krę cić ko rek spu sto wy znaj du ją cy się
w dol nej czę ści obu do wy spi ral nej pom py.
Z in sta la cji sul fi ta cji so ku (od stro ny ssa nia)
za czął wy pły wać go rą cy sok (o tem pe ra tu -
rze oko ło 900C) z pręd ko ścią ok. 200 li trów
na se kun dę pod ci śnie niem na ci sku słu pa
cie czy 14 me trów. W wy ni ku do zna nych
opa rzeń dwaj pra cow ni cy zmar li po prze -
wie zie niu do szpi ta la.

Pro wa dzą cy czyn no ści kon tro l ne in spek -
tor pra cy usta lił, iż w trak cie prac re mon to -
wych za wór od ci na ją cy do pływ go rą ce go
so ku do pom py po stro nie ssa nia po zo sta -
wał otwar ty. Wskaź nik sy gna li zu ją cy usy tu -
owa nie zwier cia dła prze pust ni cy błęd nie
wska zy wał jej po ło że nie (wskaź nik usta -
wio ny w po zy cji „za mknię te”, tym cza sem
za wór był mak sy mal nie otwar ty). 

Śmierć w cu krow ni
Brak za bez pie cze nia
prze pust ni cy, nie pra wi -
dło we dzia ła nie wskaź ni -
ków po ło że nia zwier cia -
deł w prze pust ni cach,
nie prze strze ga nie i nie -
zna jo mość pro ce dur
obo wią zu ją cych w za kła -
dzie, brak ko mu ni ka cji
i prze pły wu in for ma cji
mię dzy pra cow ni ka mi
oraz ru ty na osób prze -
pro wa dza ją cych na pra -
wę pom py cyr ku la cyj -
nej – to wszyst ko do pro -
wa dzi ło do wy pad ku,
w wy ni ku któ re go śmierć
po nio sło dwóch pra cow -
ni ków jed nej z cu krow ni
w wo je wódz twie ma zo -
wiec kim.
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Wskaźnik położenia zamknięcia zaworu


