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Czas pracy i wynagrodzenia
Sej mo wa Ko mi sja do Spraw Kon tro li Pań stwo wej na po sie dze niu 26 lip ca br. w sie -
dzi bie par la men tu przy ję ła in for ma cję Pań stwo wej In spek cji Pra cy o wy ni kach kon -
tro li prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych cza su pra cy oraz wy pła ty wy na gro dze -
nia i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy z uwzględ nie niem bran ży bu dow la nej,
a tak że in for ma cję PIP w spra wie dys kry mi na cji za wzglę du na płeć w miej scu pra cy.

Oba ma te ria ły za pre zen to wa ła Ha li na Tul win – dy rek tor De -
par ta men tu Praw ne go Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Pod su -
mo wu jąc dzia ła nia kon tro l ne PIP w 2012 r. w za kre sie roz li cza -
nia cza su pra cy i wy pła ty wy na gro dze nia, stwier dzi ła, że naj -
wię cej ujaw nio nych przez in spek to rów pra cy uchy bień do ty -
czy ło okre śla nia w ukła dzie zbio ro wym pra cy, re gu la mi nie pra -
cy lub ob wiesz cze niu sys te mów cza su pra cy, roz kła dów cza su
pra cy i okre sów roz li cze nio wych. Nie po ko ją ca by ła utrzy mu ją -
ca się wciąż na wy so kim po zio mie ska la nie pra wi dło wo ści w za -
kre sie pro wa dze nia ewi den cji cza su pra cy, po nie waż prze kła da
się to na pra wi dło wość usta la nia wy na gro dze nia pra cow ni ka
i in nych przy słu gu ją cych mu świad czeń zwią za nych z pra cą.

Z uwa gi na utrzy mu ją cy się wy so ki po ziom stwier dza nych
nie pra wi dło wo ści w za kre sie wy pła ty wy na gro dzeń i in nych
świad czeń ze sto sun ku pra cy, w ubie głym ro ku in spek cja zin -
ten sy fi ko wa ła kon tro le ukie run ko wa ne wy łącz nie na we ry fi ka -
cję kwe stii pła co wych. Szcze gól ną uwa gą ob ję to sek to ry bu -
dow la ny i ban ko wy.

Głów nym pro ble mem – oprócz nie wy pła ca nia wy na gro dze -
nia za pra cę – by ła nie ter mi no wa wy pła ta wy na gro dzeń. Czę sto

do cho dzi ło rów nież do nie wy pła ca nia wy na gro dze nia za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych oraz nie wy pła ca nia ekwi wa len tu
za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy.

W wy ni ku dzia łań kon tro l nych w 2012 r. wy eg ze kwo wa no
kwo tę 104,2 mln zł na leż no ści ty tu łem nie wy pła co nych wy na -
gro dzeń i in nych świad czeń ze sto sun ku pra cy na rzecz 140,8
tys. pra cow ni ków. W sek to rze bu dow la nym by ło to od po wied -
nio 1,4 mln zł na rzecz 2 tys. pra cow ni ków.

Przed sta wia jąc dru gą z przed kła da nych po słom in for ma cji,
Ha li na Tul win pod kre śli ła, że dzia łal ność kon tro l na in spek to ra
pra cy w za kre sie pro ble ma ty ki dys kry mi na cji jest bar dzo ogra -
ni czo na, po nie waż in spek tor, ja ko or gan Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, nie zo stał usta wo wo umo co wa ny do roz strzy ga nia spraw
z te go za kre su. In spek cja kon cen tru je się więc na dzia ła niach
o cha rak te rze pre wen cyj no -in for ma cyj nym pro wa dzo nych
w ob sza rze rów ne go trak to wa nia i nie dy skry mi na cji.

W po sie dze niu, któ re mu prze wod ni czył po seł Ma riusz
Błasz czak, uczest ni czy ły: Iwo na Hic kie wicz – głów ny in spek -
tor pra cy i Mał go rza ta Kwiat kow ska – za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy.

Za bie ra jąc głos w dys ku sji, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji
i Pro mo cji GIP Krzysz tof Bie lec ki po in for mo wał, że w ro ku
ubie głym w ra mach dzia łal no ści pre wen cyj nej na rzecz rol nic -
twa in dy wi du al ne go pra cow ni cy PIP prze pro wa dzi li po nad 6,2
tys. wi zy ta cji go spo darstw rol nych, pod czas któ rych oce nio no
stan bez pie czeń stwa pra cy u bli sko 10 tys. rol ni ków. Naj czę ściej
stwier dza ne nie pra wi dło wo ści do ty czy ły: ogól ne go nie po rząd -
ku w go spo dar stwach, nie wła ści we go prze cho wy wa nia ma -
szyn, użyt ko wa nia nie bez piecz nych dra bin i rusz to wań, nie pra -
wi dło we go sta nu in sta la cji i urzą dzeń elek trycz nych. Pra cow ni -
cy PIP wi zy tu ją cy go spo dar stwa za ob ser wo wa li tak że 427 przy -
pad ków pra cy dzie ci, z cze go 101 do ty czy ło wy ko ny wa nia prac

wzbro nio nych mło do cia nym, a 267 wią za ło się z prze by wa niem
dzie ci w stre fie bez po śred nie go za gro że nia dla zdro wia i ży cia. 

W ce lu do tar cia do więk szej gru py od bior ców oraz zwięk sze nia
efek tyw no ści dzia łań pre wen cyj nych w rol nic twie in spek cja pra -
cy w ro ku bie żą cym za ini cjo wa ła 3-let nią kam pa nię in for ma cyj -
no -pro mo cyj ną pod na zwą „Sza nuj ży cie! Bez piecz na pra ca w go -
spo dar stwie rol nym”.  Nad rzęd nym ce lem kam pa nii jest dą że nie
do ogra ni cze nia ry zy ka wy pad ko we go oraz po pra wy ochro ny
zdro wia wśród rol ni ków i człon ków ich ro dzin.

W po sie dze niu uczest ni czy li: Iwo na Hic kie wicz, głów ny in -
spek tor pra cy i Le szek Za jąc, za stęp ca głów ne go in spek to ra
pra cy.

20 Dom Hansa Scharouna

Wa run ki i me -
to dy kon tro li 
w za kła dach
bran ży stocz nio -
wej by ły ce lem
spo tka nia pol -
skich i nor we -
skich in spek to -
rów pra cy. 

14Różne drogi, jeden cel

28 Nie bez piecz na pra ca w le sie 

Okładka: Stocznia „Remontowa” S.A.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia

O bez pie czeń stwie w go spo dar stwach rol nych
Stan bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar stwach rol nych był jed nym z te ma tów ob rad
Ra dy Ochro ny Pra cy 27 sierp nia br. w gma chu Sej mu. Oma wia no ma te riał przy go to -
wa ny przez Ka sę Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go. 
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Dla bez pie czeń stwa na bu do wach
W Ośrod ku Szko le nia PIP we Wro cła wiu od by ło się 4 lip ca br. spo tka nie szko le nio -
we z przed sta wi cie la mi ko or dy na to rów ds. bhp, świad czą cych pra cę na dol no ślą -
skich bu do wach. Zain au gu rowało ono pla no wa ny cykl warsz ta tów szko le nio -
wych prze zna czo nych dla tej gru py za wo do wej, bez po śred nio za in te re so wa nej
te ma ty ką bez pie czeń stwa pra cy na bu do wach. Wio dą cym te ma tem warsz ta tów,
któ re zo sta ły przy go to wa ne i po pro wa dzo ne przez nad in spek to ra pra cy Ja ro sła -
wa Gło wac kie go, by ła ro la szko leń pra cow ni ków w dzie dzi nie bhp w two rze niu
sys te mu za rzą dza nia bez pie czeń stwem pra cy na bu do wie. Udział w spo tka niu
wzię ły 22 oso by, w tym 2 człon ków Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra cow ni -
ków Służ by BHP.

Przy szłość spo łecz nej in spek cji pra cy
Przed sta wi cie le OIP w War sza wie wzię li udział w de ba cie po świę co nej funk cjo no -
wa niu spo łecz nej in spek cji pra cy w za kła dach, zor ga ni zo wa nej 11 lip ca br. przez
Pra co daw ców Rze czy po spo li tej Pol skiej. Pod czas spo tka nia, w któ rym uczest ni -
czy li pra co daw cy, związ kow cy z NSZZ „So li dar ność” oraz spo łecz ni in spek to rzy
pra cy, pod su mo wa no 30-le cie obo wią zy wa nia usta wy o spo łecz nej in spek cji pra -
cy, za sta na wia no się przede wszyst kim nad obec ną ro lą te go or ga nu w za kła dach
pra cy. Przed sta wi cie le pra co daw ców sy gna li zo wa li ko niecz ność no we li za cji usta -
wy i do sto so wa nia jej do ak tu al nej sy tu acji spo łecz no -eko no micz nej kra ju. Z ko lei
stro na związ ko wa i in spek to rzy pra cy pod kre śla li zna cze nie spo łecz nej kon tro li
wa run ków pra cy. De ba ta „Co da lej ze spo łecz ną in spek cją pra cy?” za po cząt ko wa -
ła kon sul ta cje z part ne ra mi spo łecz ny mi, któ re bę dą kon ty nu owa ne pod czas ob -
rad Ko mi sji Trój stron nej.

ria ły pro mo cyj ne oraz wy daw nic twa PIP.
Zor ga ni zo wa no też kon kurs „Bez piecz -
na pra ca pod czas żniw 2013”, w któ rym
wy ło nio no trzy go spo dar stwa ma ją ce
naj więk sze osią gnię cia we wdra ża niu
tzw. bez piecz nych po staw.
OIP Lu blin Spe cja li ści z OIP w Lu bli nie
wi zy to wa li żniw ne pra ce po lo we w in -
dy wi du al nych go spo dar stwach rol -
nych m.in. w oko li cach Łęcz nej, Roz ko -
pa cze wa, Koc ka, Cy co wa i Ostro wa Lu -
bel skie go. Spraw dza li stan tech nicz ny
ma szyn i po jaz dów rol ni czych, prze -
strze ga li przed wy pad ka mi przy pra cy,
przed sta wia jąc oko licz no ści ostat nich
ta kich zda rzeń na te re nie Lu belsz czy -
zny. W trak cje spo tkań z rol ni ka mi  roz -
da wa no bro szu ry przed sta wia ją ce naj -
waż niej sze za gro że nia i za sa dy bez -
piecz nej pra cy. Naj młod si otrzy ma li

opa ski i ka mi zel ki od bla sko we, gry
plan szo we oraz in ne ga dże ty.
Oddział w Je le niej Gó rze Od dział
wro cław skie go OIP-u pro wa dził wi zy -
ta cje prac żniw nych oraz go spo darstw
rol ni ków in dy wi du al nych na te re nie

Po że gna nie

12 lip ca od szedł od nas, w wie ku 57 lat, ko le ga 

Zbi gniew Agur kie wicz 

W 1982 r. ukoń czył Wyż szą Szko łę In ży nier ską w Ko sza li nie z ty tu łem ma -
gi ster in ży nier me cha nik, jed nak je go ży cio wą pa sją by ły kom pu te ry. Pod -
czas pra cy za wo do wej, naj pierw w Za kła dzie Tech ni ki Próż nio wej, po tem
w Za kła dzie Tech ni ki Me dycz nej i Po mor skim Cen trum Tech ni ki Me dycz nej
MEDEN w Ko sza li nie, brał udział we wdra ża niu in for ma ty ki w za kła dach.
Two rzył opro gra mo wa nie tech nicz ne go przy go to wa nia pro duk cji, mon to -
wał sie ci kom pu te ro we dla apa ra tu ry me dycz nej, pro wa dził ser wi sy sprzę -
tu i nad zór in for ma tycz ny. Roz wi jał swo ją wie dzę, uczest ni cząc w kur sach
i szko le niach, w tym w Niem czech i w Szwaj ca rii.

Od 1 ma ja 1996 r. za trud nio ny w Pań stwo wej In spek cji Pra cy na sta no wi -
sku in for ma ty ka -pro gra mi sty. Pra co wał po cząt ko wo w Okrę go wym In -
spek to ra cie Pra cy w Ko sza li nie, a po zmia nie struk tu ry or ga ni za cyj -
nej – w ko sza liń skim od dzia le Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Szcze ci -
nie, ja ko star szy pro gra mi sta. 

Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko cie pły i ser decz ny ko le ga, któ ry ni ko mu
nie od mó wił po mo cy i wspar cia nie tyl ko w pra cy, ale rów nież w spra wach
pry wat nych. Uzna nie kie row nic twa zdo był po przez su mien ne wy ko ny wa -
nie za dań i sa mo dy scy pli nę oraz re ali zo wa nie pa sji w pra cy. Wcie lał w ży cie
po my sły, pro jek tu jąc ła twe do wdro że nia sys te my kom pu te ro we.

Po ko na ła go cięż ka, nie ule czal na cho ro ba. Z wiel kim ża lem przy ję li śmy
wia do mość o je go śmier ci. Bę dzie nam go bra ko wa ło. Na za wsze po zo sta -
nie w na szej pa mię ci.

Pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Szcze ci nie

6 gmin: No wo gro dziec, Sie kier czyn,
Gro mad ka, Wę gli niec, Świe rza wa i Bol -
ków. Rol ni cy in for mo wa ni by li o za gro -
że niach wy ni ka ją cych z wy ko ny wa nia
co dzien nych obo wiąz ków. Szcze gól ną
uwa gę zwra ca no na pra cę dzie ci w go -
spo dar stwach rol nych oraz ich prze by -
wa nie w stre fie nie bez piecz nej pod -
czas żniw. W cza sie wi zy ta cji naj czę -
ściej stwier dza no nie wła ści wy trans -
port pło dów rol nych oraz brak osłon
ru cho mych ele men tów ma szyn, w tym
wa łów prze gu bo wo -te le sko po wych
i bocz nych osłon przy kom baj nach.
Oddział w Pi le In spek tor pra cy Zbi -
gniew Ćwi kła z Od dzia łu PIP w Pi le
prze pro wa dził wspól nie z in spek to -
rem KRUS w Czarn ko wie 21 wi zy ta cji
prac żniw nych na po lach rol ni ków in -
dy wi du al nych w po wie cie czarn kow -
sko -trzcia nec kim. Do ty czy ły one sta -
nu tech nicz ne go ma szyn i urzą dzeń
eks plo ato wa nych pod czas żniw oraz
bez pie czeń stwa dzie ci prze by wa ją -
cych na po lach. Stwier dzo no, że
na po lach jest co raz wię cej no wych
ma szyn rol ni czych, tj. cią gni ków, pras,
kom baj nów zbo żo wych oraz opry ski -
wa czy, co po wo du je, że pra ca zwią za -
na z ich ob słu gą jest bez piecz niej sza.
Spo tka no się z przy pad ka mi nie wła -

ści we go sta nu tech nicz ne go eks plo -
ato wa nych ma szyn. Nie od no to wa no
wy ko ny wa nia przez dzie ci prac dla
nich wzbro nio nych oraz ich prze by -
wa nia w stre fie bez po śred nie go za -
gro że nia. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jacka Zalewskiego 

in spek to ra pra cy, wie lo let nie go pra cow ni ka Głów ne go In spek to ra tu Pra cy,
ce nio ne go spe cja li sty w dzie dzi nie le gi sla cji, współ twór cy i kon sul tan ta
licz nych ak tów praw nych z za kre su pra wa pra cy i dzia łal no ści Pań stwo wej
In spek cji Pra cy.

Kie row nic two i pra cow ni cy 
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 
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In spek cja na Ma ster Truck
OIP w Opo lu był jed nym z pa tro nów ho no ro wych IX Mię dzy na ro do we go Zlo tu

Cię ża ro wych Po jaz dów Tu ni go wa nych „Ma ster Truck”, któ ry od by wał się w lip cu br.
w Pol skiej No wej Wsi. Pra cow ni cy OIP udzie la li po rad praw nych uczest ni kom im -
pre zy, a tak że pro mo wa li kam pa nię „Czas pra cy a wy pad ki dro go we”. Punkt in for -
ma cyj ny in spek cji od wie dzi ło kil ku set kie row ców – uczest ni ków zlo tu, a tak że go -
ści od wie dza ją cych te re ny wy sta wy. Wszyst kie za in te re so wa ne oso by otrzy ma ły
bro szu ry i ulot ki po świę co ne prze pi som pra wa o cza sie pra cy kie row ców oraz po -
zo sta łym za gad nie niom pra wa pra cy. Na te go rocz ny Ma ster Truck zje cha ło po -
nad 200 sa mo cho dów z ca łej Eu ro py. 

Wi zy ta cje żniw ne
OIP Ka to wi ce W ra mach ogól no pol skiej kam pa nii „Sza nuj ży cie!
Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie rol nym” od 7 do 9 sierp nia br.
To masz Urban, kie row nik Sek cji Pro mo cji w Okrę go wym In spek -
to ra cie Pra cy w Ka to wi cach, wspól nie z Ewą Bryl z KRUS w Ryb ni -
ku prze pro wa dzi li wi zy ta cje 12 go spo darstw rol nych oraz 9 wi zy -
ta cji po lo wych na te re nie po wia tu ryb nic kie go. Zwra ca li uwa gę
rol ni ków na naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści pod czas
eks plo ata cji kom baj nów zbo żo wych, cią gni ków i przy czep oraz
in nych ma szyn uży wa nych w cza sie żniw. Rol ni cy otrzy ma li ma te -
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Naj więk sza obec nie in we sty cja na te re nie
Po zna nia – bu do wa Zin te gro wa ne go Cen -
trum Ko mu ni ka cyj ne go (dwor ca PKP
i PKS), a tak że licz nych ga le rii han dlo wych,
usłu go wych, ga stro no micz nych, par kin -
gów – wkro czy ła w de cy du ją cą fa zę. Dzie -
siąt ki firm wy ko naw czych, set ki pra cow ni -
ków, zróż ni co wa ny front ro bót spra wia, że
kon tro la za gad nień bez pie czeń stwa pra cy
oraz le gal no ści za trud nie nia wy ma ga
od in spek to rów pra cy nie stan dar do we go
po dej ścia. 

Wpraw dzie przez ca ły okres bu do wy in spek to rzy pra cy
prze pro wa dza li tam kon tro le, jed nak ogrom ny ob szar bu do -
wy (sa ma po wierzch nia bu dyn ków prze kra cza 5 hek ta rów),
a tak że du że na si le nie ro bót spo wo do wa ło pod ję cie przez
okrę go we go in spek to ra pra cy de cy zji o prze pro wa dze niu
zma so wa nej kon tro li tej bu do wy. Du ża licz ba za trud nio nych
pra cow ni ków, wy ko naw ców i pod wy ko naw ców (po nad
3 tys.) spra wia, że prze pro wa dze nie kon tro li przez jed ne go
lub dwóch in spek to rów pra cy nie da je szans na szcze gó ło we
spraw dze nie po szcze gól nych pod mio tów wy ko nu ją cych
pra cę na bu do wie. Tym ra zem do kon tro li przy stą pi ło 9 in -
spek to rów pra cy, któ rzy 23 lip ca br. wkro czy li na te ren bu do -

wy. Skon tro lo wa no łącz nie 22 fir my za trud nia ją ce łącz nie
po nad 600 pra cow ni ków i osób wy ko nu ją cych pra cę na in -
nej pod sta wie niż sto su nek pra cy. 

Prze pro wa dzo ne kon tro le ujaw ni ły sze reg nie pra wi dło wo -
ści. Nie wy kry to przy pad ków nie le gal ne go za trud nie nia, od -
no to wa no na to miast 9 sy tu acji wy ko ny wa nia ro bót bu dow -
la nych z na ru sze niem obo wią zu ją cych prze pi sów bhp. Po zo -
sta łe na ru sze nia do ty czy ły m.in. wy ko ny wa nia prac na wy so -
ko ści bez wy ma ga nych za bez pie czeń, a tak że od no to wa no
3 przy pad ki nie od pro wa dze nia skła dek na Fun dusz Pra cy.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych kon tro li in spek to rzy pra cy na -
ło ży li 4 man da ty na łącz ną kwo tę 3600 zł. Po nad to skie ro wa li
do są du 3 wnio ski o uka ra nie. Prze pro wa dzo ne zma so wa ne
kon tro le ma ją tak że du że zna cze nie pre wen cyj ne. Obec ność
in spek to rów na bu do wie za wsze mo bi li zu je do sto so wa nia
wy so kich stan dar dów bhp przez pra cow ni ków i oso by kie ru -
ją ce pra cow ni ka mi.

In spek to rzy pra cy po zy tyw nie oce ni li dzia ła nia na te re nie
bu do wy in we sto ra, fir my TRiGranit De ve lop ment Pol ska Sp.
z o. o., któ ra w ce lu wy eli mi no wa nia przy pad ków nie le gal ne -
go za trud nie nia przez pod wy ko naw ców wpro wa dzi ła bez -
względ ny obo wią zek wy po sa że nia wszyst kich osób prze by -
wa ją cych na bu do wie w imien ne iden ty fi ka to ry ze zdję ciem.
Po nad to pra cow ni cy ochro ny wy ryw ko wo kon tro lu ją oso by
prze by wa ją ce na bu do wie, a tak że wszyst kie oso by wcho -
dzą ce na te ren bu do wy. 

Tekst i fot.: Jacek Strzyżewski 
OIP Po znań

Zma so wa ne kon tro le
Pra cow ni cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Olsz ty nie, w ra mach kam pa nii „Sza nuj
ży cie! Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie
rol nym”, zor ga ni zo wa li w lip cu bie żą ce go
ro ku trzy spo tka nia
z uczest ni ka mi obo zu
har cer skie go w miej -
sco wo ści Bał dy Piec
nad je zio rem Gim.
Wzię ło w nich udział
po nad 120 dzie ci
z te re nów wiej skich,
w wie ku 6-12 lat.

W cza sie tych spo tkań
oma wia no mię dzy in ny mi
pra ce szcze gól nie nie bez -
piecz ne, któ rych nie wol no
po wie rzać dzie ciom do lat
16, a tak że za gro że nia wy ni ka -
ją ce z prze by wa nia w po bli żu
pro wa dzo nych prac po lo wych
i zwią za ne z ho dow lą zwie rząt go -
spo dar skich oraz nie bez pie czeń stwa wy stę pu ją ce pod czas
za baw na te re nie go spo dar stwa (ma szy ny, po dwó rze go spo -
dar stwa, warsz tat me cha nicz ny). Po ru szo no rów nież te mat

miejsc nie bez piecz nych, któ re znaj du ją się
w go spo dar stwach rol nych (szam ba, zbior -

ni ki tech no lo gicz ne, ma ga zy ny środ ków
ochro ny ro ślin, na wo zów itp.), za sad bez -

piecz ne go po ru sza nia się po dro gach
oraz nu me rów alar mo wych do

służb ra tun ko wych.
Pra cow ni cy in spek cji pra -

cy prze pro wa dzi li po nad to
trzy kon kur sy do ty czą ce
wie dzy o za gro że niach
w rol nic twie. Dzie ci, któ re
zdo by ły naj więk szą licz bę
punk tów, otrzy ma ły na -
gro dy rze czo we (sprzęt
spor to wy, róż ne go ro -
dza ju gry, pa ski od bla -
sko we, ka ski do jaz dy
na ro we rze itp.), ufun -
do wa ne przez OIP
w Olsz ty nie. Po zo sta -
łym uczest ni kom
wrę czo no wy daw -
nic twa i ga dże ty do -

ty czą ce kam pa nii PIP
„Sza nuj ży cie! Bez piecz na

pra ca w go spo dar stwie rol nym”. 
Tekst i fot.: Jacek Żerański

OIP Olsz tyn

Po har cer sku o bez pie czeń stwie w rol nic twie
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jest re ali zo wa ne m.in. w od dzia łach przed -
szkol nych w szko łach pod sta wo wych,
o czym sta no wi art. 14 ust. 1 usta wy o sys -
te mie oświa ty. Od dział przed szkol ny sta no -
wi in te gral ną część szko ły pod sta wo wej.
Wspo mnia ne prze pi sy od no szą się do miej -
sca za trud nie nia na uczy cie la, któ re au to -
ma tycz nie wpły wa na upraw nie nia pra -
cow ni cze, w tym upraw nie nia urlo po we.
Brak jest pod staw praw nych do róż ni co wa -
nia po zy cji na uczy cie li za trud nio nych
w szko le pod sta wo wej w kon tek ście
upraw nień urlo po wych. W każ dym przy -
pad ku jest to pra cow nik pla ców ki fe ryj nej
i nie ma zna cze nia, czy szko ła pod sta wo wa
ma w swo jej struk tu rze or ga ni za cyj nej wy -
dzie lo ny od dział przed szkol ny, czy sta no wi
„ty po wą” szko łę pod sta wo wą.

Sta no wi sko mi ni ster stwa

Re sort edu ka cji wy ra ził w oma wia nej kwe -
stii zda nie od ręb ne, z któ re go wy ni ka, iż na -
uczy ciel wy cho wa nia przed szkol ne go
w utwo rzo nym w szko le pod sta wo wej od -
dzia le przed szkol nym ko rzy sta z ta kich sa -
mych upraw nień urlo po wych jak na uczy ciel
przed szko la, a więc z 35-dnio we go urlo pu
wy po czyn ko we go. MEN pre zen tu je sta no -
wi sko na le żą ce do mniej szo ści. Dla re sor tu
isto tą jest, że w świe tle ure gu lo wań za war -
tych w usta wie o sys te mie oświa ty od dział
przed szkol ny nie wcho dzi w skład struk tu ry
or ga ni za cyj nej szko ły pod sta wo wej. W mo jej
oce nie trud no jest przy jąć ta ką ar gu men ta -
cję za w peł ni wy star cza ją cą, aby uznać, że
na uczy cie lo wi wy cho wa nia przed szkol ne go
przy słu gu je 35-dnio wy urlop wy po czyn ko -
wy. Nie od da je to bo wiem ca ło ści pro ble mu,
któ ry wciąż nie jest praw nie roz wią za ny.
Punk tem od nie sie nia dla re sor tu w oma wia -
nym za gad nie niu nie jest miej sce za trud nie -
nia na uczy cie la, o czym pi sa łem wcze śniej,
tyl ko spe cy fi ka or ga ni za cji pra cy i na ucza nia
w szko łach i w pla ców kach oświa to wych.
Dla te go sto ję na sta no wi sku, że wła ści wym
jest udzie la nie na uczy cie lo wi wy cho wa nia
przed szkol ne go w utwo rzo nym w szko le
pod sta wo wej od dzia le przed szkol nym urlo -
pu wy po czyn ko we go w wy mia rze od po wia -
da ją cym okre so wi fe rii let nich i zi mo wych

oraz w cza sie ich trwa nia, czy li na le ży go
trak to wać w upraw nie niach urlo po wych jak
na uczy cie la fe ryj ne go. Prak ty ka więk szo ści
szkół po twier dza słusz ność ta kie go roz wią -
za nia. Prze ma wia za tym wie le ar gu men tów,
a wśród nich te naj waż niej sze: na uczy ciel
od dzia łu przed szkol ne go ma umo wę ze
szko łą a nie z przed szko lem, jest pra cow ni -
kiem szko ły, nie przed szko la. Trud no z tym
po le mi zo wać. Nie za po mi naj my, że wszel kie
upraw nie nia pra cow ni cze, w tym upraw nie -
nia urlo po we, pły ną z ra cji na wią za ne go sto -
sun ku pra cy, a nie z or ga ni za cji pra cy, obo -
wiąz ków służ bo wych, któ re w przy pad ku
bran ży za wo do wej na uczy cie li na le żą do
szcze gól nych.

Na mar gi ne sie je dy nie wspo mnę, że każ -
da in ter pre ta cja za wie ra w so bie ar gu men -
ty, nad któ ry mi war to się za sta no wić i głę -
biej je prze ana li zo wać. Jed nak żad ne sta -
no wi sko, czy to spo rzą dzo ne na ba zie po -
glą du Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej,
czy w opar ciu o wy kład nię li te ral ną obo -
wią zu ją cych prze pi sów, nie wy peł ni ist nie -
ją cej lu ki praw nej, bo z nią ma my tu taj nie -
wąt pli wie do czy nie nia. Uczy nić to mo że
usta wo daw ca, no we li zu jąc prze pi sy usta -
wy o sys te mie oświa ty i Kar tę Na uczy cie la,
lub orze cze nie są du, któ re zo sta nie wy da -
ne w in dy wi du al nej spra wie na sku tek
wnie sio ne go przez na uczy cie la po wódz -
twa są do we go.

spe cja li sta Pa weł No wak
OIP Ka to wi ce, Od dział w Za wier ciu

Źró dła:

Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko -
deks pra cy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.); 

Usta wa z dnia 26 stycz nia 1982 r. – Kar ta
Na uczy cie la (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.);

Usta wa z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o sys te -
mie oświa ty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.);

Sta no wi sko Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro -
do wej z dnia 21 wrze śnia 2009 r. w spra wie
na uczy cie li za trud nio nych w od dzia łach
przed szkol nych zor ga ni zo wa nych w szko -
łach pod sta wo wych (www. men. gov. pl).

Głów ny In spek tor Pra cy
w grud niu 2010 ro ku skie -

ro wał do Mi ni ster stwa
Edu ka cji Na ro do wej wy stą -
pie nie w spra wie no we li za -

cji usta wy z dnia 7 wrze -
śnia 1991 r. o sys te mie

oświa ty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.) po przez jed no znacz -
ne okre śle nie sta tu su od -

dzia łu przed szkol ne go. 

Za gad nie nia zwią za ne
z urlo pem wy po czyn ko -
wym na uczy cie li w prak -
ty ce wy wo łu ją wie le pro -
ble mów. Wy ni ka to
głów nie z nie ja snych
ure gu lo wań praw nych.
Ta kim wy raź nym przy -
kła dem bra ku spój no ści
obo wią zu ją cych prze pi -
sów oświa to wych, tj.
usta wy o sys te mie
oświa ty oraz Kar ty Na -
uczy cie la, jest pro ble -
ma ty ka udzie la nia urlo -
pu wy po czyn ko we go
na uczy cie lom wy cho wa -
nia przed szkol ne go, któ -
rzy re ali zu ją swo je obo -
wiąz ki w od dzia le przed -
szkol nym utwo rzo nym
w szko le pod sta wo wej. 

Ro dzi się w tym przy pad ku py ta nie, ja ki
wy miar urlo pu przy słu gu je na uczy cie lo wi
pra cu ją ce mu w od dzia le przed szkol nym
dzia ła ją cym na te re nie szko ły. Czy ma on
pra wo do 35-dnio we go urlo pu, jak na uczy -
ciel przed szko la, czy do urlo pu w ta kim wy -
mia rze jak na uczy ciel w szko le pod sta wo -
wej. Za da niem ni niej sze go ar ty ku łu jest
pró ba udzie le nia od po wie dzi na to pro ble -
ma tycz ne py ta nie.

Pla ców ka fe ryj na i nie fe ryj na

Na wstę pie war to pod kre ślić, że w przy -
pad ku na uczy cie li, a ści ślej rzecz uj mu -
jąc – miej sca ich za trud nie nia, wy stę pu ją
dwie ka te go rie urlo pu wy po czyn ko we go.
Pierw sza do ty czy na uczy cie li za trud nio nych
w pla ców ce, w któ rej prze wi dzia no fe rie let -
nie i zi mo we, czy li w pla ców ce fe ryj nej. Dru -
ga obej mu je na uczy cie li za trud nio nych
w pla ców kach nie fe ryj nych, w któ rych nie
prze wi dzia no fe rii let nich i zi mo wych. 

Na uczy cie le, któ rzy na wią za li sto su nek
pra cy ze szko łą fe ryj ną, ma ją – zgod nie
z tre ścią art. 64 ust. 1 Kar ty Na uczy cie -
la – pra wo do urlo pu wy po czyn ko we go
w wy mia rze od po wia da ją cym okre so wi fe -
rii let nich i zi mo wych oraz w cza sie ich
trwa nia. Z ko lei, we dług art. 64 ust. 3 Kar ty
Na uczy cie la, za trud nie ni w szko łach nie fe -
ryj nych ma ją pra wo do urlo pu wy po czyn -
ko we go w wy mia rze 35 dni ro bo czych
i w cza sie usta lo nym w pla nie urlo pów. 

Skąd za tem bio rą się wąt pli wo ści co
do wy bo ru wła ści wej ka te go rii urlo pu wy -
po czyn ko we go dla na uczy cie la wy cho wa -
nia przed szkol ne go wy ko nu ją ce go pra cę
w od dzia le przed szkol nym utwo rzo nym
w szko le pod sta wo wej? Przy czy ną te go sta -
nu rze czy jest przede wszyst kim, o czym
wspo mnia łem na wstę pie, brak spój no ści

w prze pi sach oświa to wych. Sy tu acja ta
wpły nę ła na po wsta nie w tej ma te rii lu ki
praw nej. Ko lej nym fak tem wpły wa ją cym
na brak jed no li te go sta no wi ska jest wy stę -
po wa nie roz bież nych opi nii praw nych, two -
rzo nych nie rzad ko na ba zie wy ra żo ne go
w tej spra wie sta no wi ska Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej. Wy ja śnie nia przed mio to -
we re sor tu sta no wią swo iste „zda nie od ręb -
ne” do więk szo ści sta no wisk wy po wia da -
nych w oma wia nej ma te rii, gdyż opar te są
na in nej wy kład ni. Dla te go też istot ne dla
udzie le nia od po wie dzi na klu czo we py ta nie
jest wska za nie od po wied nie go punk tu od -
nie sie nia. I w mo jej oce nie wła ści wym jest
ten, któ ry opie ra się na for mal no praw nym
in ter pre to wa niu obo wią zu ją cych prze pi -
sów pra wa oświa to we go (wy kład nia li te ral -
na), a sku pia się on na pra wach i obo wiąz -
kach stron sto sun ku pra cy.

W myśl art. 3 Ko dek su pra cy pra co daw cą
jest jed nost ka or ga ni za cyj na, choć by nie
po sia da ła oso bo wo ści praw nej, a tak że
oso ba fi zycz na, je że li za trud nia ją one pra -
cow ni ków. Pra co daw cą dla na uczy cie la
wy cho wa nia przed szkol ne go w od dzia le
przed szkol nym utwo rzo nym w szko le pod -
sta wo wej jest owa szko ła. Z ca łą sta now -
czo ścią na le ży więc stwier dzić, iż na uczy -
ciel jest pra cow ni kiem szko ły pod sta wo -
wej, a więc pla ców ki fe ryj nej. Je śli tak, to
na le ży sto so wać doń wszyst kie upraw nie -
nia, ja kie usta wo daw ca prze wi dział dla na -
uczy cie li za trud nio nych w ta kich pla ców -
kach, mię dzy in ny mi kwe stie zwią za ne
z urlo pem wy po czyn ko wym. Nie istot ny
jest przy tym fakt, że co do za sa dy na uczy -
cie le wy cho wa nia przed szkol ne go za trud -
nie ni są w przed szko lach, a więc w pla ców -
kach nie fe ryj nych, i ko rzy sta ją z krót sze -
go, 35-dnio we go urlo pu wy po czyn ko we -
go, al bo wiem wy cho wa nie przed szkol ne

Pa weł No wak
Prawo

Urlop w od dzia le przed szkol nym
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Fał szer stwo i in ne prze stęp stwa

Ra do sław Za jącz kow ski
Z in spek tor skiej prak ty ki

W to ku czyn no ści kon tro l nych in spek tor
pra cy prze słu chał skar żą ce go, któ ry ze znał,
że do wy pad ku do szło, kie dy prze no sił pi łę
do cię cia be to nu z ba ra ku so cjal ne go
na plac bu do wy. Pra cow nik po tknął się
i spadł ze scho dów, wsku tek cze go do znał
wspo mnia nych ob ra żeń. 

We dług je go ze znań, pra co daw ca Hen -
ryk Z., któ ry wi dział zda rze nie, ka zał mu
usiąść i po cze kać, a sam do pil no wał, by lu -
dzie wró ci li na sta no wi ska pra cy. Po upły -
wie oko ło pół go dzi ny za wiózł po szko do -
wa ne go na izbę przy jęć jed ne go z war -
szaw skich szpi ta li. Tam pra cow ni ko wi
udzie lo no pierw szej po mo cy i wy ko na no
nie zbęd ne ba da nia. Po stwier dze niu zła -
ma nia ta le rza ko ści bio dro wej, le karz z izby
przy jęć za le cił po szko do wa ne mu trzy ty -
go dnie le że nia w do mu, a po tem zgło sze -
nie się do po rad ni chi rur gicz nej. Po kil ku
go dzi nach ka ret ka od wio zła pra cow ni ka
na stan cję w War sza wie, gdzie miesz ka li
wszy scy pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra ce
na tej bu do wie. Jak ze znał skar żą cy, na -
stęp ne go dnia na stan cję przy je chał pra co -
daw ca i przy wiózł mu do pod pi sa nia no tat -
kę, że do wy pad ku do szło z je go wi ny. Pra -
cow nik pod pi sał to oświad cze nie, po nie -
waż chciał „mieć to z gło wy”.

Z ze znań po szko do wa ne go wy ni ka ło, że
nie prze by wał na urlo pie bez płat nym od
1 do 10 kwiet nia 2012 r. (do wy pad ku do -
szło 11 kwiet nia) i od 14 do 30 kwiet nia 2012
r. (ter mi ny te wy ni ka ły z ze sta wie nia urlo -
pów przed ło żo ne go in spek to ro wi przez
pra co daw cę). Po szko do wa ny stwier dził po -
nad to, że przed Świę ta mi Wiel ka noc ny mi (2-
5.04.2012) pra co wał na bu do wie w War sza -
wie i nie pod pi sy wał żad nych wnio sków
o urlop bez płat ny. Do dał jed nak, że kil ka lat

te mu pra co daw ca ka zał je mu oraz in nym
pra cow ni kom pod pi sać się in blan co w ze -
szy cie. Na bu do wie pra co wa ło wte dy ok. 20
osób i każ dy zło żył pod pis na od dziel nej
stro nie w ze szy cie.

Z ko lei pra co daw ca oświad czył na pi śmie,
że po twier dza wszyst kie urlo py bez płat ne
skar żą ce go udzie lo ne w la tach 2011-2012.
Oświad cze nie opa trzo ne by ło pie czę cią
i pod pi sem pra co daw cy oraz praw do po -
dob nym pod pi sem po szko do wa ne go. Ten
jed nak po wtó rzył, że nie wy stę po wał
o urlop bez płat ny i nie pod pi sy wał wnio -
sków urlo po wych. Pra co daw ca przed ło żył
in spek to ro wi pra cy ze sta wie nie urlo pów
bez płat nych po szko do wa ne go za la ta 2011-
2012. Wy ni ka ło z nie go, że pra cow nik prze -
by wał na urlo pie bez płat nym pra wie przez
ca ły 2011 rok, z wy jąt kiem 30 dni (pra co wał
po 2-3 dni w każ dym mie sią cu). Po dob nie
by ło w ro ku 2012. We dług przed sta wio ne go
przez pra co daw cę ze sta wie nia pra cow nik
prze by wał na urlo pie bez płat nym pra wie
ca ły sty czeń, lu ty i ma rzec (w cią gu tych
trzech mie się cy prze pra co wał je dy nie 8 dni),
a w kwiet niu pra co wał tyl ko w dniach 11-13
kwiet nia.

In spek tor pra cy wy stą pił do in spek to ra tu
ZUS w Eł ku z wnio skiem o udzie le nie in for -
ma cji do ty czą cej zgło sze nia skar żą ce go
do ubez pie cze nia spo łecz ne go. W tym sa -
mym dniu uzy skał od po wiedź, z któ rej wy ni -
ka ło, że pra cow nik zo stał zgło szo ny do
ubez pie cze nia od 1 kwiet nia 2012 ro ku i nie
wy re je stro wa no go. In spek tor pra cy po -
now nie zwró cił się do ZUS z pi smem do ty -
czą cym okre sów bez skład ko wych skar żą ce -
go. Z uzy ska nej od po wie dzi wy ni ka ło, że
w okre sie 1-10 oraz 14-30 kwiet nia 2012 ro -
ku, prze by wał on na urlo pie bez płat nym,

In spek tor pra cy z Od -
dzia łu PIP w Eł ku prze -
pro wa dził kon tro lę pra -
co daw cy, ma ją ce go sie -
dzi bę w po wie cie pi -
skim. Kon tro la by ła na -
stęp stwem skar gi pra -
cow ni ka Ja ro sła wa W.,
któ ry na pla cu bu do wy
uległ wy pad ko wi
przy pra cy – spadł ze
scho dów, w wy ni ku cze -
go zła mał kość bio dro -
wą. Pra cow nik twier dził,
że pra co daw ca nie spo -
rzą dził pro to ko łu po wy -
pad ko we go oraz nie 
od pro wa dzał skła dek
na ubez pie cze nie 
spo łecz ne, w związ ku
z czym po szko do wa ny
nie otrzy mał za sił ku
cho ro bo we go.

a od 12 ma ja do 13 czerw ca 2012 ro ku otrzy -
my wał wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści
do pra cy z po wo du cho ro by.

W trak cie kon tro li in spek tor usta lił po nad -
to, że skar żą cy za trud nio ny jest w fir mie bu -
dow la nej na pod sta wie umo wy o pra cę
na czas nie okre ślo ny od 1 kwiet nia 2004 ro -
ku, na sta no wi sku pra cow ni ka bu dow la ne -
go. Pra co daw ca nie oka zał in spek to ro wi
pra cy po dań Ja ro sła wa W. o urlo py bez płat -
ne. Oświad czył na to miast, że pra cow nik nie
do star czył mu zwol nie nia le kar skie go od 11
kwiet nia do 11 ma ja 2012 ro ku. Z od po wie -
dzi udzie lo nej przez ZUS rów nież nie wy ni -
ka ło, aby pra cow nik prze by wał w tym okre -
sie na zwol nie niu le kar skim.

Pra co daw ca przed ło żył in spek to ro wi pro -
to kół do ty czą cy wy pad ku z dnia 11 kwiet -
nia 2012 ro ku, któ ry zo stał pod pi sa ny przez
nie go, a tak że przez po szko do wa ne go Ja ro -
sła wa W. oraz Mi cha ła Z. – in spek to ra bhp
(syn pra co daw cy). Z tre ści pro to ko łu wy ni -
ka ło, że do zda rze nia do szło 11 kwiet -
nia 2012 ro ku o go dzi nie 6:55, po pię cio -
dnio wej prze rwie świą tecz nej. Pra cow nik
Ja ro sław W. zno sił pi łę do cię cia be to nu
na ple cach. Na gle po tknął się, upu ścił pi łę
i prze wró cił się na scho dy. W pro to ko le znaj -
do wał się za pis, że na le ża ło spu ścić pi łę po li -
nie z gó ry oraz że nikt nie wy da wał po szko -
do wa ne mu po le ce nia znie sie nia pi ły, a więc
sam pod jął ta ką de cy zję, wbrew prze pi som
bhp. Przed sta wio ny in spek to ro wi pro to kół
nie speł niał wy mo gów pro to ko łu po wy pad -
ko we go. Miał wła ści wie for mę no tat ki spi sa -
nej na oko licz ność zda rze nia. Pra co daw ca
twier dził, że zda rze nie nie by ło wy pad kiem
przy pra cy, po nie waż do szło do nie go
przed roz po czę ciem pra cy i po za te re nem
bu do wy (w po bli żu ba ra ków so cjal nych). In -
spek tor otrzy mał od pra co daw cy oświad -
cze nia sze ściu in nych pra cow ni ków do ty -
czą ce wy pad ku, z któ rych wy ni ka ło, że pra cę
roz po czę to o 7:00, a do wy pad ku do szło
o 6:45. Pra cow ni cy ci po twier dza li rów nież,
że wy pa dek miał miej sce po za te re nem bu -
do wy, a po szko do wa ny sam pod jął de cy zję
wbrew prze pi som bhp. 

W opi nii in spek to ra pra cy pra co daw ca nie
pod jął dzia łań prze wi dzia nych w prze pi sach
pra wa, po le ga ją cych na po wo ła niu ze spo łu

po wy pad ko we go ce lem zba da nia oko licz -
no ści i przy czyn za ist nia łe go zda rze nia
i spo rzą dze niu pro to ko łu po wy pad ko we go.
W wy ni ku kon tro li in spek tor pra cy wy dał
mię dzy in ny mi de cy zję na ka zu ją cą usta le -
nie oko licz no ści i przy czyn wy pad ku.

Za wia do mie nie do pro ku ra tu ry
i wy rok są du

Po za koń cze niu kon tro li in spek tor skie ro -
wał do Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Pi szu za -
wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia
przez pra co daw cę Hen ry ka Z. na stę pu ją -
cych prze stępstw:

● o kre ślo ne go w art. 221 Ko dek su kar ne -
go, po le ga ją ce go na nie do peł nie niu obo -
wiąz ku spo rzą dze nia lub przed sta wie nia
wy ma ga nej do ku men ta cji zwią za nej z wy -
pad kiem pra cow ni ka Ja ro sła wa W.,

● z art. 218 § 1a k. k., po le ga ją ce go na zło -
śli wym lub upo rczy wym na ru sza niu praw
pra cow ni ka wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra -
cy lub ubez pie cze nia spo łecz ne go, po przez
wy ka zy wa nie fik cyj nych urlo pów bez płat -
nych Ja ro sła wa W. w la tach 2011-2012 ro ku,
co skut ko wa ło nie opła ca niem skła dek
na ubez pie cze nia spo łecz ne,

● z art. 270 § 1 k. k., po le ga ją ce go na pod -
ro bie niu oświad cze nia Ja ro sła wa W., do ty -
czą ce go urlo pów bez płat nych i uży ciu te go
do ku men tu ja ko au ten tycz ne go.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Pi szu po prze -
pro wa dze niu po stę po wa nia skie ro wa ła
do są du akt oskar że nia prze ciw ko Hen ry ko -
wi Z. 31 stycz nia 2013 ro ku sąd wy dał wy rok
w po stę po wa niu na ka zo wym, w któ rym
uznał Hen ry ka W. za win ne go po peł nie nia
czy nów okre ślo nych w art. 221, 218 § 1a
oraz art. 270 § 1 k. k. i wy mie rzył mu ka rę
łącz ną grzyw ny w wy so ko ści 100 sta wek
dzien nych po 30 zł.

Po nad to w przed mio to wej spra wie po stę -
po wa nie pro wa dzi in spek to rat ZUS w Eł ku,
na sku tek skar gi wnie sio nej przez Ja ro sła wa
W., do ty czą cej za pła ty na leż nych skła dek
na ubez pie cze nia w okre sie 656 dni za trud -
nie nia, wy ka za nych w świa dec twie pra cy ja -
ko bez skład ko we.

st. in spek tor Ra do sław Za jącz kow ski
OIP Olsz tyn, Od dział w Eł ku

W opi nii in spek to ra pra cy
pra co daw ca nie pod jął dzia łań
prze wi dzia nych w prze pi sach

pra wa, po le ga ją cych na po wo -
ła niu ze spo łu po wy pad ko we -
go ce lem zba da nia oko licz no -

ści i przy czyn za ist nia łe go zda -
rze nia i spo rzą dze niu pro to ko -

łu po wy pad ko we go.
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Za in te re suj mnie,
a zro zu miem

Z Mał go rza tą Po ra żyń ską, okrę go wym in -
spek to rem pra cy w Byd gosz czy, roz ma wia

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Mi ja pół ro ku od ob ję cia przez pa nią za dań sze fa okrę -
gu. Ja kie by ło naj więk sze wy zwa nie?

Naj trud niej by ło mi się na uczyć, że pa ra dok sal nie nie
na wszyst ko mam wpływ. Pod pi su jąc róż ne do ku men ty ja ko
okrę go wy in spek tor pra cy, nie we ry fi ku ję ich od po cząt ku
do koń ca, mu szę za ufać pra cow ni kom, wśród któ rych pra co -
wa łam przez 18 lat. Uświa do mie nie so bie tej od po wie dzial -
no ści mo że być na po cząt ku wręcz pa ra li żu ją ce, sta je się jed -
nak in spi ru ją ce, a na wet twór cze, gdy obie stro ny do brze się
ro zu mie ją i ma ją do sie bie za ufa nie. Od na le zie nie się w tej
no wej re la cji, na ucze nie się sie bie na wza jem, a przy tym za -
cho wa nie wię zi ko le żeń skich jest praw dzi wym wy zwa niem.

Co naj wy żej ce ni pa ni u pra cow ni ków?
Za wsze przy wią zy wa łam wiel ką wa gę do ja ko ści pra cy.

Uwa żam, że ona nie jest przy pad kiem, bo wy ma ga szcze rych
in ten cji i za an ga żo wa nia, a tak że pra wi dło we go i mą dre go
re ali zo wa nia za dań. To jest dla mnie nad rzęd ną war to ścią,
tak jak przy ję cie ja snych i spra wie dli wych kry te riów dzia ła -
nia opar te go na okre ślo nych za sa dach. Cho dzi o to, że by
każ dy pra cow nik wie dział, co i jak bę dzie oce nia ne w je go
pra cy. 

Nie któ rzy twier dzą, że ta kie po dej ście nie sprzy ja kre -
atyw no ści i nie mo ty wu je do pra cy.

Ja mam in ne do świad cze nia. Od 2009 ro ku je stem rów nież
wy kła dow cą na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu,
na Wy dzia le Col le gium Me di cum w Byd gosz czy, w za kre sie
pra wa pra cy i ubez pie czeń spo łecz nych. Bar dzo lu bię te za ję -
cia ze stu den ta mi, bo wi dzę, jak wie le ode mnie za le ży, by za -

in te re so wa li się tą dzie dzi ną. Zresz tą nie tyl ko na uczel ni, ale
i na co dzień w in spek cji pra cy sta ram się wcie lać w ży cie pew -
ną nie zwy kle mą drą chiń ską za sa dę: „Po wiedz mi, a za po mnę;
po każ mi, a być mo że za pa mię tam; za in te re suj mnie, a zro zu -
miem”. Ona spraw dza się w ży ciu, szcze gól nie za wo do wym.
Je śli cho dzi o stu den tów, to przy znam, że mam wiel ką sa tys -
fak cję, gdy wi dzę, jak oce nia ją pro wa dzo ne prze ze mnie za ję -
cia, opar te głów nie na róż nych ka zu sach. 

Ma pa ni po czu cie pra cy z ze spo łem lu dzi, któ rym cho -
dzi o to sa mo?

W isto cie wszy scy kie ru je my się wspól nym ce lem, a mo ją
ro lą jest stwo rzyć zgra ny ze spół i do brą at mos fe rę w pra cy,
któ rej efek ty bę dą cie szy ły nas wszyst kich. Mam świa do -
mość, że to nie jest pro ste, wy ma ga cza su, ale wie rzę, że nam
się uda. Ta kie po dej ście za wsze mo ty wu je do więk sze go wy -
sił ku, do lep szej pra cy. 

Za co dzię ku je pa ni pra cow ni kom, in spek to rom
po pół rocz nej współ pra cy?

Za re zul ta ty kon tro li, ja kie uzy sku ją. Przy czym nie cho dzi
mi o ilość za sto so wa nych środ ków praw nych, lecz o to, co
zmie nia się w kon tro lo wa nych za kła dach pra cy. O tym war -
to mó wić i po ka zy wać to na ze wnątrz. Z ko lei dzię ki dzia ła -
niom pre wen cyj nym zmie nia się po strze ga nie urzę du, tak -
że przez pra co daw ców. Co raz wię cej z nich koń czy in spek -
cyj ne pro gra my pre wen cyj ne, a pod czas wrę cza nia dy plo -
mów czy na gród szcze rze mó wią, cze go od nas ocze ku ją.

To świad czy o skró ce niu dy stan su, ja ki wcze śniej nas dzie lił.
Kon ty nu acją pre wen cyj nych re la cji są proś by o po ra dy,
za któ ry mi nie stoi już strach przed kon tro lą, na wet gdy by
za cho dzi ła ko niecz ność jej prze pro wa dze nia. Zda rza ją się
też po dzię ko wa nia, jak to ostat nie, gdy przy oka zji roz strzy -
gnię cia kon kur su „Fa ir play”, w któ re go ka pi tu le by łam, po -
de szła do mnie oso ba re pre zen tu ją cą or ga ni za cję po za rzą -
do wą, że by po dzię ko wać za rze tel nie prze pro wa dzo ną
kon tro lę mob bin go wą w urzę dzie miej skim. Sa tys fak cja
mo ja i pa ni in spek tor pro wa dzą cej kon tro lę by ła tym więk -
sza, że wcze śniej uka zał się w lo kal nej pra sie ar ty kuł nie -
przy chyl ny wo bec niej. Na sza zde cy do wa na re ak cja na pu -
bli ka cję nie zmie nia fak tu, że po zo sta ło po czu cie krzyw dy
i nie spra wie dli wej oce ny trud nej pra cy in spek to ra. 

A ja kie te ma ty kon tro l ne są w tym ro ku cha rak te ry -
stycz ne dla byd go skie go okrę gu?

To są kon tro le oczysz czal ni ście ków i sta cji uzdat nia nia wo -
dy, kon tro le cza su pra cy przy or ga ni za cji róż ne go ro dza ju
im prez – cięż kie do pro wa dze nia ze wzglę du na ich spe cy fi -

kę oraz mno gość umów cy wil nych. Pro wa dzi my też kon tro -
le do ty czą ce pra cow ni ków za trud nia nych w ra mach prac in -
ter wen cyj nych w jed nost kach sa mo rzą do wych, któ rzy po -
win ni być trak to wa ni jak pra cow ni cy sa mo rzą do wi. Tak się
nie dzie je, w wy ni ku cze go nie do sta ją na przy kład róż nych
do dat ków czy na gród.

Jak po strze ga pa ni dzia łal ność kon tro l no -nad zor czą
okrę gu z per spek ty wy pół rocz ne go sze fo wa nia?

Zwró ci ła bym uwa gę na wy ni ki kon tro li le gal no ści za trud -
nie nia, któ re mo gą być po wo dem do za do wo le nia. Spraw -
dza my mię dzy in ny mi, czy za wie ra ne są wła ści we umo wy,

bo to naj czę ściej wy stę pu ją ce nie pra wi dło wo ści. In spek to -
rzy pra cy po twier dza ją ist nie nie sto sun ku pra cy, a pra co -
daw cy, jesz cze przed za koń cze niem kon tro li, sa mi prze -
kształ ca ją umo wy cy wil ne w umo wy o pra cę. Szcze gól ny na -
cisk kła dzie my rów nież na wy pła ty wy na gro dzeń, mo ni to ru -
jąc od po wie dzi pra co daw ców na na ka zy in spek to rów pra cy.
W ten spo sób mo że my na bie żą co ob ser wo wać sy tu ację.
Jesz cze do kład niej przy glą da my się cięż kim, śmiertelnym
i zbio ro wym wy pad kom przy pra cy, tak by z ich ana li zy wy -
ni ka ło mię dzy in ny mi, dla cze go wła śnie w tej a nie in nej
bran ży do cho dzi do te go ty pu zda rzeń. Do ta kich za kła dów
in spek to rzy wra ca ją na re kon tro le. Uła twie niem jest ba za
da nych udo stęp nia na nam przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Jej ana li za po zwa la na ty po wa nie za kła dów
do kon tro li. Tak że współ pra ca z part ne ra mi spo łecz ny mi jest
nie do prze ce nie nia.

Dzię ku ję za roz mo wę.

W jej do mo wej bi blio tecz ce szcze gól ne miej sce zaj mu ją sta re książ ki, wśród nich jest pod ręcz nik
dla urzęd ni ków z 1925 ro ku. Z lek tu ry tej pięk nej i pro stej pol sz czy zny wie le mo gli by się na uczyć
współ cze śni le gi sla to rzy. Mi nia tu ro wy mo dli tew nik z czte ro list ną ko ni czyn ką za su szo ną w miej scu
słów do Anio ła Stró ża wy szpe ra ła na tar gu sta ro ci pod czas urlo pu w To ska nii. Za glą da do nie go
w waż nych chwi lach; rów nież wte dy, gdy za czy na ła peł nić obo wiąz ki okrę go we go in spek to ra pra -
cy w Byd gosz czy.

Efek ty pre wen cji trud no zmie rzyć, ale moż na ją
oce nić po re ak cji pra co daw ców. Je śli z trzy dzie stu
obec nych na szko le niu pro wa dzo nym przez in spek -
to ra pra cy pro gram pre wen cyj ny ukoń czy dwu dzie -
stu, to nie wąt pli wie moż na to uznać za suk ces.
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Już po raz ko lej ny pra cow ni cy Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy w Gdań sku spo tka li się
z przed sta wi cie la mi nor we skiej in spek cji
pra cy w Oslo. Ce lem wi zy ty, któ ra od by ła
się w paź dzier ni ku ub.r., by ło mię dzy in ny -
mi za po zna nie się z wa run ka mi i me to da mi
kon tro li w za kła dach bran ży stocz nio wej. 

Nor we scy in spek to rzy przed sta wi li in te re su ją ce in for ma -
cje o me to dach i efek tach kon tro li prze pro wa dzo nej w jed -
nej ze stocz ni. Pol scy go ście mo gli po dzie lić się do świad cze -
nia mi z ak cji kon tro l nej prze pro wa dzo nej przez in spek to rów
pra cy na te re nie by łej Stocz ni Gdy nia, w jed nym z re mon to -
wa nych do ków pły wa ją cych. Uwa gę zwra ca po dob ny efekt
osią gnię ty w to ku tych kon tro li, ale jesz cze cie kaw sze jest
po rów na nie me tod i na kła du pra cy, ja ki mi efekt ten osią -
gnię to. Krót ko mó wiąc, spójrz my, jak to się ro bi w Pol sce
i w Nor we gii. 

Po la cy w Gdy ni

W mar cu 2011 r. ośmiu in spek to rów z OIP w Gdań -
sku – sze ściu z Sek cji Kra jo wej Go spo dar ki Mor skiej i dwóch
z Sek cji Kon tro li Le gal no ści Za trud nie nia – roz po czę ło jed -
no cze śnie kon tro lę pod mio tów wy ko nu ją cych pra ce przy re -
mon cie do ku pły wa ją ce go, za cu mo wa ne go na te re nie jed -
nej ze stocz ni w Gdy ni. Kon tro lę zor ga ni zo wa no w związ ku
z sy gna ła mi o nie pra wi dło wo ściach w or ga ni za cji prac nie -
bez piecz nych (pra ce spa wal ni cze, pra ce na wy so ko ści), pro -
wa dzo nych na nie wiel kiej prze strze ni przez wie le pod mio -
tów. Sy gna ły do ty czy ły rów nież moż li wo ści nie le gal ne go za -
trud nia nia.

Skon tro lo wa no w su mie kil ka na ście firm. Na miej scu wy -
da no sze reg de cy zji do ty czą cych za pew nie nia bez piecz nych
wa run ków pra cy, w tym de cy zji wstrzy mu ją cych pra ce. W to -
ku kon tro li do pra co daw ców skie ro wa no 8 na ka zów za wie -
ra ją cych 25 de cy zji na ka zo wych, na miej scu wy da no i zre ali -
zo wa no 34 de cy zje ust ne oraz skie ro wa no 7 wy stą pień za -
wie ra ją cych 20 wnio sków. Na wszyst kie czyn no ści zwią za ne
z ty mi kon tro la mi (czyn no ści kon tro l ne, opra co wa nie do ku -
men ta cji, wy peł nia nie an kiet i in nych dru ków itp.) kon tro lu -

ją cy prze zna czy li 38 dni ro bo czych. Spo rzą dzo no 116 róż ne -
go ro dza ju do ku men tów, skła da ją cych się z 242 stron (m.in.
pro to ko ły z kon tro li, de cy zje na ka zo we, wy stą pie nia, an kie -
ty, kar ty sta ty stycz ne, blocz ki man da to we, pi sma do or ga -
nów ze wnętrz nych, upo waż nie nia, kar ty oce ny do ku men ta -
cji). W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi dło wo ścia mi
na oso by od po wie dzial ne na ło żo no osiem man da tów
na ogól ną kwo tę 8500 zł i skie ro wa no do pro ku ra tu ry jed no
za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je wy stę po wa nie zja wi ska
za trud nia nia znacz nej licz by osób pro wa dzą cych jed no oso -
bo wą dzia łal ność go spo dar czą na pod sta wie umów
o współ pra cy oraz na pod sta wie umów -zle ce ń i umów
o dzie ło, pod czas gdy w oce nie kon tro lu ją cych czę sto za cho -
dzą prze słan ki od po wied nie do wy ko ny wa nia pra cy na pod -
sta wie umo wy o pra cę. Jest to zja wi sko po stę pu ją ce i za słu -
gu je na szer sze za in te re so wa nie w od nie sie niu do ca łej bran -
ży go spo dar ki mor skiej. W kon tro lo wa nych pod mio tach
w cza sie opi sy wa nej ak cji na pod sta wie umów o pra cę za -
trud nio nych by ło 596 pra cow ni ków, 274 osób na pod sta wie
umów cy wil no praw nych (umo wy -zle ce nia i umo wy o dzie -
ło) oraz 676 osób pro wa dzą cych jed no oso bo wą dzia łal ność
go spo dar czą.

Nor we go wie w Bre vik

In spek cja prze pro wa dzo na przez In spek cję Pra cy Kró le -
stwa Nor we gii na te re nie Stocz ni Bre vik mia ła na ce lu spraw -
dze nie funk cjo no wa nia sys te mu prze pły wu in for ma cji mię -
dzy zle ce nio daw cą, czy li stocz nią, oraz po szcze gól ny mi pod -
wy ko naw ca mi, a tak że spraw dze nie za sad bez pie czeń stwa
funk cjo nu ją cych na te re nie stocz ni. Ostat nia kon tro la
w stocz ni mia ła miej sce w 2008 ro ku. W ko lej nej kon tro li,
prze pro wa dzo nej w 2012 ro ku, uczest ni czył ten sam ze spół
przed sta wi cie li in spek cji pra cy – praw nik i sze ściu in spek to -
rów zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką dum pin gu spo łecz ne go
i za gad nie nia mi tech nicz ny mi.

Z pra cow ni ka mi prze by wa ją cy mi na te re nie stocz ni prze -
pro wa dzo no roz mo wy na te mat wy na gro dzeń, cza su pra cy
i wa run ków miesz ka nio wych. Każ dy z pra cow ni ków otrzy -
mał for mu larz z py ta nia mi w swo im oj czy stym ję zy ku. W for -
mu la rzach–an kie tach, któ ry mi pod czas każ dej kon tro li po -
słu gu je się in spek cja, znaj du ją się py ta nia do ty czą ce da nych
oso bo wych pra cow ni ka i je go pra co daw cy, a tak że szcze gó -
ło we py ta nia do ty czą ce sto sun ku pra cy – pod pi sa nia umo -
wy o pra cę, okre śle nia wy so ko ści wy na gro dze nia, wy na gro -
dze nia za nad go dzi ny, wy da wa nia pod su mo wań z każ dej

wy pła ty, okre su za trud nie nia u da ne go pra co daw cy, cza su
pra cy w cią gu dnia ro bo cze go, do dat ków do pen sji (miesz -
ka nie, wy ży wie nie, kosz ty prze jaz du, ubra nie ro bo cze),
ewen tu al nie tak że py ta nie o in ne za da nia wy ko ny wa ne dla
te go sa me go pra co daw cy. W roz mo wach uczest ni czy li mę -
żo wie za ufa nia i przed sta wi ciel związ ków za wo do wych. Je -
den z in spek to rów wraz z praw ni kiem roz ma wia li bez po -
śred nio z głów nym zle ce nio daw cą – nor we ską fir mą dzia ła -
ją cą na sta łe na te re nie stocz ni. 

Do wszyst kich ośmiu pra co daw ców zo sta ły wy sła ne we -
zwa nia do do star cze nia na stę pu ją cych do ku men tów: wy ka -
zów wy płat za ostat nie dwa mie sią ce (z okre śle niem staw ki
po dat ko wej, do dat ków do wy na gro dze nia, wy na gro dze nia
za prze pra co wa ne nad go dzi ny); pla nów pra cy pod ką tem
cza su pra cy; pi sem nych umów za war tych z pra cow ni ka mi;
umo wy z głów nym zle ce nio daw cą; umów re gu lu ją cych do -
dat ki do wy na gro dze nia; ze zwo leń na pra cę na te re nie Nor -
we gii (w przy pad ku osób spo za EU). 

In spek cja od by ła się pod czas jed ne go dnia ro bo cze go,
trwa ła ok. 9 go dzin. We dług stan dar dów obo wią zu ją cych
w nor we skiej in spek cji pra cy pra co daw cy mie li dwa ty go -
dnie na prze sła nie od po wie dzi do in spek cji. Czte rech in -
spek to rów za po zna wa ło się z do ku men ta cją prze sła ną
od dwóch pra co daw ców, dwóch in spek to rów za ję ło się za -
gad nie nia mi zwią za ny mi z bez pie czeń stwem na te re nie
stocz ni. Dzia ła nia po kon trol ne, czy li za po zna wa nie się
z prze sła ny mi ma te ria ła mi, trwa ły oko ło mie sią ca. W przy -
pad ku fir my za trud nia ją cej pra cow ni ków z Ru mu nii na stą pi -
ła ko rek ta wy na gro dzeń, któ re by ły za ni żo ne, a co za tym
idzie nie zgod ne ze staw ka mi obo wią zu ją cy mi dla pra cow ni -
ków za trud nio nych w stocz niach na te re nie Kró le stwa Nor -
we gii. Na sku tek sy gna łów ze stro ny osób za trud nio nych
u dwóch pod wy ko naw ców zo sta li oni zo bo wią za ni do za -
pew nie nia swo im pra cow ni kom lep szych wa run ków miesz -
ka nio wych. W wy ni ku dzia łań kon tro l nych nikt nie zo stał
uka ra ny.

Re asu mu jąc, na sze za da nia wy ko nu je my z rów nym za an -
ga żo wa niem, wspól nie dą ży my do po pra wy wa run ków pra -
cy za rów no w sfe rze praw nej ochro ny pra cy, jak i bez pie -
czeń stwa tech nicz ne go. Bio rąc pod uwa gę ogra ni cze nia
praw ne, czy li ra my sys te mu praw ne go w Kró le stwie Nor we -
gii i w Rze czy po spo li tej Pol skiej, na sze dzia ła nia są sku tecz ne
i wła ści wie od bie ra ne przez naj bar dziej za in te re so wa nych,
czy li pra cow ni ków, do ce nia ne tak że przez pra co daw ców.
War to wy mie niać się do świad cze nia mi i dzie lić się efek ta mi
na szej pra cy. 

in spek tor pra cy Mał go rza ta Nord skog
Pań stwo wa In spek cja Pra cy Kró le stwa Nor we gii

nad in spek tor pra cy To masz Rut kow ski
OIP Gdańsk

Róż ne dro gi, je den cel



IP 9/201316 17IP 9/2013

In spek tor Okrę go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Kiel cach w pierw szej po ło wie ma -
ja 2013 r. ba dał oko licz no ści i przy czy ny wy -
pad ku przy pra cy, ja kie mu uległ pra cow nik
spół ki z gru py PKP. Do zda rze nia do szło pod -
czas lo ka li za cji awa rii li nii na po wietrz no -ka -
blo wej o na pię ciu 15 kV, re zer wo wo za si la ją -
cej pod sta cję trak cyj ną w miej sco wo ści Sz.,
w wo je wódz twie świę to krzy skim. 

Po szko do wa ny miał za jąć się wy łą czo ną li -
nią PKP-1. W wy ni ku po mył ki wszedł jed nak
na słup pod trzy mu ją cy czyn ną li nię PKP-2,
któ ra znaj do wa ła się po dru giej stro nie to -
rów. Do te go nie spraw dził, czy li nia jest
pod na pię ciem. W efek cie zo stał po ra żo ny
prą dem i spadł z wy so ko ści oko ło sied miu
me trów. Le ka rze w szpi ta lu po wia to wym
w Ł., gdzie męż czy zna zo stał umiesz czo ny,
stwier dzi li opa rze nia wy wo ła ne łu kiem elek -
trycz nym – gło wy, le wej rę ki w oko li cach
łok cia oraz le we go bio dra. Nie zna leź li jed -
nak zła mań oraz ob ra żeń we wnętrz nych,
mi mo upad ku z du żej wy so ko ści.

W cza sie oglę dzin miej sca zda rze nia in -
spek tor pra cy stwier dził, że pod li nią na po -
wietrz ną znaj do wa ły się drze wa i krza ki,
bez po śred nio wra sta ją ce w li nię. Mo gły one
do pro wa dzić do awa ryj ne go jej do zie mie -
nia, a w efek cie – do po ra że nia prą dem elek -
trycz nym, w tym tak że osób po stron nych.

Jak usta lił in spek tor, po szko do wa ny pod -
jął po mia ry izo la cji li nii ka blo wej bez for mal -
ne go, pi sem ne go po le ce nia wy ko na nia pra -
cy, któ re w tym przy pad ku by ło nie zbęd ne.

W miej scu wy pad ku za bra kło tak że pra cow -
ni ka peł nią ce go obo wiąz ki tzw. do pusz cza -
ją ce go, któ re go za da niem by ło by za dba nie,
by speł nio ne zo sta ły wszyst kie wy mo gi bez -
pie czeń stwa, i któ ry po wi nien też spraw dzić,
czy istot nie nie ma na pię cia w li nii PKP-2.

Choć bez po śred nią przy czy ną wy pad ku
by ło wej ście przez po szko do wa ne go
na słup nie wy łą czo nej li nii 15kV, to do tra -
gicz ne go wy da rze nia, we dług oce ny in -
spek to ra pra cy, przy czy ni ło się po śred nio
wie le in nych czyn ni ków, mię dzy in ny mi fakt,
iż do po mył ki mo gło dojść, po nie waż żad na
z li nii nie mia ła nie zbęd ne go ozna cze nia.
Owe po śred nie przy czy ny wy pad ku to: po -
waż ne błę dy w ogól nej or ga ni za cji pra cy,
wa dli wa eks plo ata cja urzą dzeń elek tro ener -
ge tycz nych, nie od po wied nie i sa mo wol ne
za cho wa nie się po szko do wa ne go, nie uży -
wa nie sprzę tu ochron ne go przez ze spół
pra cow ni ków oraz nie wła ści we za cho wa nie
człon ków ze spo łu skie ro wa ne go do pra cy.

Błę dy w ogól nej or ga ni za cji pra cy
● W dniu wy pad ku za stęp ca na czel ni ka

miej sco wej Sek cji Za si la nia Elek tro ener ge -
tycz ne go, w trak cie peł nie nia dy żu ru do -
mo we go, skie ro wał do usu wa nia awa rii
w wa run kach szcze gól ne go za gro że nia dla
zdro wia i ży cia ludz kie go bry ga dę pra cow -
ni ków, w tym po szko do wa ne go, nie wy sta -
wia jąc pi sem ne go po le ce nia wy ko na nia ta -
kich ro bót.

● Bry ga da zo sta ła nie wła ści wie skom -
ple to wa na, w jej skła dzie zna lazł się pra -
cow nik z prze ciw wska za nia mi do pra cy
na wy so ko ści.

● Nie zo stał wy zna czo ny tzw. do pusz cza -
ją cy, któ rym zgod nie z prze pi sa mi nie mógł
być kie ru ją cy ze spo łem pra cow ni ków (wy -
zna cze nie po win no się wią zać z po da niem
sta no wi ska służ bo we go lub z imien nym
wska za niem oso by). Oso ba peł nią ca funk cję
do pusz cza ją ce go po win na m.in. prze pro -
wa dzić do wód bra ku na pię cia w miej scu
pra cy, po przez do tknię cie ze wnętrz ną stro -
ną go łej dło ni ele men tów wy łą czo nych
i uzie mio nych urzą dzeń lub przy łą czo ne go
do nich za ci sku uzie mia cza ochron ne go.

● Bra ko wa ło ko or dy na cji ze stro ny dys -
po zy to ra za si la nia ener ge tycz ne go z Kielc,

Szef eki py wy sła nej
do usu nię cia awa rii li nii
śred nie go na pię cia, za si -
la ją cej ko le jo wą sieć
trak cyj ną, omył ko wo
wszedł na słup pod trzy -
mu ją cy li nię pod na pię -
ciem. Po ra żo ny prą dem,
z licz ny mi opa rze nia mi,
spadł z wy so ko ści sied -
miu me trów. Jak oce nił
in spek tor pra cy, po mył -
ka, któ ra do pro wa dzi ła
do tra ge dii, to efekt ca -
łej se rii błę dów i za nie -
dbań w sto so wa niu za -
sad bhp, ja kich do pu ścił
się sam po szko do wa ny
oraz je go pod wład ni
i prze ło że ni.

Prąd nie oszczędził elektryka

Pod
inspektorską

lupą

któ ry m.in. nie usta lił, czy ze spół pra -
cow ni ków otrzy mał pi sem ne po le ce -
nie wy ko na nia pra cy, a tym sa mym nie
spraw dził pra wi dło wo ści ko niecz nych
do za sto so wa nia środ ków bez pie czeń -
stwa; nie prze rwał też pra cy ze spo łu
wo bec nie moż no ści usta le nia wła ści -
we go miej sca pra cy z po wo du bra ku
nu me ra cji słu pów li nii PKP-1 i PKP-2.

Nie wła ści wa eks plo ata cja urzą -
dzeń elek tro ener ge tycz nych

● Nie wła ści we utrzy ma nie li nii na -
po wietrz no -ka blo wych PKP-1 i PKP-2,
cze go do wo dem był brak nu me ra cji
słu pów obu wy mie nio nych li nii, co
w kon se kwen cji unie moż li wi ło pra wi -
dło we zlo ka li zo wa nie miej sca pra cy
przez po szko do wa ne go.

● Nie by ło in struk cji eks plo ata cji
pod sta cji trak cyj nej oraz li nii na po -
wietrz no -ka blo wych PKP-1 i PKP-2.

● Bra ko wa ło sche ma tu za si la nia
i sek cjo no wa nia sie ci trak cyj nej w pod -
sta cji trak cyj nej.

Nie wła ści we i sa mo wol ne za cho -
wa nie się po szko do wa ne go

● Sa mo wol ne do ko na nie zmia ny
licz by pra cow ni ków w skła dzie ze spo łu
skie ro wa ne go do usu wa nia awa rii, bez
uzgod nie nia te go fak tu z po le ce nio -
daw cą. Z na gra nych roz mów te le fo -
nicz nych wy ni ka ło, iż dys po zy tor
z Kielc był prze ko na ny o prze by wa niu
trzech osób w miej scu pra cy, tym cza -
sem je den z pra cow ni ków udał się do
do mu.

● Przy stą pie nie do wy ko ny wa nia
pra cy bez for mal ne go do pusz cze nia.

Nie uży wa nie sprzę tu ochron ne go 
● Nie uży cie wskaź ni ka na pię cia

w ce lu spraw dze nia na pię cia w miej scu
pra cy.

● Przy stą pie nie do wy ko ny wa nia
pra cy bez za sto so wa nia środ ków
ochro ny in dy wi du al nej, tj. bez izo la cyj -
ne go heł mu ochron ne go oraz sprzę tu
chro nią ce go przed upad kiem z wy so -
ko ści.

Nie wła ści we za cho wa nie się elek -
tro mon te rów 

● Nie rze tel ne wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków służ bo wych przez jed ne go
z człon ków bry ga dy, któ ry nie przy wią -
zał na le ży tej wa gi do wspól nych z po -
szko do wa nym oglę dzin na po wietrz nej
li nii PKP-1 – praw do po dob nie uznał, że
po zo sta je to w ge stii ko le gi – w efek cie
cze go nie po wstrzy mał sku tecz nie po -
szko do wa ne go przed wej ściem na słup
pod na pię ciem.

● Nie uzy ska nie for mal nej zgo dy
człon ka ze spo łu na opusz cze nie miej sca
pra cy, a tym sa mym do pro wa dze nie
do ogra ni cze nia z trzech do dwóch licz -
by pra cow ni ków ze spo łu ma ją ce go wy -
ko ny wać pra ce w wa run kach szcze gól -
ne go za gro że nia.

W cza sie kon tro li sa mo cho du po go to -
wia ener ge tycz ne go znaj du ją ce go się
na miej scu wy pad ku oraz pod sta cji trak -
cyj nej w miej sco wo ści Sz. stwier dzo no,
że prze cho wy wa ne tam na rzę dzia pra cy
i sprzęt ochron ny by ły pod da wa ne
okre so wym pró bom usta lo nym w Pol -
skich Nor mach. Nie zna le zio no na rzę dzi
ani sprzę tu, któ re nie mia ły by ak tu al nej

pró by okre so wej. Sprzęt ochron ny był
wła ści wie ozna ko wa ny: nu me rem ewi -
den cyj nym, da tą na stęp nej pró by okre -
so wej oraz ce cha mi prze zna cze nia. Bra -
ko wa ło nu me ru ewi den cyj ne go w przy -
pad ku uzie mia czy prze no śnych. W pod -
sta cji trak cyj nej w Sz. nie by ło jed nak
od po wied nich wa run ków prze cho wy -
wa nia wspo mnia ne go sprzę tu, po zwa -
la ją cych na utrzy ma nie go w peł nej
spraw no ści. Do ty czy ło to wy ro bów gu -
mo wych nie za bez pie czo nych przed
pro mie nio wa niem UV oraz uzie mia czy,
któ re nie mia ły od po wied nich po nu me -
ro wa nych ha ków do za wie sza nia.

Z uwa gi na stwier dzo ne nie pra wi dło -
wo ści in spek tor pra cy wy dał osiem de -
cy zji oraz skie ro wał do pra co daw cy
wy stą pie nie za wie ra ją ce sześć wnio -
sków. Po nad to czte rech pra cow ni ków,
od po wie dzial nych za uchy bie nia, uka -
rał man da ta mi. Za wnio sko wał też
do ko mi sji kwa li fi ka cyj nej za wo do wej,
dzia ła ją cej przy spół ce, o cof nię cie
upraw nień ener ge tycz nych za stęp cy
na czel ni ka sta cji za si la nia w Sz., dys po -
zy to ro wi z Kielc i dwóm dy żur nym
elek tro mon te rom.

OIP Kiel ce



Za pro jek to wa ny przez Han sa Scha ro una pod ko niec lat 20. ubie głe go wie ku, na po cząt ku był
to dom dla sa mot nych osób i bez dziet nych mał żeństw. Po woj nie, w 1946 ro ku zor ga ni zo wa -
no w nim Ośro dek Szko le nia Ak ty wu Związ ko we go, a czte ry la ta póź niej roz po czę ła tam
dzia łal ność Szko ła In spek cji Pra cy. W 1972 ro ku wpi sa ny do re je stru za byt ków. Dziś Ośro dek
Szko le nia PIP im. prof. Ja na Ro sne ra słu ży ko lej nym po ko le niom in spek to rów pra cy. 
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Pro gram osie dla w za kre sie ty pów
i wiel ko ści miesz kań, tech nik i ma te ria -
łów bu dow la nych zo stał uzgod nio ny
z Pań stwo wym To wa rzy stwem Ba daw -
czym do spraw Eko no mi ki Bu dow nic -
twa i Miesz kal nic twa. Go to we do my
z urzą dzo ny mi wnę trza mi udo stęp nia -
no do zwie dza nia przez trzy i pół mie -
sią ca, a na stęp nie zo sta ły wy na ję te
przez To wa rzy stwo Osie dlo we Wro -
cław SA na dwa la ta, w ce lu spraw dze -
nia funk cjo nal no ści za ło żeń no wej ar -
chi tek tu ry.

Ory gi nal na kon cep cja

W bu dyn ku za pro jek to wa nym przez
Han sa Scha ro una przy uli cy Ko per ni -
ka 9 po wsta ły miesz ka nia dla osób sa -
mot nych i bez dziet nych mał żeństw.
Mie li w nich za miesz kać le ka rze, stu -
den ci i pra cow ni cy umy sło wi. Bu dy nek
funk cjo no wał jak ho tel – klu cze
od miesz kań od da wa no na por tier ni,
a po rzą dek utrzy my wa ny był przez ob -

słu gę. W każ dym miesz ka niu znaj do wa ła się wnę ka ku chen -
na, umoż li wia ją ca przy go to wy wa nie śnia dań i ko la cji, zaś
obia dy po da wa no w re stau ra cji.

Bu dy nek skła da się z dwóch skrzy deł, w któ rych znaj du je
się 48 ma łych, dwu po zio mo wych miesz kań, po łą czo nych
czę ścią wspól ną (re stau ra cja, hol re kre acyj ny i ogród na da -
chu). Pra we skrzy dło mie ści 16 więk szych miesz kań z bal ko -
na mi dla bez dziet nych mał żeństw (37 m2), le we zaś – 32
mniej sze dla osób sa mot nych (27 m2). Oba po zio my ob słu -
gu je je den ko ry tarz, znaj du ją cy się od stro ny pół noc nej
w po ło wie wy so ko ści bu dyn ku. Z po zio mu ko ry ta rza wcho -
dzi się do miesz kań, któ re skła da ją się z przed sion ka, po ko ju
dzien ne go z wnę ką ku chen ną oraz sy pial ni z ła zien ką. Sy -
pial nie umiesz czo ne są za wsze od pół no cy, nad lub pod ko -
ry ta rzem, a po ko je dzien ne – od po łu dnia. W ten spo sób każ -
de miesz ka nie zaj mu je ca łą głę bo kość bu dyn ku, co umoż li -
wia do bre wie trze nie. Ła zien ki i sza fy ku chen ne, po ło żo ne
w cen tral nym punk cie każ de go miesz ka nia, są wen ty lo wa ne
za po śred nic twem ka na łów umiesz czo nych w ko mi nach wy -
cho dzą cych po nad dach. 

Ar chi tek tu ra pa row ców

Dom dla osób sa mot nych i mał żeństw bez dziet nych, ści śle
zwią za ny z miej scem, w któ rym stoi, moż na za li czyć do nur -
tu zwa ne go ar chi tek tu rą or ga nicz ną. Ma for mę zde ter mi no -
wa ną roz pla no wa niem we wnętrz nym, pod kre śla ją cą prze ni -
ka nie się prze strze ni ze wnętrz nej z we wnętrz ną po przez sze -
ro kie prze szkle nia czy ta ra sy -ogro dy na da chu. Był nie wąt pli -
wie naj cie kaw szym bu dyn kiem wy sta wy. Je go kształt po -
wstał pod wi docz nym wpły wem ar chi tek tu ry pa row ców
oce anicz nych. Hans Scha ro un, wy zna jąc za sa dę, że tech ni ka
jest na uczy cie lem ar chi tek tu ry, za pro jek to wał bu dy nek
o no wa tor skiej, dy na micz nej for mie, z du ży mi płasz czy zna -
mi ścian i prze gród szkla nych oraz ho ry zon tal ną li nią okien. 

Bu dy nek ma cie ka wą kon struk cję żel be to wą ty pu „bu dow -
la z kart” – wy le wa ną na mo kro; be ton spo rzą dzo no z wy so -
ko war to ścio we go ce men tu w sto sun ku 1:5 – skła da ją cą się
z usta wio nych po przecz nie w roz sta wie 3 i 3,5 m (na żel be to -
wych ra mach w po zio mie piw nic) żel be to wych ścian -tarcz
zbro jo nych siat ką z prę tów sta lo wych. Ele men ta mi usztyw -
nia ją cy mi są żel be to we pod cią gi i stro py Ac ker man na. Ta
kon struk cja zo sta ła, w ob rę bie ścian ze wnętrz nych, wy peł -
nio na blocz ka mi z be to nu pu mek so we go oraz du ży mi okna -
mi. Ścian ki dzia ło we wy ko na no ja ko drew nia ne pre fa bry ko -
wa ne oraz z blocz ków z be to nu pu mek so we go.

Dom Scha ro una był jed ną z re ali za cji w ra mach ogól no nie -
miec kiej ak cji „Ko lo ro we mia sto” z lat 1925-1930. Dru ga po ło -
wa lat dwu dzie stych to w hi sto rii nie miec kiej ar chi tek tu ry
okres na zwa ny przez Wol fgan ga Pen tha „krzy kiem o ko lor”,
wy wo dzą cy się z eks pre sjo ni zmu, dla któ re go środ kiem wy ra -

zu by ła rów nież bar wa. Ele wa cje bu dyn ku po ko rek cie po kry -
to far bą w ko lo rze ja sno ugro wym (świe tli stym). Wszyst kie ele -
men ty opie rzeń, ba lu stra dy ze wnętrz ne, sto lar kę okien ną
i drzwio wą po ma lo wa no na ko lor sza ry, cie pły „my si”. Je dy nie
drzwi bal ko no we pra we go skrzy dła by ły w ko lo rze ele wa cji,
czy li ja sno ugro we. Żel be to wa kon struk cja na pną cza na da -
chu le we go skrzy dła by ła po ma rań czo wo czer wo na, na to -
miast żel be to we ele men ty po sa do wie nia bu dyn ku oraz mur -
ki opo ro we po zo sta wio no w na tu ral nym ko lo rze be to nu.

Pro po zy cja Scha ro una od po cząt ku by ła bar dzo kon tro -
wer syj na. Dziś pa trzy my na nią znacz nie przy chyl niej. Bu dy -
nek oparł się pró bie cza su i sta no wi zna ko mi ty przy kład jed -
ne go z nur tów ar chi tek to nicz nych lat dwu dzie stych.

Re wa lo ry za cja bu dyn ku

Daw ny dom dla osób sa mot nych i mał żeństw bez dziet nych
zo stał wpi sa ny do re je stru za byt ków 21 lu te go 1972 ro ku
pod nu me rem 283/Wm; z dniem 28 lip ca 2010 ro ku wpis za -
byt ku zo stał prze nie sio ny do księ gi re je stru za byt ków nie ru -
cho mych wo je wódz twa dol no ślą skie go pod nr A/2690/283.
Ochro nie pod le ga je go funk cja, kon struk cja, tech ni ki bu -
dow la ne, for ma ze wnętrz na i wnę trza. W 1993 ro ku na za mó -
wie nie Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wła ści cie la obiek tu, zo -
sta ło wy ko na ne szcze gó ło we stu dium hi sto rycz no -kon ser -
wa tor skie, za wie ra ją ce rów nież do kład ną in wen ta ry za cję
ory gi nal nej sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz wy ni ki stra ty -
gra ficz nych ba dań po włok ma lar skich. Po mo gło to zro zu -
mieć kon cep cję pro jek tan ta i za cho wać ją w jak naj więk szym
za kre sie. Ba da nia ko lo ry sty ki umoż li wi ły pre cy zyj ne okre śle -
nie peł nej pa le ty barw za sto so wa nych przez ar chi tek ta oraz
ich re kon struk cję w cza sie ko lej nych re mon tów. Pod czas
prac re wa lo ry za cyj nych przy ję to za sa dę przy wró ce nia ory gi -
nal nej for my bu dyn ku oraz za sto so wa nia, w mia rę moż li wo -
ści, ma te ria łów bu dow la nych zgod nych z ory gi nal ny mi
z 1929 ro ku. De cy zje po dej mo wa no z uwzględ nie niem
obec nej, ho te lo wej funk cji bu dyn ku oraz z in ten cją wy eli mi -
no wa nia błę dów wy ni ka ją cych z za sto so wa nia eks pe ry men -
tal nych tech no lo gii. 

Re wa lo ry za cja bu dyn ku zo sta ła roz po czę ta w 1993 ro ku
i na dal trwa. W pierw szej fa zie wy ko na no pra ce, któ re mia ły
za ha mo wać pro ces nisz cze nia oraz zmniej szyć wy so kie
kosz ty eks plo ata cji bu dyn ku. Cho dzi ło głów nie o kosz ty
ogrze wa nia, spo wo do wa ne złym sta nem sto lar ki okien nej.
Pod sta wo wą trud no ścią w re mon tach za byt ków z lat dwu -
dzie stych XX wie ku jest usza no wa nie spe cy ficz nej es te ty ki
ich awan gar do wej ar chi tek tu ry. Sto so wa ne wów czas ma te -
ria ły bu dow la ne nie za wsze wy trzy my wa ły pró bę cza su. Już
w 1932 ro ku, trzy la ta po ukoń cze niu bu do wy, pi sa no w miej -
sco wej pra sie fa cho wej o licz nych uster kach tech nicz nych
w bu dyn ku pro jek tu Scha ro una. Nie unik nię to za wil go ce nia

W ro ku 1929 ślą ski od dział
We rk bun du zor ga ni zo wał
we Wro cła wiu wy sta wę
pod ha słem „Miesz ka nie
i miej sce pra cy”. Skła da ła
się ona z dwóch czę ści:
wzor co we go osie dla oraz
eks po zy cji umiesz czo nej
na te re nach wy sta wo wych
wo kół Ha li Stu le cia. Wy sta -
wa by ła gło sem w dys ku sji
na te mat no wo cze sne go
miesz ka nia, pre zen to wa ła
róż ne ty py ma łych i śred -
nich miesz kań, przed sta -
wia ła no we for my do mów,
tech no lo gii i ma te ria łów
bu dow la nych. Mia ły być
one prze te sto wa ne w trud -
nym ślą skim kli ma cie. 

Dom Han sa Scha ro una



To masz W. Grausz, Za gro że nia czyn ni ka mi che micz ny -
mi w miej scu pra cy wy da nie dru gie, roz sze rzo ne, War sza -
wa 2013.

Pa ra cel sus, oj ciec tok sy ko lo gii, powiedział: „Cóż jest
tru ci zną? Wszyst ko jest tru ci zną i nic nie jest tru ci zną. Tyl -
ko daw ka czy ni, że da na sub stan cja nie jest tru ci zną”.
Osią gnię cia współ cze snej na uki wska zu ją in ne kry te ria,
po za daw ką, cha rak te ry zu ją ce sub stan cję pod wzglę -

dem jej szko dli wo ści. Moż na jed nak po wie dzieć,
że myśl Pa ra cel su sa re pre zen tu je po dej ście cha -
rak te ry stycz ne dla oce ny ry zy ka za wo do we go.

Obec ność czyn ni ków che micz nych, ich wy-
ko rzy sta nie, a za tem zwią za ne z tym ry zy ko,
we dług po wszech ne go przeko na nia, ogra ni -
cza się do prze my słu che micz ne go i branż po -
krew nych, czy li tych wy twa rza ją cych ta kie
ma te ria ły lub je prze twa rza ją cych. Jest to
prze ko na nie błęd ne, po wo du ją ce nie jed -
no krot nie igno ro wa nie po waż nych za gro -
żeń wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy,
mo gą cych mieć wpływ na zdro wie pra -
cow ni ków a na wet ich ży cie. Ry zy ko zwią -
za ne z nie bez piecz nym czyn ni kiem che -
micz nym po wsta je, gdy czyn nik ten ma
bezpośred ni kon takt z or ga ni zmem
czło wie ka lub w przy pad ku je go nie -
kon tro lo wa ne go uwol nie nia się, po -
wo du ją ce go rów nież ta kie od dzia ły -
wa nie.

Od pierw sze go wy da nia bro szu ry
upły nę ły już 4 lata. W tym cza sie
nastą pi ły zmia ny w prze pi sach do -
ty czą cych sub stan cji i ich mie sza -
nin. Zmia ny te zwią za ne są z trwa -
ją cym wdra ża niem w ży cie roz po -
rzą dzeń REACH i CLP opu bli ko -
wa nych od po wied nio w 2006

i 2008 ro ku. Dru gie wy da nie zo sta ło
znacz nie roz sze rzo ne i zak tu ali zo wa ne pod tym ką -

tem. Szcze gól nie ten dru gi prze pis wpro wa dza po trze bę
nie wiel kiej zmia ny po dej ścia do pro ble mu bez pie czeń -
stwa pra cy z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi.
Wpro wa dzo no mię dzy in ny mi no wy spo sób kla sy fi ko -
wa nia, ozna cza nia pik to gra ma mi, zli kwi do wa no zwro ty
„R”, a w to miej sce wpro wa dzo no zwro ty „H”.

W związ ku z trwa ją cym okre sem przej ścio wym bro -
szu ra za wie ra in for ma cje, jak oce niać ry zy ko za wo do we,
ma jąc do dys po zy cji kla sy fi ka cję i ozna czanie we dług
sta rych przepisów, jak rów nież uwzględ nia no wą kla sy -
fi ka cję i ozna czanie.
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ścian, od pa da nia tyn ków i de for ma cji sto lar ki okien nej. Nie
za wsze umie jęt nie sto so wa no no we, eks pe ry men tal ne ma -
te ria ły. Na ja kość wy ko naw stwa miał tak że wpływ krót ki czas
pro wa dze nia prac bu dow la nych (trzy mie sią ce) oraz pró ba
spro sta nia idei ta nie go bu dow nic twa dla kla sy śred niej. Wy -
mia na ma te ria łów pod czas współ cze snych re mon tów na ta -
kie sa me naj czę ściej nie jest już moż li wa. Za sto so wa nie no -
wych, być mo że lep szych, mo że spo wo do wać nie znacz ne
zmia ny for my ar chi tek tu ry. Na le ży więc szu kać moż li wych
do za ak cep to wa nia kom pro mi sów.

Prze bu do wy i re mon ty nie wpły nę ły za sad ni czo na for mę
bu dyn ku, po nie waż je go funk cja ni gdy nie zo sta ła zna czą co
zmie nio na. W la tach 1932-1943 był to ho tel, po tem Ośro dek
Szko le nia Ak ty wu Związ ko we go (od 1946 r.), in ter nat Szko ły
In spek cji Pra cy (od 1950 r.), na prze ło mie lat 70. i 80. XX wie -
ku prze kształ co ny w ba zę ho te lo wo -ga stro no micz ną ośrod -
ka szko le nio wo -kon fe ren cyj ne go PIP. W la tach po wo jen nych
pro wa dzo no bie żą ce re mon ty, pod czas któ rych mię dzy in -
ny mi usu nię to scho dy i do ni ce z gór ne go ta ra su bu dyn ku
oraz wy mie nio no po zo sta ło ści ory gi nal ne go wy stro ju
wnętrz, pro jek tu Han sa Scha ro una.

W 1993 ro ku w czę ści środ ko wej bu dyn ku wy ko na no re -
mont ta ra su wraz z za da sze niem od stro ny ogro du. Aby za -
trzy mać pro ces za wil go ce nia i za grzy bie nia ścian oraz nisz -
cze nia tyn ku na ele wa cjach, wy mie nio no uszko dzo ne ryn -
ny i ru ry spu sto we, na pod sta wie ar chi wal nej do ku men ta -
cji fo to gra ficz nej zre kon stru owa no zbior ni ki spu sto we oraz
wy mie nio no opie rze nia ze znisz czo nej bla chy ocyn ko wa -
nej i mie dzia nej na cyn ko we. Za mon to wa no no we okna,
wy mie nio ne po tem w 2009 r., po nie waż ma te riał PCV nie
zdał eg za mi nu. Pra ce pro jek to we i re mon to we pro wa dzo -
ne w la tach 2007-2011 do ty czy ły re kon struk cji wnętrz obu
ko ry ta rzy, klat ki scho do wej, sek cji miesz kal nej w pra wym
skrzy dle, po now ne go re mon tu re stau ra cji oraz od two rze -
nia ory gi nal nych de ta li ar chi tek to nicz nych w ob rę bie bry ły
bu dyn ku.

No wo cze śnie i ko lo ro wo

Hans Scha ro un miał de cy du ją cy głos w spra wach ko lo ry -
sty ki pro jek to wa nej ar chi tek tu ry. Pu ry tań skiej su ro wo ści wy -
po sa że nia wnętrz to wa rzy szy ły moc ne i ży we bar wy po -
miesz czeń ogól ne go użyt ku – w ho lu głę bo ki błę kit, w re -
stau ra cji czer wień w wie lu od cie niach. Zdję cie po włok ma -
lar skich w 1997 ro ku po twier dzi ło wy ni ki ba dań stra ty gra -
ficz nych z 1993 ro ku, nie ste ty do stęp ne wów czas na pol skim
ryn ku far by o ogra ni czo nej ga mie ko lo ry stycz nej unie moż li -
wi ły od two rze nie ory gi nal nych barw. Do pie ro po now ny re -
mont ho lu w 2005 ro ku po zwo lił zre kon stru ować pier wot ną
ko lo ry sty kę ścian. Rów nież w re stau ra cji po la tach sko ry go -
wa no pa le tę barw – ścia ny zo sta ły po ma lo wa ne w od cie -

niach ró żu, czer wie ni, błę ki tu i ko ści sło nio wej. Sil nym ak cen -
tem ko lo ry stycz nym ko ry ta rza pra we go skrzy dła są na prze -
mien nie wy stę pu ją ce ciem no ró żo we i ja sno sza re drzwi pro -
wa dzą ce do po koi. Na ścia nach są sia du ją cej z ko ry ta rzem
klat ki scho do wej uda ło się zre kon stru ować ży we bar wy mu -
ro wa nej ba lu stra dy (ko bal to wy błę kit), ścia ny (ce gla sty róż)
i su fi tu (ugier).

Re kon struk cja wy stro ju wnętrz zo sta ła wy ko na na
na pod sta wie ar chi wal nych zdjęć z cza so pism oraz ze zbio -
rów Aka de mie der Künste w Ber li nie. Kon cep cja wy stro ju
sek cji miesz kal nych pra we go i le we go skrzy dła prze wi dy -
wa ła zróż ni co wa nie ko lo ry sty ki miesz kań ozna czo nych nu -
me ra mi pa rzy sty mi i nie pa rzy sty mi, róż ni ca do ty czy ła
przede wszyst kim ko lo ru ścian i li no leum. Scha ro un wy po -
sa żył wnę trza do mu w lek kie, przez nie go sa me go za pro -
jek to wa ne me ble z rur sta lo wych oraz me ble wbu do wa ne.
Od po wied nie do sto so wa nie pro por cji me bli w miesz ka -
niach do ich nie wiel kich roz mia rów stwo rzy ło w rze czy wi -
sto ści wra że nie ob szer nych i kom for to wych prze strze ni
miesz kal nych.

Przy pa da ją ce na la ta 2008-2011 pra ce re mon to we ob ję ły
rów nież od two rze nie ro ze bra nych po 1945 ro ku de ta li ar chi -
tek to nicz nych, ta kich jak kra ty na pną cza na da chu, owal ne
okno przy wej ściu do ho lu od stro ny ogro du oraz wy mia nę
nie ory gi nal nych, źle funk cjo nu ją cych okien z PCV na sta lo -
we. Hans Scha ro un za pro jek to wał na dwóch po zio mach
stro po da chu le we go, wschod nie go skrzy dła ta ras re kre acyj -
ny. Na je go niż szym po zio mie by ły usta wio ne na prze mien -
nie be to no we ga zo ny na ro śli ny oraz żel be to we scho dy,
na wyż szym za mo co wa no mię dzy żel be to wy mi łu ka mi sta -
lo wą kon struk cję na pną cza. Sta lo we kra ty są naj bar dziej wy -
eks po no wa nym w bry le bu dyn ku re kon stru owa nym de ta -
lem. Pro jekt od two rze nia krat, z po wo du bra ku ory gi nal nej
do ku men ta cji pro jek to wej, zo stał wy ko na ny na pod sta wie
za cho wa nych fo to gra fii ar chi wal nych. Z te go sa me go po wo -
du nada no im neu tral ny sza ry ko lor. 

Pro ces re wa lo ry za cji bu dyn ku pro jek tu Han sa Scha ro una
nie zo stał jesz cze za koń czo ny, ale już dziś mo że my po dzi -
wiać je go ory gi nal ną for mę i bar wy. Roz po czę te w la -
tach 90. XX wie ku pra ce uchro ni ły ten uni kal ny w ska li eu ro -
pej skiej za by tek przed de struk cją. Do stęp ne wów czas ma te -
ria ły i tech no lo gie bu dow la ne nie po zwo li ły jed nak na osią -
gnię cie sa tys fak cjo nu ją cych efek tów i nie któ re pra ce mu sia -
ły być prze pro wa dzo ne po now nie po kil ku na stu la tach, ale
już przy nie po rów ny wal nie lep szej tech no lo gii. Dba łość wła -
ści cie la o stan za byt ko we go bu dyn ku i wzo ro wa współ pra ca
ze służ ba mi kon ser wa tor ski mi, za cho wa nie pra wie tej sa mej
funk cji, po zwa la ją na ist nie nie tej in te re su ją cej ar chi tek tu ry
od po nad 80 lat. 

dr inż. arch. Ja dwi ga Urba nik

WYDAWNICTWA PIP
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W za kła dzie fry zjer skim „Ha ir Ba za ar Stu -
dio” w Po zna niu pra cu je je de na ście osób.
Je go mło dzi wła ści cie le, Da rek i Piotr, ma ją
opi nię fa chow ców i ar ty stów sztu ki fry zjer -
skiej. Po twier dza ją to licz ne na gro dy i dy -
plo my ze szko leń z ca łe go świa ta. Wśród
nich jest je den szcze gól ny, bo przy zna ny
przez in spek cję pra cy – „Dy plom PIP”.

Do wo dy uzna nia i suk ce sów są wy eks po no wa ne na ścia -
nach za kła du, usy tu owa ne go na dwóch po zio mach za byt ko -
wej ka mie ni cy. Sta no wią świet ną wi zy tów kę fir my, są po wo -
dem do du my jej sze fów. Dwa la ta te mu zgło si li się oni
do udzia łu w pro gra mie pre wen cyj nym PIP i zdo by li dy plom.
Na mó wi ła ich do te go Ja ni na Łu kom ska, in spek tor
do spraw bhp. Ma dłu go let nie do świad cze nie i ogrom ną
wie dzę, dla te go do sko na le wie, jak waż ne jest stwo rze nie
bez piecz nych i kom for to wych wa run ków pra cy, a po tem
dba nie o nie. Do glą da te go w kil ku fir mach w ca łej Pol sce,
z któ ry mi współ pra cu je od lat. Jed ną z nich jest wła śnie sa lon
fry zjer ski w Po zna niu. 

Sa mi z sie bie

Co raz czę ściej sa mi pra co daw cy, chcąc spraw dzić, czy ich
ma łe fir my funk cjo nu ją zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy
i za sa da mi bhp, kon tak tu ją się z Okrę go wym In spek to ra tem
Pra cy w Po zna niu. Zwy kle wie dzą już, że ta ką moż li wość da -
je im udział w pro gra mie pre wen cyj nym, w trak cie któ re go
zo sta ną prze szko le ni, prze pro wa dzą sa mo kon tro lę w za kła -
dzie, a na stęp nie oce ni ich in spek tor pra cy pod czas osta tecz -
ne go au dy tu. 

W po znań skim okrę gu jed nym z in spek to rów, któ rzy an ga -
żu ją się w tę po za kon trol ną dzia łal ność, jest star szy in spek -
tor pra cy An na Ma tusz czak. Cie szy się z te go, że z każ dym
ro kiem co raz wię cej pra co daw ców z Wiel ko pol ski zgła sza się
z wła snej ini cja ty wy i uczest ni czy w pro gra mie, któ ry we ry fi -
ku je przy go to wa nie ich za kła dów do bez piecz nej i zgod nej
z pra wem dzia łal no ści. Nie zwy kle waż ne przy tym jest to, że
pra co daw cy w trak cie szko leń zy sku ją wie dzę, któ rą sa mi
spraw dza ją po tem krok po kro ku w swo ich fir mach, ko rzy -
sta jąc z li sty kon tro l nej przy go to wa nej przez PIP. Chwa lą jej
przej rzy stość, ja sne i zro zu mia łe py ta nia. Ża łu ją tyl ko pa pie -
ro wej wer sji list kon tro l nych, któ ra ich zda niem by ła bar dziej

po ręcz na niż obec na wer sja
elek tro nicz na. Po twier dza to
spe cja list ka od bhp. Zna oba
for ma ty i rów nież wo li książ ko -
wy, bo ten moż na wszę dzie za -
brać ze so bą, w ra zie po trze by
zaj rzeć do nie go w do wol nym
mo men cie, w prze ci wień stwie
do wer sji elek tro nicz nej, nie
za wsze jed nak do stęp nej. 

In spek tor pra cy z Po zna nia
do ce nia ro lę be ha pow ców,
któ rzy po tra fią na kło nić pra co -
daw ców do współ pra cy z in -
spek cją. Wciąż jesz cze wie lu in -
spek cja ko ja rzy się z wy szu ki -
wa niem błę dów i ka ra niem
pra co daw ców. To ste reo ty po -
we po dej ście pra co daw ców ła -
twiej prze ła mać be ha pow com,
gdyż oni sa mi ma ją zwy kle do -
bre do świad cze nia. Ja ni na Łu -
kom ska wie lo krot nie uczest ni -
czy ła w szko le niach, któ re PIP
pro wa dzi wła śnie dla be ha -
pow ców. Nie raz ko rzy sta ła
z rad i po mo cy in spek to rów pra cy w róż nych za wi łych spra -
wach – nie la da wy zwa niem oka za ło się na przy kład przy go -
to wa nie do ku men ta cji wy pad ku, do któ re go do szło w hi per -
mar ke cie we Wro cła wiu: po szko do wa ny, pra cow nik ochro ny,
zo stał ugry zio ny przez klient kę, gdy ta usi ło wa ła prze my cić
to war bez ure gu lo wa nia ra chun ku; a sy tu ację skom pli ko wał
fakt, że ko bie ta by ła no si ciel ką HIV oraz żół tacz ki ty pu C. Pra -
co daw cy zwy kle ma ją pro ble my z kwa li fi ka cją zda rzeń wy -
pad ko wych, dla te go pro wa dzą cy szko le nia in spek to rzy pra -
cy po win ni kłaść więk szy na cisk na te in for ma cje. 

W„Ha ir Ba za ar Stu dio”, któ re go wła ści cie le z po wo dze niem
zmie rzy li się z pro ce du rą zdo by cia in spek cyj ne go dy plo mu,
ni gdy nie do szło do wy pad ku, choć oczy wi ście zda rza ły się
ska le cze nia pod czas strzy że nia. Zo sta ły one uwzględ nio ne
w oce nie ry zy ka za wo do we go. Za bra kło tyl ko wąt ku od no -
szą ce go się do za trud nia nia ko biet w cią ży i to by ło je dy ne
nie do pa trze nie wy tknię te w trak cie in spek tor skie go au dy tu;
zresz tą już sko ry go wa ne. 

In spek tor skie wspar cie

Mło dzi ar ty ści fry zjer stwa, Da riusz Ba ra now ski i Piotr
Bo cian, przy zna ją, że na ogół funk cjo nu ją w re aliach nie co
ode rwa nych od rze czy wi sto ści, w któ rej wa run ki dyk tu ją
prze pi sy czy urzęd ni cy. Uzna li jed nak, że for ma sa mo kon -

tro li po twier dzo nej au dy tem
in spek to ra pra cy jest świet -
nym spo so bem, by prze ko nać
się, czy za kład do brze dzia ła,
a oni są w po rząd ku wo bec
pra cow ni ków. Wte dy czu ją, że
mo gą spo koj nie speł niać się
w tym, co jest ich pa sją. Na py -
ta nie, czy w któ rymś mo men -
cie nie chcie li się wy co fać
z przed się wzię cia PIP, jed no -
gło śnie od po wia da ją, że nie,
po nie waż by ło by to… nie ho -
no ro we, zwłasz cza wo bec pa -
ni in spek tor, któ ra im do ra -
dza ła i wspie ra ła przez ca ły
czas. Ona sa ma twier dzi, że to
wspar cie jest nie zwy kle waż -
ne dla pra co daw ców, choć
czę sto ogra ni cza się do
aspek tu psy cho lo gicz ne go.
Dla te go na szko le niach przy -
po mi na im, że na każ dym eta -
pie, aż do au dy tu, mo gą zwra -
cać się o po moc do in spek to -
rów pra cy. Przy zna je, że nie

nad uży wa ją te go. Oczy wi ście zda rza ją się i ta cy pra co daw -
cy, któ rzy tyl ko mar ku ją swo je dzia ła nia, chcąc coś zy skać.
Dla nich nie ma miej sca w pro gra mach pre wen cyj nych PIP,
gdyż ich przed się wzię cia biz ne so we po zo sta wia ją zbyt wie -
le do ży cze nia i to zwy kle nie tyl ko w za kre sie bhp czy pra -
wa pra cy. Są też ta cy ma li pra co daw cy, któ rzy dy -
plom uzy sku ją do pie ro przy ko lej nym po dej ściu.
In spek tor An na Ma tusz czak pa mię ta wła ści cie la
za kła du sto lar skie go, któ ry bar dzo chciał zdo być
Dy plom PIP, ale po ziom je go wie dzy – przy tak du -
żej ilo ści za gro żeń wy stę pu ją cych w za kła dzie sto -
lar skim, gdzie pra co wa ło 15 osób – nie ste ty mu to
unie moż li wił.

Naj więk sze pro ble my w dro dze po Dy plom PIP ma ją pra -
co daw cy w za kła dach, w któ rych dzia ła wie le ma szyn. Oso by
od po wie dzial ne za bez pie czeń stwo czę sto nie ra dzą so bie
z okre śle niem ry zy ka za wo do we go i za gro żeń. Wciąż zda rza
się też, choć w przy pad ku „dy plo mo wi czów” rzad ko, że pra -
co daw cy ma ją ba ła gan w do ku men ta cji pra cow ni czej. Roz -
wią za niem mo gły by być obo wiąz ko we szko le nia pra co daw -
ców już w mo men cie re je stro wa nia przez nich dzia łal no ści
zwią za nej z za trud nia niem pra cow ni ków. Kie dyś tę lu kę wy -
peł nia ły od po wied nie za ję cia w szko łach. Do nich tak że na -
le ża ło by wró cić, aby nie do cho dzi ło do sy tu acji, w któ rych
pra co daw cy, na wet ci z wyż szym wy kształ ce niem, dzi wią się,

gdy do wia du ją się od in spek to rów o róż nych cią żą cych
na nich obo wiąz kach.

Sa tys fak cjo nu ją ca licz ba

Jesz cze kil ka lat te mu w Wiel ko pol sce wrę cza no 30 Dy plo -
mów PIP rocz nie, obec nie do ma łych pra co daw ców tra fia ich
oko ło 60. Ta po dwo jo na licz ba mo że być sa tys fak cjo nu ją ca,
zwłasz cza że utrzy mu je się na tym po zio mie od trzech lat.
Du ży jest prze krój branż wśród ma łych pra co daw ców bio rą -
cych udział w pro gra mie „Zdo bądź dy plom PIP”; od bu dow -
lań ców i hy drau li ków po fry zje rów czy pie ka rzy.

Z ro ku na rok jest co raz wię cej ma łych pra co daw ców, któ -
rych fir my do brze funk cjo nu ją. In spek to rzy pra cy, wi dząc
pod czas ru ty no wych kon tro li, że za kład po zy tyw nie od sta je
od przy ję tych stan dar dów, pro po nu ją udział w pro gra mach
pre wen cyj nych PIP. Sa mi chęt niej an ga żu ją się w te po za -
kon trol ne przed się wzię cia, gdy do strze ga ją sens i re zul ta ty
swo jej pra cy. Na szko le niach sta ra ją się na wią zać kon takt
z pra co daw ca mi, do py tu ją o ro dzaj pro wa dzo nej dzia łal no -
ści, aby prze ka zy wa ne przez nich in for ma cje sku tecz nie tra -
fia ły do od bior cy. Cie szy ich, gdy pra co daw cy do py tu ją
o szcze gó ły. To świad czy o na wią za niu dia lo gu i zdo by ciu
za ufa nia, a bez te go prze cież nie mo że być mo wy o efek tach
pre wen cji. 

In spek to rzy pra cy twier dzą, że prze pro wa dze nie in spek -
cyj ne go au dy tu wy glą da jak każ da kon tro la. Po chła nia du żo
cza su i uwa gi, a wy tłu ma cze nie róż nych wąt pli wo ści wy ma -
ga chę ci i cier pli wo ści. Znie chę cać mo że to, że dzia ła nia te
nie ma ją więk sze go wpły wu na efek ty in spek tor skiej pra cy,
z któ rej mu szą się prze cież roz li czać. Ci, któ rzy zde cy do wa li

się jed nak an ga żo wać rów nież w dzia łal ność pre wen cyj ną,
po win ni wi dzieć jej sens i lu bić to. Waż ne rów nież, by umie li
mie rzyć si ły na za mia ry i mie li pew ność, że prze pro wa dzo ny
przez nich au dyt ab so lut nie uza sad nia wrę cze nie Dy plo mu
PIP. Za tym ge stem mu szą stać kon kret ne czy ny tak pra co -
daw ców, jak i in spek to rów pra cy.

Wła ści cie le „Ha ir Ba za ar Stu dio” w Po zna niu, do łą cza jąc
do gro na in spek cyj nych dy plo mo wi czów, udo wod ni li, że
z po wo dze niem mo gą się re ali zo wać nie tyl ko ja ko mi strzo -
wie no ży czek i grze bie nia, ale tak że ja ko do brzy or ga ni za to -
rzy pra cy, dba ją cy o swo ich pra cow ni ków.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska

Wła ści cie le „Ha ir Ba za ar Stu dio” w Po zna niu, choć ma ją
już Dy plom PIP, chcie li by utrzy my wać sys te ma tycz ny kon -
takt z in spek cją pra cy, któ ra pro wa dzi ła by szko le nia po zwa -
la ją ce im być na bie żą co ze zmie nia ją cy mi się prze pi sa mi.

Dia log i za ufa nie
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Żurawie pod specjalnym nadzorem

Da riusz Pło choc ki
Z inspektorskiej praktyki

Z usta leń do ko na nych przez in spek to rów
pra cy pod czas prze pro wa dzo nych czyn no -
ści kon tro l nych wy ni ka, że naj wię cej nie -
pra wi dło wo ści do ty czy ło nie pod da wa nia
za wie si po moc ni czych pró bie ob cią że nia
co naj mniej raz w ro ku oraz brak pły tek me -
ta lo wych, przy wie szek, za wie ra ją cych in -
for ma cję na te mat do pusz czal ne go ob cią -
że nia ro bo cze go, a tak że ter mi nów ostat -
nie go i na stęp ne go ba da nia szcze gó ło we -
go. W czte rech przy pad kach in spek to rzy
pra cy stwier dzi li uszko dze nia ha ka głów -
ne go lub za wie si po moc ni czych.

Na dru gim miej scu zna la zły się nie pra wi -
dło wo ści zwią za ne z bra kiem wy po sa że nia

sy gna li stów w je den lub wię cej ele men tów
roz po znaw czych, ta kich jak kurt ka, ka mi -
zel ka, hełm ochron ny czy opa ska, któ re od -
róż nia ją ich od po zo sta łych pra cow ni ków.

Na stęp ną nie pra wi dło wo ścią by ło nie -
pod da wa nie ope ra to rów żu ra wi szko le niu
z za kre su bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy – in struk ta żo wi sta no wi sko we mu
na pla cu bu do wy. Do pusz cza no do wy ko -
ny wa nia pra cy na sta no wi sku sy gna li -
sty/ha ko we go oso by, któ re nie zo sta ły
pod da ne szko le niu sta no wi sko we mu z za -
kre su bhp na tym sta no wi sku, mię dzy in ny -
mi z za kre su pra wi dło we go po słu gi wa nia
się za wie sia mi łań cu cho wy mi, li no wy mi

In spek to rzy pra cy z War -
sza wy pod czas ubie gło -
rocz nych kon tro li na pla -
cach bu dów zwra ca li
szcze gól ną uwa gę
na spo sób wy ko ny wa nia
prac z uży ciem żu ra wi. 

i pa so wy mi, w tym spo so ba mi za wie sza nia.
Skut kiem te go sy gna li ści/ha ko wi nie pra wi -
dło wo wy ko ny wa li swo ją pra cę.

Na pod sta wie skon tro lo wa nych ra por tów
pra cy ma szyn, ewi den cji cza su pra cy lub
wpi sów do ksią żek dy żu rów in spek to rzy
stwier dzi li, iż dwóch ope ra to rów żu ra wi
świad czy ło pra cę po nad 8 go dzin na do bę.
Na le ży tu taj nad mie nić, iż roz po rzą dze nie
Mi ni stra Pra cy i Opie ki Spo łecz nej oraz Zdro -
wia z dnia 20 mar ca 1954 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze
żu ra wi zo sta ło w tym ro ku uchy lo ne (roz po -
rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 1 mar -
ca 2013 r. uchy la ją ce roz po rzą dze nie w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob -
słu dze żu ra wi; Dz.U. 2013, poz. 376), a co
za tym idzie, nor my cza su pra cy, ja kie obec -
nie obo wią zu ją ope ra to rów żu ra wi, okre ślo -
ne są w usta wie – Ko deks pra cy.

W jed nym przy pad ku do ku men ty upraw -
nia ją ce do użyt ko wa nia żu ra wia nie by ły do -
stęp ne dla or ga nów kon tro li w miej scu eks -

plo ata cji żu ra wia (nie znaj do wa ły się na pla -
cu bu do wy). Nie stwier dzo no nie pra wi dło -
wo ści do ty czą cych użyt ko wa nia żu ra wi bez
ak tu al nych de cy zji Urzę du Do zo ru Tech nicz -
ne go do pusz cza ją cych urzą dze nia do pra cy
ani bra ku upraw nień kwa li fi ka cyj nych ope -
ra to rów żu ra wi. Stwier dzo no na to miast kil -
ka przy pad ków in ne go za sto so wa nia żu ra -
wia niż to okre ślo ne przez wy twór cę, bez
uzy ska nia zgo dy wła ści wej jed nost ki do zo -
ru tech nicz ne go. Do ty czy to użyt ko wa nia
po jem ni ków do trans por tu be to nu wy po sa -
żo nych w po most dla oso by ob słu gu ją cej.

Na le ża ło by się za sta no wić, ja ka jest przy -
czy na wy stę po wa nia te go ty pu nie pra wi -
dło wo ści. Od po wiedź wy da je się pro sta – to
lek ce wa żą ce po dej ście do za gad nień bez -
pie czeń stwa pra cy oraz brak świa do mo ści
mo gą cych wy stą pić za gro żeń za rów no ze
stro ny nad zo ru tech nicz ne go na pla cu bu -
do wy, jak i osób, któ re od po wia da ją za stan
żu ra wi (w tym za wie si po moc ni czych). Aby
wy eli mi no wać za gro że nia, in spek to rzy
pra cy udzie li li 35 po rad, w tym 32 do ty czą -
ce tech nicz ne go bez pie czeń stwa pra cy, 2
z za kre su pra wa pra cy i 1 do ty czą cą le gal -
no ści za trud nie nia. Za sto so wa li też środ ki
praw ne, któ re ob ję ły 132 pra cow ni ków. In -
spek to rzy wy da li 40 de cy zji, w tym 11 ust -
nych. W 4 przy pad kach na ka za li wstrzy ma -
nie eks plo ata cji ma szyn. 36 de cy zjom na-
da no ry gor na tych mia sto wej wy ko nal no ści
z art. 108 k.p.a.

in spek tor Da riusz Pło choc ki
OIP War sza wa
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Nie bez piecz na pra ca w le sie 

Grze gorz Stę chły
Wyniki kontroli

Kon tro li pod da no jed nost ki La sów Pań -
stwo wych (nad le śnic twa) oraz za kła dy
usług le śnych, wy ko nu ją ce na rzecz nad le -
śnictw pra ce w za kre sie po zy ski wa nia, zryw -
ki i skła do wa nia drew na. Stwier dzo ne pod -
czas kon tro li nie pra wi dło wo ści  są przy czy -
ną wie lu wy pad ków przy pra cy.

W okre sie od 1 stycz nia 2010 ro ku do 31
grud nia 2012 ro ku in spek to rzy pra cy z OIP
w Rze szo wie zba da li 19 in dy wi du al nych wy -
pad ków przy pra cy w le śnic twie. Po szko do -
wa nych zo sta ło 19 osób, z cze go 11 do zna ło
cięż kich ob ra żeń cia ła, 4 oso by po nio sły
śmierć, w tym 2 – bez po śred nio przy pra cy
w le sie. W wy pad kach tych uczest ni czy li
głów nie pra cow ni cy za kła dów usług le -
śnych, ale zda rza ły się też wy pad ki, gdzie
po szko do wa ny mi by li pra cow ni cy nad le -
śnictw (w la tach 2010-2012 do szło do trzech
ta kich wy pad ków).

Wy pad ki przy pra cy we dług dzia łów
pra cy i czyn no ści za wo do wych:

2010 r. – po zy ska nie: 5 (1 śmier tel ny);
trans port: 2 (2 śmier tel ne); in ne: 1 (1 śmier -
tel ny).

2011 r. – po zy ska nie: 5 (5 cięż kich); trans -
port: 2 (2 lek kie); in ne: 0.

2012 r. – po zy ska nie: 3 (1 cięż ki, 2 lek kie);
trans port: 1 (1 cięż ki), in ne: 0.

Na uka bez kon tro li

W mar cu 2010 r. pra cow nik fir my szko lą cej
roz po czął szko le nie kur san tów w czę ści
prak tycz nej na kur sie pi la rza – drwa la ope ra -
to ra pi lar ki spa li no wej. Le śni czy, na któ re go
te re nie pro wa dzo no szko le nie, pro to ko lar -
nie prze ka zał fir mie szko lą cej po wierzch nię
le śną ob ję tą wnio skiem. Zgod nie z pro to ko -
łem po wierzch nię cięć oka za no przej mu ją -
ce mu, a gra ni ce pa sów zrę bo wych gniaz da
i drze wa prze zna czo ne do wy cin ki ozna ko -
wa no. Ta bli ca mi ostrze gaw czy mi ozna ko -
wa no rów nież po wierzch nię prac. Szko le nie
re ali zo wa ne by ło zgod nie z pla nem go spo -
dar czym po zy ska nia drew na, na pod sta wie
umo wy za war tej po mię dzy La sa mi Pań -
stwo wy mi a fir mą or ga ni zu ją cą szko le nie.
Za ca łość spraw zwią za nych z bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy od po wia dał or ga ni -
za tor kur su.

In struk tor wraz z czte re ma słu cha cza mi
roz po czął prak tycz ną na ukę ścin ki i oba la nia
drzew na zrę bie zu peł nym so sno wym.
W trak cie za jęć przy stą pił do oba la nia ko lej -

In spek to rzy pra cy dzia ła -
ją cy na te re nie OIP Rze -
szów prze pro wa dza ją
kon tro le w pod mio tach
go spo dar czych zaj mu ją -
cych się wy ko ny wa niem
prac z za kre su go spo dar -
ki le śnej. Ce lem kon tro li
jest kom plek so wa oce na
sta nu prze strze ga nia
prze pi sów pra wa pra cy,
w tym prze pi sów bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy,
w pro ce sie po zy ski wa nia
drew na. 

ne go drze wa so sno we go. Ści na ne drze wo,
upa da jąc, za wie si ło się czo ło wo -wi dla ście
na są sied niej so śnie. Z wy ko na nych oglę dzin
miej sca zda rze nia wy ni ka, że in struk tor prze -
ciął w pierw szej ko lej no ści za wia sę na za wie -
szo nej sztu ce, lecz nie oba lił za wie szo ne go
drze wa. Po sta no wił oba lić je przy po mo cy
dru giej so sny sto ją cej 6 me trów od za wie -
szo nej sztu ki, ude rza jąc oba la ną so sną w za -
wie szo ne drze wo. W wy ni ku ude rze nia na -
stą pi ło jed nak sto cze nie się so sny po za wie -
szo nym drze wie. In struk tor pró bo wał od sko -
czyć na bez piecz ną od le głość, lecz nie zdą -
żył. Sta cza ją ca się so sna ude rzy ła go w ple cy,
w wy ni ku ude rze nia do szło do roz le głe go
krwo to ku do na rzą dów ja my brzusz nej i klat -
ki pier sio wej. In struk tor po niósł śmierć
na miej scu zda rze nia. 

Na pod sta wie oglę dzin miej sca wy pad ku
oraz ze znań świad ków in spek tor pra cy usta -
lił na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku: nie prze -
strze ga nie pod sta wo wych prze pi sów i za -
sad bhp przy do pusz cza niu pra cow ni ka
do pra cy z pi lar ką (brak wy ma ga ne go szko -
le nia, do pusz cze nie do pra cy bez wy ma ga -
nych upraw nień kwa li fi ka cyj nych do ob słu -
gi pi lar ki spa li no wej); wy ko ny wa nie czyn no -
ści bez usu nię cia za gro że nia (zgod nie z in -
struk cją bhp przy wy ko ny wa niu pod sta wo -
wych prac z za kre su go spo dar ki le śnej,
wpro wa dzo nej za rzą dze niem nr 36 Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych z 20
kwiet nia 2012 r., za bro nio ne jest wy ko ny wa -
nie ja kich kol wiek prac nie zwią za nych ze
ścią ga niem za wie szo ne go drze wa); nie do -
sta tecz na lu stra cja za wie szo ne go drze wa
(za wie sze nie czo ło wo -wi dla ste); lek ce wa że -
nie za gro że nia; wy ko ny wa nie pra cy bez wy -
ma ga nych upraw nień (in struk tor ścin ki
drzew); nie prze strze ga nie pod sta wo wych
za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy
ścią ga niu drzew za wie szo nych; brak do sta -
tecz ne go nad zo ru pod czas prac z za kre su
go spo dar ki le śnej.

W stre fie za ka zu

W 2011 ro ku pod le śni czy i wła ści ciel za -
kła du usług le śnych w jed nym z nad le śnictw
wy ko ny wa li jed no cze śnie pra ce z za kre su
go spo dar ki le śnej. Po mi mo ta bli cy ostrze -

gaw czej „Ścin ka drzew. Wstęp wzbro nio ny”
oraz wie dzy o tym, że w od dzia le pra cu je
po zy sku ją cy drew no drwal – ope ra tor pi lar -
ki, wje cha li oni w stre fę nie bez piecz ną
w po od biór drew na. W pew nym mo men cie
w dach ich sa mo cho du ude rzy ła ścię ta so -
sna o dłu go ści oko ło 24 me trów i za trzy ma -
ła się na nim. Drwal – ope ra tor pi lar ki, sły -
sząc dziw ny od głos upa da ją ce go drze wa,
po szedł w kie run ku zda rze nia. Pod czas pra -
cy w bar dzo gę stym młod ni ku nie mógł ani
wi dzieć, ani sły szeć nad jeż dża ją ce go sa mo -
cho du. Od le głość od pnia ka do miej sca wy -
pad ku wy no si ła oko ło 15 me trów. Po przy -
by ciu na miej sce wy pad ku od ciął ko ro nę
oba lo nej so sny i zrzu cił ją z da chu sa mo cho -
du. Wraz z pra cu ją cym w tym od dzia le zryw -
ka rzem po mógł wy do stać się po szko do wa -
nym z sa mo cho du. Do zna li oni ogól ne go
po tłu cze nia cia ła, udzie lo no im pierw szej
po mo cy. Wszyst kich pra cow ni ków pod da -
no ba da niom na obec ność al ko ho lu we
krwi; by li trzeź wi. 

Na pod sta wie oglę dzin miej sca wy pad ku
oraz ze znań świad ków in spek tor pra cy usta -
lił na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku: nie prze -
strze ga nie prze pi sów i za sad bhp – wej ście
pra cow ni ka w stre fę nie bez piecz ną pod czas
wy ko ny wa nia ścin ki drzew (co jest nie zgod -
ne z roz po rzą dze niem Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 24 sierp nia 2006 r. w spra wie bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy przy wy ko ny wa niu
nie któ rych prac z za kre su go spo dar ki le śnej
oraz in struk cji bhp przy wy ko ny wa niu pod -
sta wo wych prac z za kre su go spo dar ki le -
śnej, wpro wa dzo nej za rzą dze niem nr 36 Dy -
rek to ra Ge ne ral ne go La sów Pań stwo wych
z dnia 20 kwiet nia 2012 r.); brak do sta tecz -
ne go nad zo ru nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi;
na gły, nie kon tro lo wa ny prze bieg zda rze nia;
nie do sta tecz na kon cen tra cja uwa gi na wy -
ko ny wa nych czyn no ściach; brak ko or dy na -
cji prac le śnych.

Złe skła do wa nie

W 2012 ro ku w jed nym z nad le śnictw pra -
ce zwią za ne ze sprze da żą drew na wy ko ny -
wał le śni czy. Do skła du drew na, na te re nie
któ re go mu siał prze by wać pod czas wy da -
wa nia drew na, przy je chał sa mo chód cię ża -

Okres

Licz ba 
zba da nych 
wy pad ków 
przy pra cy 

w le śnic twie

Licz ba po szko do wa nych

Ogó łem Śmierć Cięż kie uszko dze nie
cia ła

Lek kie uszko dze nie
cia ła

2010 8 8 4 4 0

2011 7 7 0 5 2

2012 4 4 0 2 2

Ści na ne drze wo, upa da jąc, za -
wie si ło się czo ło wo -wi dla ście
na są sied niej so śnie. Z wy ko na -
nych oglę dzin miej sca zda rze nia
wy ni ka, że in struk tor prze ciął
w pierw szej ko lej no ści za wia sę
na za wie szo nej sztu ce, lecz nie
oba lił za wie szo ne go drze wa. 
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Wi zja 
i cie ka wość świa ta

Z Ta de uszem Fi cem, 
okrę go wym in spek to rem pra cy

w Kra ko wie, 
roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Wi dok z okna na kra kow ską sta rów kę jest od skocz nią
od te go, co tu i te raz w in spek cji pra cy, któ re w pa na
przy pad ku trwa bli sko 40 lat, z cze go 18 na sta no wi sku
sze fa?

To oczy wi ste, że mu si być ta ka od skocz nia, tak zresz tą jak
po dział ży cia na za wo do we i ro dzin ne. Przy do brej or ga ni za -
cji moż na to osią gnąć – do brze, sku tecz nie pra co wać i jed no -
cze śnie re ali zo wać swo je po za za wo do we pa sje. Speł nie nie
w tych dzie dzi nach trze ba umieć po łą czyć z dba ło ścią
o zdro wie, tak że po przez ak tyw ność fi zycz ną. Ko cham gó ry
i jaz dę na nar tach. Spoj rze nie na róż ne pro ble my z per spek -
ty wy trzech ty się cy me trów spra wia, że wy da ją się one o wie -
le mniej sze. Na bie ra się wte dy dy stan su, tak że do sa mych
gór, któ re uczą po ko ry.

Prze ra biał pan ta kie lek cje w ży ciu za wo do wym?
Do dziś je prze ra biam i je stem prze ko na ny, że do ty czy to

więk szo ści in spek to rów pra cy. Po ko ra po win na sta no wić
punkt wyj ścia do wy ko ny wa nia te go za wo du. 

Kie dy spo glą da pan za sie bie na te kil ka dzie siąt lat
pra cy w in spek cji, to co pan wi dzi?

Sta ram się nie oglą dać za sie bie i nie my śleć o tych wszyst -
kich la tach w for mie pod su mo wań. Nie na le żę do osób, któ re
chcą i lu bią roz pa mię ty wać sta re la ta. Je stem zwią za ny z in -

spek cją nie mal po ło wę te go, ile ona sa ma li czy. To oczy wi ście
na pa wa mnie du mą i po czu ciem speł nie nia. Suk ces to mo że
zbyt wiel kie sło wo, ale mam świa do mość, że wie le rze czy uda -
ło się zro bić. Cza sa mi pa trzę na sta re fo to gra fie. Trud no mnie
roz po znać w chło pa ku z dłu gi mi czar ny mi wło sa mi, któ re no -
si łem czte ry de ka dy te mu. Wśród ko le gów jest Ta dzio Śli wa,
któ ry przez wie le lat był kie row ni kiem od dzia łu w Tar no wie. Ci
lu dzie przy wo łu ją wspo mnie nia, któ re mo gą skła niać do po -
rów ny wa nia. Ta kie re flek sje przy szły mi na myśl, gdy kil ka dni
te mu pra co wa łem w ko mi sji eg za mi nu ją cej przy szłych in -
spek to rów pra cy. Przy po mnia łem so bie wła sny eg za min, któ -
ry kosz to wał mnie wie le emo cji i ner wów, ale i ra do ści po je go
zda niu. Wie le osób z na szej gru py do dziś trzy ma się ra zem i te -
go też ży czy li śmy te go rocz nym kandydatom.

Czym się róż nią współ cze śni mło dzi lu dzie od tych
z pa na cza sów?

Chy ba tyl ko tym, że ma ją in ne moż li wo ści, niż my mie li -
śmy. Dys po nu ją lep szy mi na rzę dzia mi pra cy niż my kie dyś,
a przy tym są am bit ni i tak sa mo en tu zja stycz nie pod cho dzą

ro wy mar ki MAN wy po sa żo ny w żu raw przy -
sto so wa ny do za ła dun ku drew na. Za ku pio -
ne drew no jo dło we dłu ży co we uło żo ne by -
ło w my gle obok my gły drew na so sno we go.
Drew no prze zna czo ne do za ła dun ku wcze -
śniej ozna czo no na czo łach far bą. Kie row -
ca – ope ra tor przy stą pił do za ła dun ku drew -
na przy uży ciu żu ra wia hy drau licz ne go wy -
po sa żo ne go w spe cjal ny chwy tak. Gdy
na sa mo cho dzie znaj do wa ła się po ło wa ła -
dun ku, le śni czy dał sy gnał ope ra to ro wi żu -
ra wia, że by prze rwał za ła du nek, po nie waż
chciał po dejść do my gły, z któ rej po bie ra no
drew no. Ope ra tor wy łą czył sil nik, a ra mię
skie ro wał na sa mo chód. Le śni czy pod szedł
do my gły w ce lu spraw dze nia nu me ru
na kło dzie drew na. Gdy od cho dził, jed na ze
sztuk drew na sto czy ła się z my gły, cze go le -
śni czy nie mógł wi dzieć, gdyż stał ob ró co ny
ty łem do my gły. Ude rzo ny, upadł, a drew no
prze to czy ło się po nim i za trzy ma ło się
na są sied niej my gle. Po szko do wa ny do znał
ura zu ko ści mied ni cy, brzu cha i pę che rza
oraz zła ma nia oboj czy ka pra we go.

Na pod sta wie oglę dzin miej sca wy pad ku
oraz ze znań świad ków, in spek tor pra cy
usta lił na stę pu ją ce przy czy ny wy pad ku: nie -

pra wi dło we za cho wa nie się pra cow ni ka
pod czas prac zwią za nych z za ła dun kiem
drew na dłu ży co we go (wej ście w stre fę nie -
bez piecz ną); nie pra wi dło we skła do wa nie
drew na dłu ży co we go (brak wy rów na nia
czół my gieł, brak wy ma ga nych od stę pów
po mię dzy czo ła mi my gieł, brak prze sor to -
wa nia w prze dzia łach dłu go ści: róż ni ca dłu -
go ści drew na znaj du ją ce go się w my gle
prze kra cza ła 4 me try); nie pra wi dło wa oce -
na ry zy ka za wo do we go na sta no wi sku pra -
cy le śni cze go; brak opra co wa nej szcze gó ło -
wej in struk cji bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy do ty czą cej ma ga zy no wa nia i skła do wa -
nia drew na na skła dach.

W opi sa nych wy pad kach przy pra cy pra -
co daw cy udzie li li po szko do wa nym pierw -
szej po mo cy, za bez pie czy li miej sce wy pad -
ku, po wo ła li ze spo ły po wy pad ko we i spo -
rzą dzi li pro to ko ły po wy pad ko we. 

Zwra ca szcze gól ną uwa gę na gan ne nie -
za pew nie nie ze stro ny pra co daw ców za -
rów no sta łe go, jak i do raź ne go nad zo ru
nad pra wi dło wym prze bie giem i or ga ni za -
cją prac. Do wy pad ków za każ dym ra zem
do cho dzi ło w cza sie nie obec no ści pra co -
daw ców, gdy po szko do wa ni sa mi or ga ni zo -
wa li so bie pra cę. Nie moż na wy klu czyć, że
wy ko ny wa nie prac w obec no ści i pod nad -
zo rem pra co daw ców rów nież do pro wa dzi -
ło by do zda rzeń wy pad ko wych. Obo wią zu -
ją ce prze pi sy nie wy ma ga ją za pew nie nia
nad zo ru sta łe go nad wy ko ny wa niem
wszyst kich prac, jed nak do świad cze nia
z prze pro wa dzo nych kon tro li oraz z za ist nia -
łych wy pad ków wy ka zu ją, że naj wię cej błę -
dów pra cow ni cy po peł nia ją pod nie obec -
ność pra co daw cy. 

Pra co daw cy oraz oso by kie ru ją ce pra cow -
ni ka mi zo sta li uka ra ni man da ta mi kar ny mi
za nie prze strze ga nie prze pi sów i za sad bhp,
do pusz cza nie do pra cy pra cow ni ków bez
wy ma ga nych upraw nień, brak do sta tecz ne -
go nad zo ru nad wy ko ny wa ny mi pra ca mi,
brak ko or dy na cji prac le śnych, nie pra wi dło -
we skła do wa nie su row ca drzew ne go, brak
in struk cji skła do wa nia i ma ga zy no wa nia su -
row ca drzew ne go.

star szy in spek tor Grze gorz Stę chły
OIP Rze szów

Nie pra wi dło we skła do wa nie drew na dłu ży co we go: brak wy rów na nia czół
my gieł, brak wy ma ga nych od stę pów po mię dzy czo ła mi my gieł, brak prze -
sor to wa nia w prze dzia łach dłu go ści: róż ni ca dłu go ści drew na znaj du ją ce go
się w my gle prze kra cza ła 4 me try.

W dach sa mo cho du ude rzy ła
ścię ta so sna o dłu go ści oko ło 24
me trów i za trzy ma ła się na nim.

Gdy je go pies miał nie spraw ne ła py, re ha bi li to wał go, pły wa jąc z nim co dzien nie przez dwie go -
dzi ny w po bli skim je zio rze. Te raz, gdy czas po zwa la, po ko nu je z nim po kil ka na ście ki lo me trów
dzien nie. Rzad ko ko rzy sta z win dy, by do stać się na pią te pię tro za byt ko wej ka mie ni cy przy pla cu
Szcze pań skim, gdzie OIP w Kra ko wie ma swo ją sie dzi bę. Trud no za nim na dą żyć i to nie tyl ko w po -
ko ny wa niu scho dów – tak mó wią o Ta de uszu Fi cu je go naj bliż si współ pra cow ni cy. Sam sie bie na zy -
wa dłu go dy stan sow cem, co uza sad nia bo daj naj dłuż szy staż pra cy w in spek cji i ta kie sa mo sze fo -
wa nie kra kow skie mu okrę go wi.

Na 95-lecie inspekcji pracy
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ne go po by tu w 1991 ro ku prze ko na łem się, że ja ko in spek to -
rzy pra cy nie mu si my się wsty dzić po cho dze nia z pań stwa ze
wschod niej Eu ro py. Choć wi dzie li śmy tam naj no wo cze śniej -
sze na świe cie tech no lo gie, nie zna ne jesz cze wte dy w Pol sce,
któ re rze czy wi ście ro bi ły ol brzy mie wra że nie, to do strze ga li -
śmy też, że w tam tej szych za kła dach wy stę pu ją ta kie sa me
za gro że nia, jak w pol skich fir mach, szcze gól nie tych ma łych.
Mi mo że ame ry kań ska in spek cja pra cy sku pia ła się wy łącz -
nie na tech nicz nym bez pie czeń -
stwie pra cy, to zda rza ło się, że in -
spek to rzy pra cy wzy wa li spe cja li -
stów do kon tro li ma szyn, któ rych
nie zna li. Pa mię tam, jak kie dyś w sy -
tu acji, gdy jed na z ma szyn nie mia ła
osłon, za pro po no wa łem na wet swo ją po moc. Po wie dzia -
łem, że znam się na tym i mo gę po wie dzieć, jak po win no
być. To zda rze nie uświa do mi ło mi, że in spek to rzy pra cy
w Ame ry ce wca le nie są mą drzej si od nas, a je dy nie ży ją w in -
nych wa run kach. To był wła śnie ta ki punkt zwrot ny, tak że
w sen sie men tal nym.

Czy dziś, kie dy Pol ska jest w Unii Eu ro pej skiej, zmie ni -
ły się też od nie sie nia do mię dzy na ro do wej prak ty ki?

Obec nie są zu peł nie in ne wa run ki, umoż li wia ją ce wy mia nę
do świad czeń. Jesz cze przed wej ściem do Unii współ pra co wa -
li śmy z in spek cją w Ko szy cach. Pa mię tam, jak wspól nie ba da li -
śmy przy czy ny ka ta stro fy, do któ rej do szło w hu cie, gdzie zgi -
nę ło kil ka na ście osób, a oko ło 400 za tru ło się ga zem kok sow ni -

czym. Spo tka li śmy tam in spek to rów pra cy z Wa lii,
gdzie jest naj więk sza sta low nia w Eu ro pie,

któ rzy przy je cha li pre wen cyj nie, by zo -
ba czyć, dla cze go do szło do tej tra ge -

dii. Ra zem z ni mi dys ku to wa li śmy
o tym zda rze niu i je go przy czy nach.

Po trzech czy czte rech mie sią cach
za pro po no wa li nam współ pra cę
w za kre sie wiel kich za gro żeń che -
micz nych. To trwa ło kil ka lat

i umoż li wi ło nam po zna nie za kła -
dów bry tyj skich, a im – pol skich.
Mo gli śmy zo ba czyć, że tam
rów nież wy stę pu ją po dob ne
za gro że nia jak u nas w Pol sce,
a in spek to rzy pra cy ma ją
moż li wość pre wen cyj ne go
dzia ła nia. To tam po raz

pierw szy wi dzia łem in -
spek to rów, któ rzy przy -
cho dzą do pra co daw -
ców tyl ko po to, by za -
py tać, czy prze pro wa -

dzi li oce nę ry zy ka za wo do we go w pię ciu kro kach. Je śli nie, ra -
zem z ni mi prze glą da li sta no wi ska pra cy i do ko ny wa li oce ny,
po czym je cha li do ko lej ne go pra co daw cy. My od kil ku lat rów -
nież to ro bi my w ra mach dzia łań pre wen cyj nych. Ma my też,
tak jak w bry tyj skiej in spek cji, in spek to rów pra cy, któ rzy pra cu -
ją w sys te mie nad zo ru cią głe go, ale i spe cja li stów sku pio nych
w róż nych sek cjach, np. w Kra jo wej Sek cji Gór nic twa Pod ziem -
ne go i Kra jo wej Sek cji Hut nic twa w Ka to wi cach, któ re współ -

pra cu ją rów nież z in ny mi okrę ga mi. To też wi dzia łem wcze śniej
pod czas wi zyt ro bo czych w HSE w Wiel kiej Bry ta nii. Bez ich do -
świad czeń dziś trud no by ło by mi roz ma wiać o wiel kich ka ta -
stro fach, jak ta na plat for mie wiert ni czej na Mo rzu Pół noc nym,
gdzie przed la ty zgi nę ło sto kil ka dzie siąt osób. 

Czy oce na sku tecz no ści dzia łań za gra nicz nych in spek -
cji mia ła prze ło że nie na grunt pol ski?

Jed nym z ce lów mo ich wy jaz dów za gra nicz nych by ło spoj -
rze nie na sys tem ocen in spek to rów pra cy i to za gad nie nie
jest na dal ak tu al ne. Wią że się z mo ty wa cją, awan sa mi, z upo -
sa że niem in spek to rów pra cy, któ re od lat w Pol sce nie wzra -
sta. Bez tych in stru men tów nie zwy kle trud no o co raz więk -
szą sku tecz ność wy ni ka ją cą z ro sną cych ocze ki wań i po więk -
sza ją cej się licz by no wych za dań usta wo wych in spek cji pra -
cy, na wet przy za ło że niu li tyl ko wy peł nia nia przez nią mi sji.

Jak tę mi sję ro zu mie ją pra co daw cy?
My ślę, że co raz czę ściej nie trak tu ją już in spek cji pra cy jak

zło ko niecz ne, tak że dzię ki na szej ak tyw no ści pre wen cyj nej.
Kil ka lat te mu otrzy ma łem od pre ze sa Mar ka Go li szew skie -
go ty tuł ho no ro we go człon ka BCC za pro pa go wa nie za sad
przed się bior czo ści i wkład w roz wój go spo dar ki ryn ko wej.
Utwier dzi ło mnie to w prze ko na niu, że na ogół pra co daw cy
nie chcą na ru szać pra wa, chcą in we sto wać w bez pie czeń -
stwo pra cy, ale po trze bu ją po mo cy fa chow ców w tej dzie -
dzi nie, a ta ki mi są in spek to rzy pra cy. Do brze się dzie je, że
pra co daw cy wy cho dzą na prze ciw mi sji, któ rą re ali zu je in -
spek cja pra cy. Bę dzie się w niej oczy wi ście mie ścić dzia ła nie
in spek to ra pra cy, któ ry po je dzie do sto la rza w Zę bie, naj wy -
żej po ło żo nej wsi w Ta trach, by wy eg ze kwo wać za ło że nie
osło ny przy cyr ku lar ce, któ ra dla więk szo ści gó ra li jest zu peł -
nie nie po trzeb na. Ja jed nak mi sję in spek cji ro zu miem sze -
rzej, cho dzi mi bo wiem nie tyl ko o sa mą sku tecz ność, ale też
o nie usta ją ce bu do wa nie pro fe sjo nal nej in sty tu cji, któ ra jest
życz li wa i po moc na lu dziom.

Dzię ku ję za roz mo wę.

do za dań. Po świę ca ją swój czas i ener gię, da ją z sie bie
wszyst ko, je że li wie rzą, że to, co ro bią, ma sens i jest na praw -
dę waż ne. Ob ser wo wa łem to na przy kład pod czas „Szczy pa -
wic”, kam pa nii pre wen cyj nej PIP, któ rą ro bi li śmy w Kra ko wie.

Nie któ rzy twier dzą, że dzi siej sza mło dzież jest in te re -
sow na. Zgo dzi się pan z tym?

Nie do koń ca się z tym zga dzam. Pa trzę na mło dych lu dzi
po przez pry zmat swo ich do świad czeń; ja zde cy do wa łem się
na przej ście do pra cy w in spek cji głów nie ze wzglę du
na więk sze moż li wo ści fi nan so we, któ re mi za pro po no wa no,
dwa ra zy wię cej niż pła co no w prze my śle. To był dla mnie
prze ko nu ją cy ar gu ment, bo mu sia łem spła cać miesz ka nie,
utrzy mać ro dzi nę. Pa sja przy szła póź niej. Obec nie w in spek -
cji nie ma my ta kich ar gu men tów, a prze cież trud no wy ma -
gać od lu dzi, że by pra co wa li wy łącz nie dla idei, gdy ma ją
dwój kę dzie ci. Szcze gól nie, że pra ca w in spek cji nie jest ła -
twa, by wa nie przy jem na, do te go wią że się z du żą od po wie -
dzial no ścią. To mo że pro wa dzić do roz cza ro wa nia, fru stra cji.
Nie dzi wię się, że u czę ści mło dych lu dzi wi zja pra cy w in -
spek cji roz mi ja się z rze czy wi sto ścią. 

A pan mie wał ta kie od czu cia?
Ja za wsze mia łem du żo szczę ścia i to chy ba spra wia ło, że

w chwi lach róż nych do świad czeń czu łem się moc niej szy
i prze ko ny wa łem się, że ta pra ca ma sens. Prze sze dłem przez
wszyst kie szcze ble dro gi za wo do wej, od in spek to ra, nad in -

spek to ra, na czel ni ka kie dyś, za stęp cę okrę go we go in spek to ra
pra cy, któ rym by łem przez trzy la ta, po sze fa okrę gu od 1995
ro ku po dziś dzień. Do brze pa mię tam roz mo wę, któ rą prze -
pro wa dził ze mną ów cze sny głów ny in spek tor pra cy Ta de usz
Suł kow ski. Po przed sta wie niu mo jej wi zji pra cy za gwa ran to -
wał środ ki na no we sie dzi by w Tar no wie i w No wym Są czu,
gdzie pra co wa no w bar dzo złych wa run kach so cjal nych. To za -
da nie by ło dla mnie swe go ro dza ju „być al bo nie być” na sta -
no wi sku sze fa kra kow skie go okrę gu. Na jego re ali za cję mia -
łem tyl ko trzy mie sią ce. Po wio dło się, choć ła two nie by ło; tak
sa mo zresz tą jak i po zy ska nie w trwa ły za rząd od mia sta za byt -
ko wej ka mie ni cy przy kra kow skich Plan tach. W ka te go riach
sprzy ja ją ce go mi szczę ścia oce niam rów nież lu dzi, któ rzy sta -
nę li na mo jej dro dze za wo do wej i sta li się dla mnie au to ry te -
ta mi. Za pa mię ta łem na przy kład zna ko mi te go in spek to ra 

Bro ni sła wa Śnież ka, któ ry miał od wa gę wstrzy mać otwar cie
ol brzy mie go za kła du che micz ne go, bo in we sty cja nie by ła za -
koń czo na. Nie po mo gły żad ne na ci ski par tii. Od ta kich in spek -
to rów na praw dę du żo się na uczy łem i do wie dzia łem. To spra -
wi ło, że póź niej po tra fi łem po dej mo wać nie ła twe, czę sto bar -
dzo dys ku syj ne, de cy zje do ty czą ce lu dzi, ze świa do mo ścią, że
bio rę za nie peł ną od po wie dzial ność. 

By wa, że sze fom trud no od na leźć się w ta kich sy tu -
acjach. Co wtedy po ma ga?

Za wsze war to roz ma wiać. Spraw dza się to na wet w przy -
pad ku bar dzo trud nej współ pra cy z pra cow ni ka mi. Trze ba
też być cier pli wym i słu chać, co in ni ma ją do po wie dze nia.
Je śli cho dzi o de cy zje zwią za ne z wie lo let nim kie ro wa niem
okrę giem, bar dzo po mo gły mi mo ja apo li tycz ność i aser tyw -
ność, któ re gwa ran tu ją kom fort po dej mo wa nia nie za leż -
nych de cy zji. Wbrew po zo rom waż ny jest rów nież emo cjo -
nal ny sto su nek do te go, co się ro bi, bo tyl ko wte dy ma się sa -
tys fak cję i przy jem ność z pra cy. 

Kie dy czuł się pan naj bar dziej za do wo lo ny w pra cy? 
Dla mnie szcze gól nie po ry wa ją cym do świad cze niem in -

spek tor skim sprzed lat by ło nad zo ro wa nie szpi ta li oraz wyż -
szych uczel ni, a ści ślej jed no stek na uko wo -ba daw czych,
pod ką tem za gro żeń wy stę pu ją cych pod czas prac i eks pe ry -
men tów na uko wych. Mia łem szczę ście sam so bie wy brać to
za gad nie nie, któ re dziś jak ulał wpi su je się w dzia łal ność pre -

wen cyj ną in spek cji. Trzy dzie ści lat
te mu mo głem so bie po zwo lić na to,
że by czę sto ca ły mi no ca mi ob ser -
wo wać dzia ła nie skom pli ko wa nej
apa ra tu ry me dycz nej i spraw dzać ją
na przy kład pod ką tem za si la nia,
a prze cież od jej spraw no ści za le ża -
ło ludz kie ży cie. Pierw szy i je dy ny
raz w ży ciu wi dzia łem wte dy ope ra -

cję prze szcze pie nia ser ca, a za kil ka dni ko bie tę, któ ra do sta -
ła to dru gie ży cie. Świetnie pa mię tam też pro fe so ra che mii,
któ ry stra cił rę kę, wy ko nu jąc jed no ze swo ich do świad czeń.
Cho ciaż do sko na le znał za gro że nia, to je zlek ce wa żył. Ni gdy
jed nak nie wsty dził się o tym mó wić, ile kroć go o to pro si łem.
Jesz cze dziś zda rza się, że pra cow ni cy służ by zdro wia pa mię -
ta ją mnie i to, co zro bi łem w tam tych cza sach. To za wsze
spra wia mi ogrom ną przy jem ność.

Czy w cią gu tych lat pra cy zda rzy ło się coś, co do pro -
wa dzi ło pa na do prze war to ścio wa nia?

Punkt zwrot ny w in spek tor skiej pra cy wią że się z mo im po -
by tem w Sta nach Zjed no czo nych na szko le niu w in sty tu cie
tre nin go wym ame ry kań skiej in spek cji, gdzie by łem kie row -
ni kiem dzie się cio oso bo wej gru py z Pol ski. Pod czas mie sięcz -

Ob ser wu ję mło dych i cza sa mi wręcz po dzi wiam w du chu ich wie dzę i już zdo -
by te do świad cze nia za wo do we. Trud no mieć in ne od czu cia, gdy roz ma wia się
z czło wie kiem pra cu ją cym na plat for mie wiert ni czej. W wa run kach nie ustan ne go
za gro że nia nad zo ru je pra cę lu dzi, któ rzy co dzien nie scho dzą do ol brzy mich
zbior ni ków. Tam są prze strze ga ne naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń stwa, a wie -
dza te go czło wie ka jest nie do prze ce nie nia, tak jak je go ży cie ubez pie czo ne
na mi lio ny do la rów. 

Kil ka na ście lat te mu, gdy pierw szy raz wziął dłu to do rę ki, sam nie do wie rzał,
że po tra fi prze isto czyć ka wa łek drew na w rzeź bę. Dziś ma już ich spo rą ko lek cję,
a w niej tę naj cen niej szą, ró żę zro bio ną w me ta lu. Przed wie lu la ty wy ko nał ją oj -
ciec Ta de usza Fi ca.

IP 9/2013
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AKTY PRAWNE 

Kon wen cja o pra cy na mo rzu, przy ję ta
przez Kon fe ren cję Ogól ną Mię dzy na ro do -
wej Or ga ni za cji Pra cy w Ge ne wie dnia 23 lu -
te go 2006 r. // Dzien nik Ustaw. 2013, poz.
845.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 5 kwiet nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o za opa trze niu z ty tu łu wy pad ków
lub cho rób za wo do wych po wsta łych
w szcze gól nych oko licz no ściach // Dzien nik
Ustaw. 2013, poz. 737.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 19 kwiet nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me -
dycz nym // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 757.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 19 kwiet nia 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy – Ko deks mor ski // Dzien nik Ustaw.
2013, poz. 758.

Ob wiesz cze nie Mar szał ka Sej mu Rze czy -
po spo li tej Pol skiej z dnia 21 czerw ca 2013 r.
w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu
usta wy o fi nan sach pu blicz nych // Dzien nik
Ustaw. 2013, poz. 885.

Ob wiesz cze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 29 mar ca 2013 r. w spra wie
ogło sze nia jed no li te go tek stu roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
w spra wie róż ni co wa nia sto py pro cen to wej
skład ki na ubez pie cze nie spo łecz ne z ty tu łu
wy pad ków przy pra cy i cho rób za wo do -
wych w za leż no ści od za gro żeń za wo do -
wych i ich skut ków // Dzien nik Ustaw. 2013,
poz. 878.

Oświad cze nie Rzą do we z dnia 28 ma -
ja 2013 r. w spra wie wej ścia w ży cie zmian
do za łącz ni ków A i B Umo wy eu ro pej skiej
do ty czą cej mię dzy na ro do we go prze wo zu
dro go we go to wa rów nie bez piecz nych
(ADR), spo rzą dzo nej w Ge ne wie dnia 30
wrze śnia 1957 r. // Dzien nik Ustaw. 2013,
poz. 815.

Oświad cze nie Rzą do we z dnia 22 ma -
ja 2013 r. w spra wie wej ścia w ży cie zmian
do Re gu la mi nu mię dzy na ro do we go prze -
wo zu ko le ja mi to wa rów nie bez piecz nych
(RID), sta no wią ce go za łącz nik C do Kon wen -
cji o mię dzy na ro do wym prze wo zie ko le ja mi
(COTIF), spo rzą dzo nej w Ber nie dnia 9 ma -
ja 1980 r. // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 840.

Oświad cze nie Rzą do we z dnia 16 ma -
ja 2013 r. w spra wie mo cy obo wią zu ją cej
Kon wen cji o pra cy na mo rzu, przy ję tej przez
Kon fe ren cję Ogól ną Mię dzy na ro do wej Or -
ga ni za cji Pra cy w Ge ne wie dnia 23 lu te -
go 2006 r. // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 846.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z dnia 30 lip ca 2013 r. w spra wie
dzia łal no ści agen cji za trud nie nia // Dzien nik
Ustaw. 2013, poz. 899.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spra wie dli wo ści
z dnia 14 czerw ca 2013 r. zmie nia ją ce roz po -
rzą dze nie w spra wie prze ka za nia nie któ rym
są dom re jo no wym roz po zna wa nia spraw
z za kre su pra wa pra cy lub ubez pie czeń spo -
łecz nych z ob sza rów wła ści wo ści in nych są -
dów re jo no wych // Dzien nik Ustaw. 2013,
poz. 722.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Śro do wi ska
z dnia 20 czerw ca 2013 r. w spra wie cha rak -
te ry sty ki od pa dów wy do byw czych // Dzien -
nik Ustaw. – 2013, poz. 759.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 17
czerw ca 2013 r. w spra wie okre śle nia do dat -
ko wych wy ma gań do ty czą cych prze wo zu
to wa rów nie bez piecz nych stat ka mi nie pod -
le ga ją cy mi Kon wen cji SOLAS // Dzien nik
Ustaw. 2013, poz. 798.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
z dnia 28 czerw ca 2013 r. w spra wie wa run -
ków wy na gra dza nia za pra cę pra cow ni ków
pod mio tów lecz ni czych dzia ła ją cych w for -
mie jed nost ki bu dże to wej // Dzien nik Ustaw.
2013, poz. 769.

Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 15
lip ca 2013 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie za sad wy na gra dza nia pra cow ni -
ków nie bę dą cych człon ka mi kor pu su służ by
cy wil nej za trud nio nych w urzę dach ad mi ni -
stra cji rzą do wej i pra cow ni ków in nych jed -
no stek // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 882.

Usta wa z dnia 10 ma ja 2013 r. o zmia nie
usta wy o do dat ko wym wy na gro dze niu rocz -
nym dla pra cow ni ków jed no stek sfe ry bu -
dże to wej // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 746.

Usta wa z dnia 10 ma ja 2013 r. o zmia nie
usta wy o opie ce nad dzieć mi w wie ku do
3 lat oraz nie któ rych in nych ustaw // Dzien -
nik Ustaw. 2013, poz. 747.

Usta wa z dnia 10 ma ja 2013 r. o zmia nie
usta wy - Ko deks po stę po wa nia kar ne go

oraz usta wy – Ko deks po stę po wa nia w spra -
wach o wy kro cze nia // Dzien nik Ustaw.
2013, poz. 765.

Usta wa z dnia 14 czerw ca 2013 r. o zmia -
nie usta wy o ma te ria łach wy bu cho wych
prze zna czo nych do użyt ku cy wil ne go //
Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 775.

Usta wa z dnia 19 kwiet nia 2013 r. o zmia -
nie usta wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun du -
szu Ubez pie czeń Spo łecz nych // Dzien nik
Ustaw. 2013, poz. 786.

Usta wa z dnia 13 czerw ca 2013 r. o zmia -
nie ustaw re gu lu ją cych wy ko ny wa nie nie -
któ rych za wo dów // Dzien nik Ustaw. 2013,
poz. 829.

Usta wa z dnia 13 czerw ca 2013 r. o zmia -
nie usta wy – Ko deks po stę po wa nia cy wil ne -
go // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 880.

Usta wa z dnia 13 czerw ca 2013 r. o go spo -
dar ce opa ko wa nia mi i od pa da mi opa ko wa -
nio wy mi // Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 888.

Usta wa z dnia 12 lip ca 2013 r. o zmia nie
usta wy – Ko deks pra cy oraz usta wy o związ -
kach za wo do wych // Dzien nik Ustaw. 2013,
poz. 896.

Usta wa z dnia 13 czerw ca 2013 r. o zmia -
nie usta wy o wy ro bach bu dow la nych oraz
usta wy o sys te mie oce ny zgod no ści //
Dzien nik Ustaw. 2013, poz. 898.

WYDAWNICTWA

Ko deks pra cy: ak tu al ny tekst ujed no li co ny
(stan praw ny na dzień 1 czerw ca 2013 r.).
– War sza wa: Wy daw. „Bibl. Prac.”, 2013. –195

s. (Bi blio tecz ka Pra cow ni cza: Po rad nik; 253).

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Czyn ni ki szko dli we dla zdro wia na sta no -
wi skach pra cy w gór nic twie pod ziem -
nym – zmia ny w re gu la cjach praw nych i nor -
ma li za cyj nych / Grze gorz Spo rysz // „Bez pie -
czeń stwo Pra cy i Ochro na Śro do wi ska
w Gór nic twie” 2013, nr 7, s. 22-25.

Przed sta wio no naj czę ściej wy stę pu ją ce
czyn ni ki szko dli we (py ły, ha łas, drga nia me -
cha nicz ne, mi kro kli mat, sub stan cje che micz -
ne) na sta no wi skach pra cy w pod ziem nych
za kła dach gór ni czych. Wska za no na wy ni ka -
ją ce  z te go za gro że nia dla zdro wia pra cow ni -
ków oraz omó wio no po krót ce zmia ny w re -
gu la cjach praw nych i nor ma li za cyj nych.

Czy me cha ni za cja to an ti do tum na cięż -
kość i za gro że nia pra cy w le śnic twie? / Wie -
sła wa Ł. No wac ka // „Pro mo tor” 2013, nr 6,
s. 48-50.
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In spek tor oce nił też, że do wy pad ku by
nie do szło, gdy by nie świa do me dzia ła nie
ope ra to ra li nii tech no lo gicz nej ma ją ce
na ce lu uru cho mie nia cy klu pro duk cyj ne -
go. Wie dział on, iż we wnątrz ce li ma szy ny
znaj du ją się oso by trze cie.

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

● brak ko or dy na cji wy ko ny wa nych
prac po mię dzy po szko do wa nym a ope ra -
to rem li nii tech no lo gicz nej. Prze słu cha ny

w cha rak te rze świad ka po szko do wa ny ze -
znał, że gdy po wie dział ope ra to ro wi, iż ten
ma włą czyć li nię w try bie au to ma tycz nym,
cho dzi ło mu w do my śle, by ten nie za łą czał
ro bo ta;

● brak opra co wa nej in struk cji bhp wy -
ko ny wa nia prac zwią za nych ze spraw dze -
niem dzia ła nia li nii tech no lo gicz nej do od -
le wa nia alu mi nium w sy tu acji, gdy wy stę -
pu ją nie pra wi dło wo ści pod czas wy twa rza -
nia de ta lu;

● nie wła ści we po le ce nia prze ło żo ne -
go, do ty czą ce wy ko ny wa nia prac przez
pod wład ne go.

W związ ku ze stwier dzo ny mi nie pra wi -
dło wo ścia mi in spek tor pra cy uka rał man -
da ta mi dwie oso by kie ru ją ce w za kła dzie
pra cow ni ka mi. W związ ku z fak tem, iż
do wy pad ku przy czy nił się w znacz nym
stop niu sam po szko do wa ny, kie row nik
zmia ny, któ ry do znał cięż kich ob ra żeń cia -
ła, in spek tor pra cy nie za sto so wał wo bec
nie go środ ków re pre syj nych. Do ku men ta -
cję z kon tro li in spek tor prze ka zał funk cjo -
na riu szom po li cji pro wa dzą cym do cho dze -
nie w tej spra wie. 

OIP Opo le

Ofia ra wy pad ku je go spraw cą

In spek tor pra cy stwier -
dził, iż bez po śred nim źró -
dłem ura zów, skut ku ją cych
wy pad kiem cięż kim pra -
cow ni ka, by ła pra cu ją ca
w try bie au to ma tycz nym 
li nia tech no lo gicz na 
do od le wa nia alu mi nium.
Do wy pad ku przy czy nił się
po szko do wa ny, dzia ła jąc
w stre fie bez po śred nie go
za gro że nia wbrew obo wią -
zu ją cej in struk cji ob słu gi li -
nii tech no lo gicz nej oraz in -
struk cji sta no wi sko wej.

Miej sce, w któ rym
do szło do wy pad -
ku. Wi dok ro bo ta
słu żą ce go do prze -
miesz cza nia go to -
wych ele men tów
z alu mi nium.



W kwiet niu 2013 ro ku in spek tor Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Opo lu prze -
pro wa dził kon tro lę po wy pad ko wą w spół -
ce ak cyj nej z sie dzi bą w K. Usta lał oko licz -
no ści i przy czy ny cięż kie go wy pad ku
przy pra cy, ja kie mu uległ kie row nik zmia -
ny w trak cie na pra wia nia ma szy ny od lew -
ni czej. W fe ral nym dniu kie row ni ko wi
zgło szo no uster kę w pra cy ma szy ny od -
lew ni czej, w wy ni ku któ rej po wsta wał ele -
ment alu mi nio wy z nad mier ną ilo ścią alu -
mi nium, tzw. za lew ką. 

Jak usta lił in spek tor, w ce lu usu nię cia nie -
pra wi dło wo ści ope ra tor li nii pod szedł
do pul pi tu ste row ni cze go i uru cho mił ma -
szy nę w try bie ręcz nym. W tym cza sie kie -
row nik zmia ny otwo rzył bra mę bez pie -
czeń stwa, od gra dza ją cą do stęp do wnę trza
ma szy ny i wszedł po stop niach do ka bi ny
ma szy ny od lew ni czej, tj. do miej sca pra cy
ro bo ta, aby do stać się bez po śred nio
do wa dli wej for my.

W tym cza sie in ni pra cow ni cy za czę li
spraw dzać spraw ność si łow ni ków, ru sza jąc
zdal nie for mą do przo du i do ty łu. Dzię ki te -
mu kie row nik zmia ny, sto ją cy przy ma try -
cy, mógł spraw dzać wi zu al nie, czy kon kret -
ne si łow ni ki nie ma ją zbyt du że go lu zu. Po -

nie waż wszyst ko dzia ła ło do brze, kie row -
nik zmia ny po le cił ope ra to ro wi, aby ten pu -
ścił ma szy nę „w au to ma cie”. Cho dzi ło o to,
aby spraw dzić jesz cze si łow ni ki pod czas fi -
zycz nej pra cy.

Pod czas gdy kie row nik po zo sta wał na dal
we wnątrz ma szy ny, ope ra tor po za my kał
bram ki bez pie czeń stwa i po twier dził ich
za mknię cie wci śnię ciem od po wied nie go
przy ci sku. Na stęp nie ska so wał „alarm
otwar tej bram ki” i uru cho mił ma szy nę
w try bie au to ma tycz nym.

Znaj du ją cy się w środ ku ma szy ny kie -
row nik nie za uwa żył, że za je go ple ca mi
otwie ra ją się drzwi i do środ ka ka bi ny wsu -
wa się ro bot prze zna czo ny do prze no sze -
nia go to wych ele men tów z alu mi nium. Ro -
bot przy ci snął po szko do wa ne go w ten
spo sób, iż ra mię ro bo ta opar ło się na je go
ple cach, a brzuch po szko do wa ne go zo stał
do ci śnię ty do ko lum ny ma szy ny.

Ope ra tor szyb ko pod biegł do wy łącz ni ka
awa ryj ne go ma szy ny, któ ry znaj do wał się
przy bram ce, aby wy łą czyć ma szy nę. Na -
stęp nie pró bo wał sam od cią gnąć ro bo ta
i uwol nić po szko do wa ne go, jed nak to się
nie uda ło. Do pie ro po pod nie sie niu ro bo ta,
wspól nie z dwo ma in ny mi pra cow ni ka mi,
uda ło się wy cią gnąć po szko do wa ne go
z ma szy ny. Po szko do wa ny zo stał bez -
zwłocz nie od wie zio ny do szpi ta la.

Zlek ce wa że nie za sad

W efek cie kon tro li po wy pad ko wej in -
spek tor pra cy stwier dził, iż bez po śred nim
źró dłem ura zów, skut ku ją cych wy pad kiem
cięż kim pra cow ni ka, by ła pra cu ją ca w try -
bie au to ma tycz nym li nia tech no lo gicz na
do od le wa nia alu mi nium. Do wy pad ku
ewidentnie przy czy nił się po szko do wa ny,
dzia ła jąc w stre fie bez po śred nie go za gro -
że nia wbrew obo wią zu ją cej in struk cji ob -
słu gi li nii tech no lo gicz nej oraz in struk cji
sta no wi sko wej.

Ofia ra wy pad ku je go spraw cą

Zła ma nie za sad bez pie -
czeń stwa przez po szko -
do wa ne go i wej ście
do wnę trza urzą dze nia,
gdzie ni gdy nie miał pra -
wa się zna leźć, po skut -
ko wa ło cięż ki mi ob ra że -
nia mi cia ła i ho spi ta li za -
cją. Choć na tra ge dię
zło ży ło się wie le czyn ni -
ków, w tym i nie po ro zu -
mie nie słow ne mię dzy
pra cow ni ka mi, to pierw -
szo rzęd ne zna cze nie
mia ło dzia ła nie sa me go
po szko do wa ne go – oce -
nił in spek tor pra cy.
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Wi dok li nii pro duk cyj nej,
przy któ rej do szło do wy pad ku.


