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Zwracając się do uczestników spotkania, główny inspektor 
pracy Wiesław Łyszczek nawiązał do obchodzonego w bieżącym 
roku jubileuszu polskiej inspekcji pracy. Powiedział, że od 100 lat 
inspektorzy pracy nieustannie eliminują bezpośrednie zagrożenia 
zdrowia i życia zatrudnionych, a każde życie, każdy zagrożony wy-
padkiem człowiek to dla nich osobny powód, by z pełną determi-
nacją kontynuować działania na rzecz zapewnienia bezpieczne-
go środowiska pracy.

Niezwykle cennym dla Państwowej Inspekcji Pracy partnerem 
w poprawianiu warunków pracy są związki zawodowe. W zakładach, 
w których funkcjonują, zdecydowanie rzadziej dochodzi do wypad-
ków przy pracy. Także w zakresie prawnej ochrony pracy inspekto-
rzy pracy stwierdzają tam zdecydowanie mniej nieprawidłowości.

Wiesław Łyszczek z satysfakcją odnotował także, iż coraz więk-
sza grupa pracodawców docenia i prowadzi działania poprawiające 
bezpieczeństwo zatrudnianych ludzi. Dają temu wyraz, inwestując 
w nowoczesne, bezpieczne technologie, szkolenia pracowników, 
a także biorąc udział w konkursach i kampaniach promujących 
bezpieczeństwo w pracy.

Sesja została zorganizowana w intencji upamiętnienia ofiar 
tragicznych zdarzeń związanych z pracą. Połączona była z kon-
ferencją poświęconą poprawie bezpieczeństwa i warunków pra-
cy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw 
i urzędów centralnych, związków zawodowych oraz organiza-
cji pracodawców.

Podczas konferencji przewodniczący Rady Ochrony Pracy po-
seł Janusz Śniadek odczytał list marszałka Sejmu Marka Kuchciń-
skiego. Marszałek podkreślił w nim, że potrzeba szacunku dla trudu 
ludzkiej pracy i konieczność jej jak najbardziej skutecznej ochrony 
to wyjątkowo istotne wartości, niezależnie od upływu lat i zmie-
niającej się rzeczywistości. Dlatego konieczne jest prowadzenie 
stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy bezpieczeń-
stwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy, a pamięć o tych, 
którzy ulegli tragicznym wypadkom, wykonując swoje obowiąz-
ki, stanowi szczególny impuls do podnoszenia standardów bez-
pieczeństwa. Marszałek zapewnił także, iż kompleksowe działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich 
pracujących traktuje jako konieczność i priorytet.

W SEJMIE RP

Uroczysta sesja w Sejmie

Tradycyjnie od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli, świadcząc pracę,  
lub odeszli od nas w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 9 kwietnia 
2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku 
z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
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10 Nowe regulacje dotyczące zatrudniania młodocianych
Ustawodawca w katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika 
w art. 283 § 2 pkt 9 k.p. pozostawił dotychczasowe ograniczenie wieko-
we na poziomie 16 lat w przypadku dopuszczania do wykonywania pra-
cy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko bez zezwolenia właściwe-
go inspektora pracy. 



G 
ośćmi honorowymi konferencji, stanowiącej część ob-
chodów przypadającego 28 kwietnia Międzynarodowe-

go Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodo-
wych, byli biskup pomocniczy wrocławski Jacek Kiciński oraz 
zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa. Rolę go-
spodarza uroczystości pełnił Kazimierz Kimso, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Uczestnikami konferen-
cji byli także dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu Lesław 
Grajewski, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Małgorza-
ta Łagocka i jej zastępca Andrzej Podgórski. W spotkaniu licz-
nie uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych, orga-
nizacji pracodawców i przedsiębiorców, służby bhp, społecznej 
inspekcji pracy, nauki. 

W swoich wystąpieniach refleksjami dotyczącymi dialogu, 
w szerokim tego słowa znaczeniu, podzielili się biskup Jacek Ki-
ciński i dyrektor generalny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go Mirosław Ziajka. Bogdan Drzastwa odczytał list głównego in-
spektora pracy Wiesława Łyszczka skierowany do uczestników 
konferencji. Wiesław Łyszczek podkreślił w nim, że w procesie pra-
cy niezmiernie ważna jest aktywna działalność struktur związko-

Dialog podstawą  
ładu społecznego
Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 
był tematem konferencji zorganizowanej 24 kwietnia 2019 r. przez Region Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy. Konferencja z udziałem 
zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy odbyła się w Ośrodku 
Szkolenia PIP we Wrocławiu.

wych oraz społecznej inspekcji pracy, które dążą do kształtowa-
nia prawidłowych warunków pracy oraz poprawy bezpieczeństwa 
socjalnego i zawodowego osób pracujących. Urzeczywistnia-
ją w ten sposób model stosunków pracy, którego podstawą jest 
dialog społeczny.

Zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Dol-
ny Śląsk Radosław Mechliński odczytał list od przewodniczące-
go KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Wyróżniającą się wysokim poziomem merytorycznym część 
roboczą konferencji zdominowały referaty zaproszonych eks-
pertów. Referaty wygłosili Kazimierz Kimso, nadinspektor Bar-
bara Serafinowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wro-
cławiu, przedstawicielka BCC z firmy Sitech z Polkowic Wioletta 
Cichla oraz przedstawiciel CIOP-PIB Łukasz Kapica.

Odbyła się również dyskusja z udziałem zaproszonych gości:  
dr. Tomasza Wójcika, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” na Politechnice Wrocławskiej, nadinspektor Barba-
ry Serafinowskiej, kanclerza BCC Marka Worona oraz kierowni-
ka Wszechnicy SIP Pawła Chabińskiego. Moderatorem dyskusji 
panelowej był Radosław Mechliński.

Zdjęcia: Marek Łeszkiw, OIP Wrocław
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Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Że-
lazko mówiła o szczególnym znaczeniu ochrony zdrowia pracu-
jących w strategii swojego resortu. Podkreśliła rolę edukacji pra-
cowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w pracy. Wspomniała również o konkretnych projektach 
realizowanych przez resort zdrowia, mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa pracowników. 

O ogromnej wadze, jaką przywiązuje Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej do zapobiegania wypadkom przy pra-
cy i zwalczania chorób zawodowych, mówiła dyrektor Depar-
tamentu Prawa Pracy MRPiPS Anita Gwarek. Jednym z działań 
resortu dla poprawy stanu bhp jest realizacja ustanowionego 
na wniosek ministra pracy programu wieloletniego pod nazwą 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, koordynowa-
nego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Innym ważnym 
przedsięwzięciem z tego zakresu jest Ogólnopolski Konkurs Po-
prawy Warunków Pracy, którego 46. już edycję podsumowano 
w listopadzie ub.r. 

O działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy podejmowa-
nych przez poszczególne urzędy mówili również: wiceprezes Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych Dorota Bieniasz, prezes Urzędu 
Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski oraz prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego Adam Mirek.

Podczas konferencji referat na temat bezpieczeństwa i zdro-
wia w pracy jutra wygłosiła dyrektor Centralnego Instytutu Ochro-

ny Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. n. 
med. Danuta Koradecka. Zwróciła uwagę na dynamiczne zmia-
ny zachodzące w technologii i organizacji pracy oraz ich wpływie 
na warunki pracy. Przedstawiła niektóre efekty programu wielo-
letniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, który po-
dejmuje nowe wyzwania. 

Z kolei dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub 
Chojnicki przybliżył zebranym działania PIP w zakresie zapobie-
gania wypadkom przy pracy i ograniczania zagrożeń zawodo-
wych we wszystkich sektorach gospodarki.

Podczas uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy głos zabrali tak-
że przedstawiciele partnerów społecznych – central związkowych 
i organizacji pracodawców, dzieląc się refleksjami na temat do-
brych praktyk w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom 
wśród pracujących.

Uczestnicy sesji w przyjętym apelu zwrócili się do rządu i par-
lamentu Rzeczypospolitej Polskiej o stałą i konsekwentną troskę 
o stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących. Uznali za 
konieczne ciągłe podejmowanie działań zmierzających do takie-
go kształtowania warunków pracy, aby nadążać za przewidywa-
nymi zmianami technologii i form pracy. „Powinniśmy zapobiec 
niekorzystnym skutkom społecznym obecnej transformacji, wyko-
rzystując jednocześnie jej szanse rozwojowe” – stwierdzili uczest-
nicy uroczystego posiedzenia ROP.

Donat Duczyński



Obchody stulecia MOP
 „Międzynarodowa Organizacja Pracy 1919-2019: wspólna prze-
szłość – lepsza przyszłość (pracy)” to temat konferencji, w której 
uczestniczył 3 kwietnia 2019 r.  główny inspektor pracy Wiesław 
Łyszczek. Została zorganizowana w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej w Warszawie z okazji stulecia organizacji 

i zgromadziła przedstawicieli rządu, partnerów społecznych, in-
stytucji publicznych oraz środowisk naukowych. Gospodarz spo-
tkania minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafal-
ska podkreśliła, że przez sto lat historia Polski i MOP często wiodła 
wspólnymi drogami. Polska jest członkiem założycielem MOP, 
była jednym z dziewięciu państw, których przedstawiciele wcho-
dzący w skład Komisji Międzynarodowego Ustawodawstwa Pra-
cy opracowali Konstytucję MOP i projekty pierwszych konwen-
cji. Działania MOP na rzecz sprawiedliwości społecznej i godnej 
pracy przedstawił w swoim wystąpieniu gość konferencji Mar-
kus Pilgrim, dyrektor Biura Subregionalnego MOP w Budapesz-
cie. O roli MOP w systemie Narodów Zjednoczonych, w tworzeniu 
międzynarodowych standardów pracy i w walce o prawa związ-
kowe w Polsce mówili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk, reprezentująca NSZZ „Solidarność” 
Barbara Surdykowska oraz prezydent Pracodawców RP Andrzej 
Malinowski. Główny inspektor pracy wziął udział w panelu doty-
czącym zwiększania inwestycji w instytucje pracy. 

Spotkanie ze związkowcami
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 29 kwiet-
nia 2019 r. w Warszawie z przewodniczącym Krajowego Sekreta-
riatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność” Zbigniewem 
Sikorskim oraz przedstawicielami branż zrzeszonych w sekreta-
riacie. Związkowcy dzielili się problemami związanymi ze stoso-
waniem prawa pracy, które występują w ich macierzystych zakła-
dach pracy. Wiesław Łyszczek zachęcał do większej aktywności 
przy kontaktach z inspektorami pracy wykonującymi czynno-
ści kontrolne w zakładzie. W spotkaniu uczestniczyli: zastępca 
głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, referent prawny 
w Głównym Inspektoracie Pracy Izabela Czopik, doradca głów-
nego inspektora pracy Grzegorz Nieradka oraz wiceprzewodni-
czący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „So-
lidarność”, a zarazem przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu 
Piwowarskiego Jan Hałaś. 

O bhp przy obsłudze żurawi
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspekto-
ratu Pracy Jakub Chojnicki wziął udział w konferencji „Bezpiecz-
ne warunki pracy operatora żurawia – dobrem wspólnym”, która 
odbyła się 27 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicz-
nego w Warszawie. Konferencję zorganizowali już po raz drugi 
Związek Zawodowy „Budowlani” i Komisja Operatorów Żurawi 
Wieżowych Związku Zawodowego „Wspólnota Pracy”. Omawia-
no kwestię wdrożenia rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomon-
tujących oraz rolę instytucji państwowych, pracodawców, wła-
ścicieli żurawi i związków zawodowych w zakresie zapewnienia 
bezpiecznej pracy operatora żurawia. W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele środowiska budowlanego, a także organów nad-
zoru i kontroli warunków pracy, w tym prezes UDT Andrzej Ziół-
kowski oraz przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski. 
Jakub Chojnicki odczytał list głównego inspektora pracy Wiesła-
wa Łyszczka, w którym szef inspekcji podkreślił, że długo oczeki-
wane nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żura-
wi przynosi rozstrzygnięcia prawne zapewniające operatorom 
żurawi bezpieczne warunki pracy. Jakub Chojnicki omówił rolę 
PIP w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia w spra-
wie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Wizyta ambasador Albanii
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek spotkał się 5 kwietnia 
2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z ambasa-
dor Republiki Albanii Shpresa Kureta, której towarzyszyli współ-
pracownicy. Tematem spotkania, zainicjowanego przez placówkę 
dyplomatyczną, były kwestie związane z zatrudnianiem pracow-

Wiadomości  
nie tylko z kraju

ników albańskich przez polskich pracodawców, w tym podstawa 
prawna pobytu i zatrudnienia w Polsce, warunki wynagrodzenia 
i pracy, prawa i obowiązki pracowników. Główny inspektor pra-
cy zadeklarował wsparcie dla działań ambasady podejmowanych 
na rzecz informowania albańskich pracowników o warunkach za-
trudnienia w Polsce, również poprzez organizację szkoleń w tym 
zakresie. W spotkaniu ze strony PIP udział wzięli także: zastępca 
głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, dyrektor Gabine-
tu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz dyrektor Departa-
mentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz.

Niepełnosprawni na rynku pracy
W Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 24 kwiet-
nia 2019 roku odbyła się konferencja poświęcona setnej rocznicy 
powstania publicznych służb zatrudnienia pod hasłem „Osoby nie-
pełnosprawne na rynku pracy”. W konferencji wziął udział głów-
ny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. W spotkaniu zorganizowa-
nym pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego 
Władysława Ortyla uczestniczyli także: sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, 
okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt oraz dy-
rektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop. 
Wiesław Łyszczek wskazał na korzyści płynące z pełnej integracji 
osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego, 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Podczas spotkania 
Stanisław Szwed wręczył odznaczenia i wyróżnienia za szczegól-
ne osiągnięcia na rynku pracy.

Na targach w Katowicach
W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach odbyła się 19. edycja Targów Bezpieczeń-
stwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP. Wydarzenie 
skierowano do firm dbających o bezpieczeństwo w środowisku 
pracy oraz do producentów i dystrybutorów z branży, służby bhp, 

kadry szkoleniowej, studentów oraz uczniów szkół o profilu bhp. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach zorganizował stoisko 
informacyjno-promocyjne, na którym przekazywano wydawnic-
twa PIP oraz popularyzowano programy i kampanie promocyjne 
realizowane w 2019 roku. W strefie eksperckiej inspektorzy pra-
cy z Sekcji Legalności Zatrudnienia oraz Sekcji Nadzoru i Kontro-
li udzielali porad w zakresie technicznego bezpieczeństwa pra-
cy, prawa pracy i legalności zatrudnienia. Stoisko OIP Katowice 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – w trakcie trzech dni 
odwiedziło je ponad 300 osób. Targi stworzyły wielopłaszczy-
znową platformę spotkań inżynierów, techników, doradców, in-
spektorów i projektantów specjalizujących się w branży bezpie-
czeństwa i ochrony pracy.

Ochrona zdrowia w górnictwie
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w XXI Kon-
ferencji „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim 
Górnictwie”, która odbyła się w Wiśle w dniach 27 i 28 marca br. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy, 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny 
Instytut Górnictwa. Patronat honorowy nad konferencją objął mi-
nister energii. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci spółek 
górniczych, producentów maszyn górniczych i uczelni wyższych. 
Głównym tematem obrad były działania podejmowane dla po-
prawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach 
górniczych. Szef inspekcji pracy, doceniając postęp, jaki dokonał 
się na przestrzeni lat w górnictwie, wskazał na wypadki oraz cho-
roby zawodowe związane z niewłaściwą oceną i kontrolą ryzyka. 
W konferencji pod przewodnictwem prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego Adama Mirka uczestniczyła także prof. Danuta Ko-
radecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. 

O dyrektywie ciśnieniowej
Spotkanie grupy roboczej ADCO PED odbyło się 2-3 kwietnia 2019 
roku w Bratysławie. Jego celem była wymiana informacji oraz do-
świadczeń między organami nadzoru z krajów członkowskich 
w zakresie dyrektywy ciśnieniowej i dyrektywy w sprawie pro-
stych zbiorników ciśnieniowych. Omawiano m.in. raporty z badań 
nadzoru rynku urządzeń: szybkowarów, prostych zbiorników ci-
śnieniowych montowanych na agregatach sprężarkowych, gaśnic 
przenośnych, zaworów bezpieczeństwa i urządzeń chłodniczych. 
Dyskutowano na temat oznakowania CE na starym zbiorniku, no-
wego oznakowania zmodyfikowanych wyrobów, stosowania dy-
rektywy ciśnieniowej w maszynach, przedstawiono też informa-
cję z analizy wypadku ze zbiornikiem ciśnieniowym. Na spotkaniu 
udzielono poparcia dla dalszego przewodnictwa Niemiec w ADCO 
PED. Polskę reprezentował Damian Szczur, młodszy inspektor 
pracy z OIP w Rzeszowie.
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Z inicjatywy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
26 kwietnia 2019 r. 
w Rzeszowie odbyła się 
czwarta edycja konferencji 
w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia 
Pamięci Ofiar Wypadków 
Przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. Wzięli w niej 
udział: główny inspektor 
pracy Wiesław Łyszczek, 
wojewoda podkarpacki Ewa 
Leniart, okręgowy inspektor 
pracy w Rzeszowie Barbara 
Kiełt oraz przedstawiciele 
urzędów państwowych, 
samorządu terytorialnego, 
placówek naukowych 
i stowarzyszeń. 

U 
czestników seminarium pt. „Ochro-
na zdrowia i bezpieczeństwo pra-

cowników w przemyśle wydobywczym”, 
pod patronatem prezesa Wyższego Urzę-
du Górniczego, powitała prezes Zarządu 
Związku Pracodawców Polska Miedź Be-
ata Staszków. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. 

O bezpieczeństwie      pracy w górnictwie
Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek uczestniczył w seminarium z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 
Spotkanie zorganizowane przez  Związek Pracodawców Polska Miedź odbyło się 
16 kwietnia 2019 r. w Lubinie.

Wrocławiu Andrzej Pogórski, kierownik 
oddziału PIP w Legnicy Jan Buczkowski 
oraz nadinspektor pracy Jolanta Kowalska.

W licznych referatach i dyskusji omawia-
no m.in. nowatorskie rozwiązania w pro-
cesie ograniczania wypadków przy pracy, 
mówiono o systemach transportu w aspek-
cie poprawy bezpieczeństwa czy roli kli-
matyzacji w zwalczaniu zagrożeń termicz-
nych. Wiele miejsca poświęcono prewencji 

pod przewodnictwem wiceprezesa Za-
rządu Radosława Stacha. Byli też repre-
zentanci kopalń, hut i firm z grupy kapi-
tałowej KGHM.

Państwową Inspekcję Pracy reprezen-
towali główny inspektor pracy Wiesław 
Łyszczek, wicedyrektor Departamentu 
Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz, p.o. za-
stępcy okręgowego inspektora pracy we 

Pamięci ofiar wypadków przy pracy

Z 
abierając głos podczas spotkania, 
szef PIP Wiesław Łyszczek powie-

dział: „Pamięć o negatywnych skutkach 
lekceważenia zagrożeń oraz prawo do bez-
piecznych i higienicznych warunków pra-
cy stanowi impuls do refleksji nad sku-
teczniejszymi rozwiązaniami prawnymi, 
organizacyjnymi i prewencyjnymi na rzecz 
poprawy warunków pracy i podnoszenia 
kultury bezpieczeństwa. Państwowa In-
spekcja Pracy, stojąc na straży przestrze-
gania przepisów prawa pracy w naszym 
kraju, z całą stanowczością egzekwuje re-
alizację podstawowych obowiązków pra-
codawców w zakresie zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy. 
Ponieważ każdy pracujący w naszym kra-
ju ma konstytucyjnie zapewnione prawo 
do bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy. Dlatego dziękuję Państwu za 
podejmowanie działań na rzecz popra-
wy warunków pracy i ochrony zdrowia 
osób pracujących”.

P 
osiedzenie Lubuskiej Komisji Ochro-
ny Pracy otworzył okręgowy in-

spektor pracy Jerzy Łaboński. Podkreślił, 
że przypada ono w roku 100-lecia istnie-
nia inspekcji pracy i ma na celu zwiększe-
nie świadomości w zakresie skutecznej 
ochrony  zatrudnionych, unikania wy-
padków, w szczególności śmiertelnych, 
a także chorób zawodowych. Zgro-
madzonym zaprezentowano film zre-
alizowany z okazji jubileuszu, a histo-
rię powstania i rozwoju inspekcji pracy 
w Polsce i na Ziemi Lubuskiej przedsta-
wił były okręgowy inspektor pracy Fran-
ciszek Grześkowiak. 

Wręczono rocznicowe medale za dłu-
goletnią pracę. Otrzymali je m.in.: dr Sta-
nisław Iwan, przewodniczący Lubuskiej 
Komisji Ochrony Pracy, Jerzy Brągle-

Debata o stanie ochrony pracy w Lubuskiem

Spotkanie, zorganizowane w związku ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, 
zgromadziło przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, urzędów 
i instytucji nadzoru nad warunkami pracy. 

zdrowia w miejscu pracy. Przedstawicie-
le pracodawców podkreślali, że obecnie 
zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownikom jest wpisane w projekt roz-
woju przedsiębiorstwa. Doceniają pro-
gramy prewencyjne i informacyjne PIP, 
a ich realizacja przekłada się na poprawę 
warunków pracy w zakładach. O bezpie-
czeństwie pracy i legalności zatrudnienia 
cudzoziemców mówił prof. Edward Kowal. 

Podziękowania za dobrą, długoletnią 
współpracę, a także gratulacje i wyrazy 
uznania PIP złożyli: Dorota Konaszczuk, 
lubuski wojewódzki inspektor sanitar-
ny, Zbigniew Surma, z-ca dyrektora ZUS 
w Gorzowie Wlkp. i Józef Kruczkowski, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Barbara Babicz
OIP Zielona Góra

wicz, przedstawiciel ZR NSZZ „Solidar-
ność” w Gorzowie Wlkp., dr Bożenna Te-
lec, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Zielonej Górze, Boże-
na Ronowicz, dyrektor OT KRUS w Zielo-
nej Górze, prof. dr hab. Bogusław Pietru-
lewicz, reprezentujący Instytut Inżynierii 
Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. inż. 
Edward Kowal, reprezentujący Zakład Er-
gonomii i Instytut Inżynierii Bezpieczeń-
stwa i Nauk o Pracy.

 Wprowadzeniem do dyskusji tema-
tycznej był raport Jerzego Łabońskiego na 
temat stanu bezpieczeństwa pracy w woj. 
lubuskim, z którego wynikało, iż z każdym 
rokiem odnotowuje się mniejszą liczbę 
wypadków przy pracy. Uczestnicy repre-
zentujący środowisko nauki i medycyny 
pracy zwracali uwagę na kwestię ochrony 

i profilaktyce zdrowotnej oraz nowocze-
snym metodom kształcenia zawodowe-
go w górnictwie.

Szef inspekcji pracy podkreślił, że nie-
stabilne środowisko pracy i liczne zagro-
żenia występujące w branży górniczej wy-
muszają wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych. Pra-
cowników górnictwa obowiązują szczegól-
ne rygory utrzymania stanu bezpieczeń-
stwa oraz bezpiecznego postępowania.

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy 
złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
w hołdzie pracownikom Polskiej Miedzi, 
którzy odeszli tragicznie wskutek wypad-
ków przy pracy.

Dzień wcześniej przy pomniku ofiar 
wypadków przy pracy w Tarnobrzegu-
-Machowie odbyło się spotkanie upa-
miętniające ofiary wypadków przy pracy, 
w którym uczestniczyli przedstawicie-
le wojewody podkarpackiego, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tar-
nobrzegu, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracow-
ników Służby BHP, Starostwa Powiatowe-
go w Tarnobrzegu, prezydent Tarnobrze-
ga i lokalne media.
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Tomasz Musialik

Z 
godnie z treścią art. 10 ust. 1 usta-
wy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-

stwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 623 ze zm.) do zadań PIP należy 
m.in. nadzór i kontrola przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szczególności 
dotyczących kwestii zatrudniania mło-
docianych (pkt 1), wydawanie i cofanie ze-
zwoleń w przypadkach, o których mowa 
w art. 3045 k.p., a zatem w przypadkach, 
gdy prawo na zasadzie wyjątku dopusz-
cza pracę dzieci (pkt 12).

Prawo międzynarodowe
Na wstępie warto zaznaczyć, że do naj-
ważniejszych podstaw prawnych odno-
szących się do zatrudniania młodocianych 
należy zaliczyć, oprócz działu dziewiąte-
go Kodeksu pracy, także akty prawa mię-
dzynarodowego, w tym m.in. Konwencję 
o prawach dziecka, przyjętą przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych dnia 20 listopada 1989 r., Europejską 
Kartę Społeczną z dnia 18 października  

Nowe regulacje 
dotyczące zatrudniania 
młodocianych

Prawo

Zagadnienia dotyczące zatrudniania młodocianych należą 
do obszarów kontrolno-nadzorczych organów Państwowej 
Inspekcji Pracy. 1 września 2018 r. weszły w życie nowe regulacje 
prawne wprowadzające znaczne zmiany w tej materii. 

na gruncie k.p. jest efektem wejścia w ży-
cie art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 56, poz. 458 ze zm.). Powodem wpro-
wadzenia tej nowelizacji było obniżenie 
wieku podlegania obowiązkowi szkolne-
mu. Wskazano, że obowiązek szkolny bę-
dzie się rozpoczynać z początkiem roku 
szkolnego w danym roku kalendarzowym, 
w którym dziecko skończy 6 lat. Wów-
czas obowiązek szkolny wynikał z art. 15 
ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.  
nr 256, poz. 2572 ze zm.). W 2016 r. okre-
ślono go na poziomie 7 lat, zaś od 2017 r. 
przepis dotyczący tego obowiązku prze-
niesiony został do ustawy z dnia 14 grud-
nia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 9996); aktualnie tę kwestię 
reguluje art. 35. Z dniem 1 września 2018 
r. na rynku pracy docelowo mieli się za-

1961 r. czy konwencje i zalecenia Między-
narodowej Organizacji Pracy (MOP). 

Konwencja o prawach dziecka ONZ za-
wiera szereg ogólnych postanowień do-
tyczących prawa do ochrony dzieci w za-
kresie zatrudnienia oraz zapewnienia im 
ochrony przed wyzyskiem ekonomicz-
nym, przed wykonywaniem pracy, która 
może być niebezpieczna lub może kolido-
wać z ich kształceniem, jak również może 
być szkodliwa dla ich zdrowia lub rozwo-
ju fizycznego, umysłowego, duchowego, 
moralnego czy społecznego.

Z kolei Europejska Karta Społeczna zo-
bowiązała państwa sygnatariuszy do wpro-
wadzenia minimalnej ochrony w zakre-
sie zatrudniania dzieci, odnoszącej się do 
wynagrodzenia za pracę, urlopów, pracy 
w godzinach nocnych czy pracy uniemoż-
liwiającej korzystanie w pełni z obowiąz-
kowego nauczania.

Konwencje i zalecenia MOP od 1919 r. 
przyczyniają się do podwyższania mini-
malnych standardów zatrudnienia dzieci 
oraz ich bezpieczeństwa i higieny pracy. 

tem znaleźć absolwenci gimnazjów, któ-
rzy rozpoczęli edukację w roku szkolnym 
2009/2010 jako sześciolatkowie, a następ-
nie ukończyli 6-letnią szkołę podstawową 
i 3-letnie gimnazjum (6+6+3). 

Jako ciekawostkę warto wskazać, że 
przez lata Kodeks pracy definiował mło-
docianego właśnie jako osobę, która ukoń-
czyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat. Taka de-
finicja obowiązywała od 1 stycznia 1975 
r., a więc od wejścia w życie Kodeksu pra-
cy, aż do 1 września 2002 r., kiedy usta-
wą z dnia 23 sierpnia 2001 roku o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty, ustawy 
– Przepisy wprowadzające reformę ustro-
ju szkolnego, ustawy – Karta Nauczycie-
la oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
nr 111, poz. 1194 ze zm.) w miejsce 8-let-
niej szkoły podstawowej wprowadzono 
6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gim-
nazjum. Obowiązek szkolny obejmował  

Dla przykładu można wskazać konwencję 
nr 182 MOP dotyczącą zakazu i natychmia-
stowych działań na rzecz eliminowania naj-
gorszych form pracy dzieci, przyjętą w Ge-
newie 17 czerwca 1999 r. (Dz.U. 2004 r. nr 
139, poz. 1474). Wśród najgorszych form 
pracy dzieci wymienia się m.in. pracę, któ-
ra ze względu na swój charakter lub oko-
liczności jej prowadzenia może zagrażać 
zdrowiu, bezpieczeństwu lub moralno-
ści dzieci (art. 3 pkt d). W art. 4 konwen-
cji państwa strony zostały zobowiązane 
do przyjęcia wykazów prac uwzględnia-
jących stosowne standardy międzynaro-
dowe w tym zakresie.

Obniżenie dolnej granicy 
wieku 
Definicja młodocianego zawarta w art. 190 
§ 1 k.p. została znowelizowana i obowiązuje 
od 1 września 2018 roku. W jej rozumieniu 
młodocianym jest osoba, która ukończy-
ła 15 lat (poprzednio granica ta określona 
była na poziomie 16 lat), a nie przekroczyła 
18 lat. Obniżenie wieku osoby młodocianej 

Definicja  
młodocianego zawarta  
w art. 190 § 1 k.p.  
została znowelizowana 
i obowiązuje  
od 1 września 2018 roku.  
W jej rozumieniu 
młodocianym jest osoba, 
która ukończyła 15 lat 
(poprzednio granica ta 
określona była  
na poziomie 16 lat),  
a nie przekroczyła 18 lat.
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wtedy 7-letnie dzieci, stąd po zakończeniu 
nauki w gimnazjum dziecko osiągało wiek 
16 lat i mogło podjąć zatrudnienie w cha-
rakterze młodocianego.

Aktualnie, po dalszych zmianach, m.in. 
zlikwidowaniu gimnazjów i ponownym 
przywróceniu 8-letniej szkoły podstawo-
wej, na podstawie art. 191 § 1 k.p. zasadą 
jest zatrudnianie tylko tych młodocianych, 
którzy ukończyli 15 lat, ukończyli co naj-
mniej 8-letnią szkołę podstawową i przed-
stawili świadectwo lekarskie stwierdzają-
ce, że praca danego rodzaju nie zagraża 
ich zdrowiu.

Zmiana istotna z punktu widzenia pra-
cowników młodocianych odnosi się do za-
stąpienia zasadniczych szkół zawodowych 
szkołami branżowymi. W roku szkolnym 
2017/2018 rozpoczęła się rekrutacja do 
szkół branżowych I stopnia, gdzie nauka 
potrwa 3 lata, a jej absolwent uzyska wy-
kształcenie zasadnicze branżowe. Po ukoń-
czeniu szkoły branżowej I stopnia i zdaniu 
egzaminu uczniowie uzyskają dyplom po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Szkoły branżowe II stopnia, jako szko-
ły 2-letnie, zostaną uruchomione w dniu  
1 września 2020 r. Absolwenci szkół branżo-

Zawarcie umowy o pracę w celu przygo-
towania zawodowego jest dopuszczalne 
w przypadku wyrażenia na to zgody przez 
przedstawiciela ustawowego lub opieku-
na prawnego tej osoby, uzyskania pozy-
tywnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz uzyskania zezwolenia 
dyrektora ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, w której obwodzie mieszka ta oso-
ba, na spełnianie obowiązku szkolnego 
poza szkołą – chodzi tu o sytuację, w któ-
rej rodzice chcący, aby ich dziecko uczyło 
się w domu, muszą zapisać je do szkoły, 
a następnie złożyć następujące dokumen-
ty: opinię poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, wniosek o edukację domową, 
zobowiązanie dotyczące przystąpienia 
dziecka do egzaminów oraz oświadcze-
nie o zapewnieniu warunków umożliwia-
jących realizację podstawy programowej 
na danym etapie kształcenia;

– z osobą, która ukończyła 15 lat i nie 
ukończyła ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, może być, na wniosek jej przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna, zawarta 
umowa o pracę w celu przygotowania za-
wodowego odbywanego w formie przy-
uczenia do wykonywania określonej pra-
cy, jeżeli została ona przyjęta do oddziału 
przysposabiającego do pracy utworzo-
nego w ośmioletniej szkole podstawo-
wej (oddziały te są tworzone w wybra-
nych szkołach) albo uzyskała zezwolenie 
dyrektora ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, w której obwodzie mieszka, na speł-
nianie obowiązku szkolnego poza szkołą 
oraz uzyskała pozytywną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej;

– z osobą, która ukończyła 15 lat i nie 
ukończyła ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, spełniającą obowiązek szkolny poza 
szkołą, może być, po ukończeniu przez 
nią przygotowania zawodowego w for-
mie przyuczenia do wykonywania określo-
nej pracy, zawarta umowa o pracę w celu 
przygotowania zawodowego w formie 
nauki zawodu, jeżeli uzyskała zezwolenie 
dyrektora ośmioletniej szkoły podstawo-
wej, w której obwodzie mieszka, na speł-
nianie obowiązku szkolnego poza szkołą 
oraz uzyskała pozytywną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej;
– osoba, która ukończyła 18 lat w trakcie 

nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, 
może być zatrudniona na zasadach okre-
ślonych dla młodocianych w roku kalen-
darzowym, w którym ukończyła tę szkołę.

Ze sformułowania wskazanych wyjąt-
ków w taki sposób wynika konkluzja, że 
możliwość podjęcia pracy w celu przygo-
towania zawodowego w formie nauki za-
wodu jest determinowane ukończeniem 
ósmej klasy szkoły podstawowej. Z ko-
lei osiągnięcie 15. roku życia jest warun-
kiem koniecznym do podjęcia pracy w celu 
przygotowania zawodowego odbywane-
go w formie przyuczenia do wykonywania 
określonej pracy (za wyjątkiem przypad-
ku wskazanego w art. 191 § 23 k.p., tj. po 
wyrażeniu zgody przedstawiciela ustawo-
wego lub opiekuna prawnego tej osoby).

Zatrudnianie dzieci
Z tematem zatrudniania młodocianych wią-
że się kwestia zatrudniania dzieci. Zatrud-
nianie dzieci uregulowane zostało w art. 
3045 k.p. na zasadzie wyjątku i wymaga 
spełnienia łącznie kilku przesłanek. Prze-
pis ten implementuje niektóre z postano-
wień dyrektywy Rady 94/33/WE z dnia 22 
czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy 
osób młodych (Dz. Urz. UE L Nr 216, str. 12).

W ślad za art. 3045 § 1 k.p. wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko do ukończenia przez nie 16. roku 
życia jest dozwolone:

– tylko i wyłącznie na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność kulturalną, ar-
tystyczną, sportową lub reklamową;

– wymaga uprzedniej zgody przed-
stawiciela ustawowego lub opiekuna 
tego dziecka;

– wymaga zezwolenia właściwego in-
spektora pracy w drodze decyzji admini-
stracyjnej, wydawanej na wniosek podmio-
tu prowadzącego działalność kulturalną, 
artystyczną, sportową lub reklamową.

Właściwy inspektor pracy obligatoryj-
nie odmawia wydania zezwolenia, jeżeli 
wykonywanie pracy lub innych zajęć za-
robkowych przez dziecko powoduje za-
grożenie dla jego życia, zdrowia i rozwoju 

wych II stopnia uzyskają prawo przystąpie-
nia do egzaminu maturalnego, a następ-
nie do kontynuowania nauki na studiach 
wyższych. Uczniowie uzyskają też możli-
wość zdobycia dyplomu potwierdzające-
go ich kwalifikacje w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika.

Wyjątek od tej reguły
Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 
15. roku życia, jest co do zasady zabronio-
ne (art. 191 § 2 k.p.), ale przepisy zawiera-
ją szereg wyjątków od tej reguły. Do dnia 
31 sierpnia 2018 r. wyjątki te określone były 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku 
w sprawie przypadków, w których wyjątko-
wo jest dopuszczalne zatrudnianie młodo-
cianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, 
osób niemających 16 lat, które ukończyły 
gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, 
które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. nr 
214, poz. 1808). Obecnie określone zosta-
ły w przepisach Kodeksu pracy. 

Wyjątki te uregulowano w art. 191  
§ 21 – § 27 k.p. oraz art. 1911 k.p. Zgodnie 
z tymi przepisami:

– osoba, która ukończyła ośmioletnią 
szkołą podstawową, niemająca 15 lat, może 
być zatrudniona na zasadach określonych 
dla młodocianych w roku kalendarzowym, 
w którym kończy 15 lat;

– osoba, która ukończyła ośmiolet-
nią szkołę podstawową, niemająca 15 lat 
(z wyjątkiem osoby, o której mowa w po-
przednim punkcie), może być zatrudnio-
na na zasadach określonych dla młodocia-
nych w celu przygotowania zawodowego 
w formie nauki zawodu – zawarcie umo-
wy o pracę w celu przygotowania zawodo-
wego jest dopuszczalne w przypadku wy-
rażenia na to zgody przez przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego tej 
osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

– osoba, która nie ukończyła ośmiolet-
niej szkoły podstawowej, niemająca 15 lat, 
może być zatrudniona na zasadach okre-
ślonych dla młodocianych w celu przy-
gotowania zawodowego w formie przy-
uczenia do wykonywania określonej pracy. 

psychofizycznego bądź zagraża wypeł-
nianiu przez dziecko obowiązku szkolne-
go. Do wniosku o wydanie zezwolenia 
powinny być dołączone następujące do-
kumenty: pisemna zgoda przedstawicie-
la ustawowego lub opiekuna dziecka na 
wykonywanie przez dziecko pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych, opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej dotyczą-
ca braku przeciwwskazań do wykonywa-
nia przez dziecko pracy lub innych zajęć 
zarobkowych, orzeczenie lekarza stwier-
dzające brak przeciwwskazań do wyko-
nywania przez dziecko pracy lub innych 
zajęć zarobkowych oraz opinia dyrektora 
szkoły, do której dziecko uczęszcza, doty-
cząca możliwości wypełniania przez dziec-
ko tego obowiązku w czasie wykonywania 
przez nie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych (jeżeli dziecko podlega obowiązko-
wi szkolnemu). W zezwoleniu właściwego 
inspektora pracy winny znaleźć się nastę-
pujące informacje:

– dane osobowe dziecka i jego przed-
stawiciela ustawowego lub opiekuna;

– oznaczenie podmiotu prowadzącego 
działalność kulturalną, artystyczną, spor-
tową lub reklamową;

– określenie rodzaju pracy lub innych 
zajęć zarobkowych, które może wykony-
wać dziecko;

– określenie dopuszczalnego okresu 
wykonywania przez dziecko pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych;

– określenie dopuszczalnego dobo-
wego wymiaru czasu pracy lub innych za-
jęć zarobkowych;

– inne niezbędne ustalenia, wymaga-
ne ze względu na dobro dziecka lub ro-
dzaj, charakter albo warunki wykonywa-
nia pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko.

Właściwy inspektor pracy cofa wy-
dane zezwolenie na wniosek przed-
stawiciela ustawowego lub opieku-
na dziecka albo z urzędu, w przypadku 
stwierdzenia, że warunki pracy dziecka 
nie odpowiadają warunkom określonym 
w wydanym przez niego zezwoleniu. Cof-
nięcie zezwolenia skutkuje obligatoryj-
nym rozwiązaniem stosunku prawnego  

Właściwy inspektor pracy 
obligatoryjnie odmawia 

wydania zezwolenia,  
jeżeli wykonywanie 

pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko 

powoduje zagrożenie dla 
jego życia, zdrowia  

i rozwoju psychofizycznego  
bądź zagraża  

wypełnianiu przez dziecko 
obowiązku szkolnego. 

IP 5/2019 IP 5/201912 13



Minęły trzy dekady od ustanowienia Odznaki Honoro-
wej za Zasługi dla Ochrony Pracy. Zmieniała się szata 
graficzna odznaki, ale idea pozostała ta sama. Główny 
inspektor pracy przyznaje ją za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie ochrony pracy. Komu i po spełnieniu 
jakich warunków?

Odznaka jest honorowym wyróżnieniem i można ją 
otrzymać tylko raz. Przyznawana jest obywatelom polskim 
oraz obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom 
w kraju i za granicą. We wniosku, który jest podstawą przyznania 
odznaki, muszą zostać wyszczególnione konkretne dokonania 
służące ochronie pracy, w tym poprawie bezpieczeństwa pracy. 
Mogą to być bardzo różne rozwiązania, także racjonalizatorskie, 
które pozytywnie wpływają na standard i bezpieczeństwo pracy 
w zakładzie. Zdarza się, że te mają również wymiar ekonomiczny, 
gdy zostają objęte ochroną patentową. Przed laty, jako czynny in-
spektor pracy, spotykałem się z takimi rozwiązaniami techniczny-
mi w Elektrowni Kozienice. W znakomity sposób służyły one bez-
pieczeństwu pracy, poprawiając również jej komfort. Już wtedy 
dostrzegałem potrzebę doceniania myśli technicznej pracowni-
ków bezpośrednio związanych z procesem produkcyjnym. Oni 
w pierwszej kolejności powinni być adresatami odznaczenia za 
zasługi dla ochrony pracy.

Przewodniczy pan inspektor zespołowi, który opiniuje wnio-
ski o nadanie odznaki. Co wynika z ostatnich prac zespołu?

Przede wszystkim to, że większość wniosków dotyczy przedsta-
wicieli związkowych lub społecznych inspektorów pracy i wyłania 
się z nich jedynie rys zawodowy pretendentów do odznaczenia, 
a nie ich faktyczne osiągnięcia na polu ochrony pracy. W miesią-
cu kwietniu bieżącego roku nasz zespół opiniujący pochylał się 
nad czterema wnioskami i żaden nie spełnił naszych oczekiwań 
i wymagań. Zwróciliśmy się do wnioskodawców o uzupełnienie. 
Widzieliśmy tam potencjał, ale wymagało to poparcia konkret-

Interesują nas konkretne 
działania

Z Andrzejem Kwalińskim, 
zastępcą głównego inspektora pracy 

oraz przewodniczącym Zespołu 
do Spraw Rozpatrzenia Wniosków 

o Nadanie Odznaki Honorowej  
za Zasługi dla Ochrony Pracy, 

rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

nymi działaniami, wykraczającymi poza podstawowe obowiązki 
zawodowe. W dwóch przypadkach wniosków nie uzupełniono, 
a w kolejnych dwóch wniesione uzupełnienia nie spełniały ocze-
kiwań zespołu opiniującego i wymagań odnośnych przepisów. 
Jako przewodniczący zespołu liczę na większą współpracę i ak-
tywność okręgowych inspektorów pracy, którzy sami mogą wy-
stępować o nadanie odznaczenia. Mają doskonałe rozeznanie, kto 
zasługuje na prestiżowe wyróżnienie inspekcji pracy, ze względu 
na kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w rozmaitych 
zakładach czy instytucjach. 

W skład zespołu opiniującego wnioski o nadanie odznaki 
wchodzą inspektorzy pracy?

W większości. Są to dyrektorzy kilku departamentów w Głów-
nym Inspektoracie Pracy, wcześniej czynni inspektorzy pracy. Cho-
dzi o szefów departamentów: Nadzoru i Kontroli, Prawnego, Pre-
wencji i Promocji, dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora Pracy 
oraz okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Gdy wcześniej 
kierowałem warszawskim okręgiem, również uczestniczyłem 
w pracach zespołu, któremu obecnie przewodniczę. Uważam, że 
wiele osób i instytucji zasługuje na docenienie swoich wysiłków 
związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy, za którymi często 
stoi pasja i wytężona praca. Główny inspektor pracy chce wyróż-
niać tych wszystkich, którzy nie tylko dostrzegają rozmaite po-
trzeby w procesie pracy, ale też wdrażają swoje pomysły na pro-
ochronne rozwiązania.
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(stosunku pracy lub stosunku cywilno-
prawnego), w ramach którego dziec-
ko wykonuje pracę lub świadczy usługi 
o charakterze kulturalnym, artystycznym, 
sportowym lub reklamowym (A.M. Świąt-
kowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 6, 
Warszawa 2018).

W doktrynie nierzadko wskazuje się, że 
zatrudnienie dzieci, o którym mowa w art. 
3045 k.p., odbywa się na podstawie umo-
wy o pracę, co nie do końca jest prawdą, 
bowiem zatrudnienie w tym przypadku 
może odbywać się również na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. Z kolei w przy-
padku dzieci do lat 13 przyjmuje się, że 
przedmiotowy przepis nie reguluje kwe-
stii zatrudniania dzieci, lecz jedynie „ich 
udziału w określonych w nim rodzajach 
działalności. W takim przypadku zawie-
ra się bowiem umowę na udział dziecka 
(do lat 13) w określonych przejawach ak-
tywności, przy czym stroną tej umowy 
jest przedstawiciel ustawowy lub opie-
kun dziecka” – dziecko w tym wieku nie 
ma bowiem nawet ograniczonej zdolno-
ści do czynności prawnych, samo więc 
nie może zawrzeć żadnej umowy (A. Sob-
czyk, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 4, 
Warszawa 2018).

Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale 7 sę-
dziów z dnia 26 stycznia 1982 r. (sygn. akt 
V PZP 8/81) orzekł, że przepisy Kodeksu 
pracy nie zawierają wyraźnego zastrze-
żenia co do bezwzględnej nieważności 
umowy o pracę zawartej z małoletnim do 
lat 14. Sąd zasadą prawną wskazał, iż umo-
wa taka wymaga, ze względu na istnieją-
ce zakazy zatrudniania takich osób, wypo-
wiedzenia przez zakład pracy, a małoletni 
pracownik w okresie wypowiedzenia po-
winien być odsunięty od pracy.

Problem relacji między 
przepisami
Z obniżeniem dolnej granicy wieku dla pra-
cownika młodocianego z 16 do 15 lat wią-
że się kwestia relacji nowego uregulowania 
kodeksowego do art. 3045 k.p. normują-
cego zatrudnianie dzieci. O wyjaśnienie 
tej kwestii główny inspektor pracy zwró-
cił się do ministra rodziny, pracy i polity-
ki społecznej. W piśmie z dnia 6 grudnia  
2018 r. (GPP-49-023-179-1/18) wskazano 
na odmienny charakter dwóch komento-
wanych przepisów. Młodociany (15-18 lat) 
przede wszystkim uczy się i jednocześnie 
odbywa przygotowanie zawodowe, a więc 
nie wykonuje pracy w celach zarobkowych. 

Z kolei dziecko (0-16 lat) na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność kulturalną, ar-
tystyczną, sportową lub reklamową wy-
konuje pracę lub inne zajęcia zarobkowe, 
co nie ma na celu przygotowania zawodo-
wego do przyszłej pracy.

Ustawodawca w katalogu wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika w art. 283 
§ 2 pkt 9 k.p. pozostawił dotychczasowe 
ograniczenie wiekowe na poziomie 16 lat 
w przypadku dopuszczania do wykony-
wania pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko bez zezwolenia właściwe-
go inspektora pracy. W odpowiedzi resort 
pracy podkreślił, że nie byłoby korzystne 
obniżenie do 15 lat górnej granicy wieko-
wej z art. 3045 k.p., ponieważ stanowiło-
by to pogorszenie ochrony prawnej, któ-
rej podlegają dzieci wykonujące pracę lub 
inne zajęcia zarobkowe. Po ukończeniu 
przez dziecko 15. roku życia, na wykony-
wanie przez nie pracy nie byłoby bowiem 
wymagane zezwolenie inspektora pra-
cy, a wszystko odbywałoby się w oparciu 
o ogólne przepisy.

Do rozróżnienia charakteru dwóch 
przepisów kodeksowych sprowadza się 
istota problemu ich relacji, a także kwe-
stia relacji przepisów Kodeksu pracy do 
przepisów konstytucyjnych, konkretnie 
art. 65 ust. 3 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 
r. nr 78, poz. 483 ze zm.). Zgodnie z treścią 
tej normy stałe zatrudnianie dzieci do lat 
16 jest zakazane, a formy i charakter do-
puszczalnego zatrudniania określać ma 
ustawa. Z przepisu art. 65 ust. 3 Konstytu-
cji RP nie wynika bezwzględny zakaz za-
trudniania dzieci do 16. roku życia, stąd 
w przepisach k.p. znalazły się uregulowa-
nia, zgodnie z którymi zatrudnienie to jest 
możliwe. Wobec tego młodociany odby-
wający przygotowanie zawodowe, bez 
względu na jego wiek, nie wykonuje pracy 
w celach zarobkowych, a więc nie jest stale 
zatrudniany, skutkiem czego nie można tu-
taj mówić o sprzeczności nowelizacji obni-
żającej dolną granicę wieku pracowników 
młodocianych z zapisami Konstytucji RP.

młodszy inspektor pracy  
Tomasz Musialik

OIP Katowice
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K 
ilkudziesięciu uczestników fina-
łu konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy” wraz z opiekunami przyjechało 
z całej Polski do Centrum Nauki Koper-
nik. Finaliści zostali wyłonieni spośród 
ponad 10 tysięcy uczniów z 415 szkół. 
Do etapu centralnego zakwalifikowało 
się 48 uczniów.

Gości powitał dyrektor Departamen-
tu Prewencji i Promocji GIP Jerzy Wlazło. 
Przypomniał, że ogólnopolski konkurs „Po-
znaj swoje prawa w pracy” jest organizo-
wany przez Państwową Inspekcję Pracy od 
2013 roku w szkołach ponadgimnazjalnych 
uczestniczących w realizacji programu 
edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. 

Uczestnicy finału musieli rozwiązać test 
zawierający pytania z zakresu prawa pracy 
i legalności zatrudnienia oraz sprawdzają-
cy wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

Po zakończonym sprawdzianie uczest-
nicy obejrzeli w planetarium program po-
pularnonaukowy poświęcony gwiezd-
nej nawigacji i badaniom wszechświata. 
W tym czasie komisja konkursowa powo-
łana przez głównego inspektora pracy 

Finał konkursu PIP 
dla młodzieży

Zwyciężczynią VI edycji 
konkursu Państwowej Inspekcji 

Pracy „Poznaj swoje prawa 
w pracy” została Klaudyna 

Kubińska z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Administracyjnych 

w Bydgoszczy. Finał odbył się 
9 kwietnia 2019 r. w Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. 
Gratulacje laureatom złożył 

główny inspektor pracy 
Wiesław Łyszczek.

sprawdzała prace. Przewodniczył jej Woj-
ciech Gonciarz, dyrektor Departamentu 
Prawnego GIP. W skład komisji zostali po-
wołani także: Jarosław Leśniewski, dyrek-
tor Departamentu Legalności Zatrudnie-
nia, Katarzyna Mietelska, wicedyrektor 
Departamentu Prewencji i Promocji, Iza-
bela Waga, wicedyrektor Departamentu 
Nadzoru i Kontroli oraz Artur Sobota, kie-
rownik Sekcji Prewencji w Departamencie 
Prewencji i Promocji. Sekretarzem komisji 
była Anna Borowska-Buda z Departamen-
tu Prewencji i Promocji.

W trakcie uroczystej gali z udziałem 
głównego inspektora pracy Wiesława 
Łyszczka oraz kierownika Ośrodka Pro-
mocji i Wdrażania CIOP-PIB Alfreda Brzo-
zowskiego uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, zaś najlepszym wrę-
czono nagrody w  postaci bonów upomin-
kowych.  Nagrodą główną był bon o war-
tości 2000 złotych.

Laureatami VI edycji konkursu  „Poznaj 
swoje prawa w pracy” zostali:

I miejsce – Klaudyna Kubińska z Zespo-
łu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 
w Bydgoszczy,

II miejsce – Joanna Lebiedzińska z Ze-

społu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. 
Mikołaja Kopernika w Białymstoku,

III miejsce – Alicja Markowska z Zespo-
łu Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Do-
brzańskiego-Hubala w Sokółce.

– Bardzo się cieszę, gdy widzę, jak wielu 
młodych ludzi jest zainteresowanych sze-
roko pojętym bezpieczeństwem jeszcze 
na etapie edukacji, przed rozpoczęciem 
pierwszej pracy. Z pewnością ta wiedza się 
przyda, chociażby przy okazji wakacyjnej 
pracy, podczas praktyk, staży czy wolon-
tariatów – powiedział do uczestników kon-
kursu Wiesław Łyszczek. 

W imieniu uczestników konkursu i ich 
opiekunów głos zabrała Beata Pindral, 
nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Kielcach, której podopieczna kilka 
lat temu odjechała skuterem, będącym na-
grodą za wygranie konkursu Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Tegoroczna edycja konkursu realizowa-
na była pod honorowym patronatem mi-
nistra edukacji narodowej.

Spotkanie finałowe w Centrum Nauki 
Kopernik prowadził Krzysztof Bielecki 
z Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Tomasz Zalewski
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warunków pracy poprzez m.in. zmiany oświe-
tlenia w miejscach pracy, a szef rzemieślników 
zorganizował szkolenia związane z implementa-
cją przepisów unijnych w zakładach rzemieślni-
czych. Bardzo prężnie współpracowali z inspek-
torami pracy. Gdy wręczałem im odznaczenia, 
widziałem wzruszenie i zadowolenie, że ich do-
konania i wysiłki zostały dostrzeżone przez in-
stytucję, która na co dzień kontroluje i wery-
fikuje, a nierzadko i karze. Dla nich to był nie 
tylko osobisty sukces czy splendor, ale dowód 
na to, że nawet drobne pomysły na wykonywa-
nie pracy w sposób np. mniej uciążliwy, a przez 
to bezpieczniejszy, mogą być również zauwa-
żone i docenione.

Dziękuję za rozmowę.

Jak wiele wniosków o przyznanie odznacze-
nia na przestrzeni ostatnich lat wpłynęło do 
głównego inspektora pracy i zespołu opiniu-
jącego wnioski?     

Od 2016 roku wpłynęło w sumie 71 wniosków 
o przyznanie odznaczenia za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie ochrony pracy. Główny in-
spektor pracy uhonorował odznaką 40 osób i in-
stytucji. Od ustanowienia odznaczenia w 1988 
roku przyznano ich w sumie 2885. W ubiegłym 
roku miałem zaszczyt wręczać naszą honorową 
odznakę. Wnioskował o nią przewodniczący Re-
gionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” dla beha-
powca we wrocławskim urzędzie miasta oraz dla 
prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, a jed-
nocześnie właściciela firmy metalowej. Pamię-
tam, że behapowiec ten zadbał o polepszenie 

W 
zięło w niej udział ponad 150 uczestników, w tym 
przedstawiciele nauki, inspektorzy pracy, partnerzy 

instytucjonalni, a także pracodawcy i liderzy związkowi. Zgro-
madzonych przywitał dziekan wydziału prof. dr hab. Karol Kicz-
ka. Okręgowy inspektor pracy Małgorzata Łagocka podkreśli-
ła szczególne okoliczności i rangę przedsięwzięcia w kontekście 
setnej rocznicy działalności inspekcji w służbie dla ochrony pra-
cy w Polsce. W imieniu drugiego współorganizatora otwarcia 
dokonał kierownik Zakładu Prawa Pracy prof. dr hab. Tadeusz 
Kuczyński.                                                

Dr Tomasz Kozłowski, nadinspektor pracy, kierownik Od-
działu PIP w Ostrowie Wielkopolskim, omówił działania inspekcji 
pracy w latach 1919-1939. Zaprezentował m.in. tezę, iż rodowód 
polskiej inspekcji pracy sięga lat znacznie wcześniejszych, a pod-
pisanie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu tymczaso-
wego o ustanowieniu inspekcji pracy w kilka miesięcy po ukon-
stytuowaniu się organów nowego państwa świadczy o dużym 
potencjale organizacyjnym i merytorycznym środowiska inspek-

Prawo pracy – doctrina et usu
O działalności Państwowej Inspekcji Pracy wczoraj, dziś i jutro rozmawiali w sali 
audytoryjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego uczestnicy konferencji 
naukowej zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu i Wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii wrocławskiej uczelni. Konferencja odbywająca się 
12 kwietnia br. wieńczyła dolnośląskie obchody 100-lecia powołania do życia inspekcji 
pracy. 

cyjnego ówczesnej Polski. Dr hab. Dariusz Makowski z Uniwer-
sytetu Łódzkiego omówił rozwój regulacji dotyczących ustroju 
i kompetencji inspekcji pracy w Polsce. Miejsce PIP w systemie 
organów państwa wraz z wnioskami de lege lata i de lege fe-
renda przedstawił prof. dr hab. Mariusz Jabłoński z wrocław-
skiego uniwersytetu. 

Drugą część obrad rozpoczął wykład dr hab. Teresy Wyki, pro-
fesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego, w którym omó-
wiła władcze formy działania PIP w dziedzinie ochrony pracy. Na 
temat stosowania środków kontroli i nadzoru nad przestrzega-
niem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorskiej 
mówił Łukasz Paroń, starszy inspektor pracy – główny specjalista 
z OIP we Wrocławiu. Interesujące referaty wygłosili: sędzia karni-
sta dr Sebastian Kowalski, reprezentujący Uniwersytet Zielono-
górski oraz sędzia cywilista dr Andrzej Jabłoński z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dr Anna Dubowik z Uniwersytetu Warszawskie-
go szczegółowo opisała wybrane elementy statusu pracownicze-
go inspektora pracy. W podsumowaniu konferencji podkreślono 
wysoki poziom naukowy i właściwy dobór tematyki.
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C 
entralne eliminacje konkursu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy „Poznaj 

swoje prawa w pracy”, adresowanego do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, były 
poprzedzone zmaganiami regionalnymi. 
W Warszawie odbyły się one pod koniec lute-
go w szkołach, które uczestniczyły w progra-
mie edukacyjnym ,,Kultura bezpieczeństwa”, 
realizowanym przez PIP pod patronatem 

MEN. Wcześniej inspektorzy pracy ze sto-
łecznego Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili lekcje z prawa pracy i bhp.

 Podczas finału etapu regionalnego kon-
kursu, w którym zmierzyło się 64 uczniów 
z 33 szkół, uczestnicy musieli rozwiązać test 
35 pytań jednokrotnego wyboru. Ostatecz-
nie laureatów z Mazowsza wyłoniono pod-
czas dogrywki w formie ustnych odpowie-
dzi na pytania z zakresu prawa pracy i bhp. 

I miejsce zajęła Julia Florczak z Zespołu Szkół 
nr 4 w Mławie, II miejsce przypadło Weroni-
ce Pietrusiak z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, 
a laureatką III miejsce została Dominika Woź-
niakowska z Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardo-
wie. Karty podarunkowe i dyplomy wręczyła 
laureatom konkursu Jolanta Koszałka, okrę-
gowy inspektor pracy w Warszawie. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali drobne upominki.

Poznaj swoje prawa     w pracy

Eliminacje regionalne na Mazowszu Rozstrzygnięcie  konkursu w Centrum Nauki Kopernik
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Włodzimierz Łabanowski

W 
yposażenie wymienne zosta-
ło zdefiniowane w art. 2 lit. b 

dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (§3 
pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn, Dz.U. 
nr 199, poz. 1228). Należy zauważyć, że wy-
posażenie wymienne określa się również 
terminem „maszyna” stosowanym w sze-
rokim znaczeniu tego słowa.

Wyposażenie wymienne to wyposaże-
nie zaprojektowane i zbudowane w celu 
zamontowania w maszynie po oddaniu 
do użytku maszyny podstawowej. Wypo-
sażenie, które producent montuje w ma-
szynie przy jej wprowadzaniu do obrotu 
i w przypadku którego nie przewiduje się 
jego wymiany przez użytkownika, nie jest 
uznawane za wyposażenie wymienne, ale 
za część maszyny. Jeden element wyposa-
żenia wymiennego lub ich większa liczba 
mogą być dostarczane przez producenta 
maszyn wraz z maszyną podstawową lub 
przez innego producenta. W obu przypad-
kach każdy element wymiennego wyposa-

Wyposażenie 
wymienne

Wyposażenie wymienne oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku 
maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika 
przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub 
przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem.

że urządzenia montowane do maszyn do 
robót ziemnych w celu uzyskania funkcji 
umożliwiających np. wiercenie lub rozbiór-
kę. Również podesty robocze przeznaczo-
ne do montowania na maszynach pod-
noszących w celu zmiany ich funkcji, aby 
możliwe było podnoszenie osób, stano-
wią wyposażenie wymienne. Inne przykła-
dy wyposażenia tego typu to konstrukcje 
przeznaczone do montowania w przeno-
śnych maszynach ręcznych w celu ich prze-
kształcenia w maszyny stacjonarne oraz 
wymienne dostawne mechanizmy posu-
wowe do obrabiarek do drewna.

Obowiązki producenta
Wyposażenie wymienne może wprowa-
dzać do obrotu producent maszyn pod-
stawowych lub inny producent. W obu 
przypadkach producent wyposażenia wy-
miennego musi w dostarczonych instruk-
cjach określić maszyny, w których może być 
ono bezpiecznie montowane i użytkowa-
ne, podając właściwości techniczne takich 
maszyn lub w stosownych przypadkach ich 
konkretne modele. Musi on także dołączyć 
niezbędne instrukcje bezpiecznego mon-
tażu i użytkowania wyposażenia wymien-
nego. Producent wyposażenia wymien-
nego musi zagwarantować, że maszyna 
podstawowa wraz z zamontowanym w niej 

ducenci maszyn muszą jednak w instruk-
cji maszyny szczegółowo określać właści-
wości narzędzi, w które maszyna może być 
wyposażona. Takich narzędzi nie uznaje się 
za część maszyny, bardzo często jednak 
bezpieczne użytkowanie maszyny zależne 
jest właśnie od zamontowania i stosowa-
nia odpowiednich narzędzi. Jest to szcze-
gólnie istotne w przypadku narzędzi po-
ruszających się lub obracających się z dużą 
prędkością i ma na celu uniknięcie ryzyka 
spowodowanego uszkodzeniem i wyrzu-
ceniem narzędzi lub ich fragmentów. Klu-
czowe właściwości, które należy szczegó-
łowo określić w instrukcji maszyny, mogą 
obejmować na przykład: wymiary mini-
malne i maksymalne oraz masę narzędzi, 
materiały, wymagany kształt lub inne istot-
ne cechy konstrukcyjne narzędzi oraz ich 
kompatybilność z uchwytami narzędzio-
wymi na maszynie.

Przykładowe wyposażenie wymienne 
obejmuje urządzenia montowane do cią-
gników rolniczych lub leśnych w celu uzy-
skania funkcji takich, jak oranie, zbieranie 
plonów, podnoszenie lub ładowanie, a tak-

zgodnie z przeznaczeniem wyposażeniem 
wymiennym będzie spełniać wszystkie za-
sadnicze wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa (określone w za-
łączniku I dyrektywy) i musi przeprowadzić 
odpowiednią procedurę oceny zgodności. 
Należy zauważyć, że w wyniku zamonto-
wania wyposażenia wymiennego w maszy-
nie podstawowej może powstać maszyna 
należąca do jednej z kategorii wymienio-
nych w załączniku IV dyrektywy, zwyczajo-
wo określanych jako maszyny szczególnie 
niebezpieczne. Może to na przykład doty-
czyć sytuacji, w której obrabiarka do drew-
na została wyposażona w statyw w celu 
jej przekształcenia w maszynę stacjonar-
ną, taką jak pilarka tarczowa stołowa lub 
frezarka z pionowym wrzecionem, bądź 
przypadku, w którym maszynę podnoszą-
cą wyposażono w podest roboczy w celu 
zmiany jej funkcji, tak aby możliwe było 
podnoszenie osób. W takich przypadkach 
producent wyposażenia wymiennego musi 
przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny 
podstawowej z zamontowanym w niej wy-
posażeniem wymiennym oraz zastosować 
jedną z procedur oceny zgodności przewi-

dzianych dla maszyn szczególnie niebez-
piecznych, tj. wymienionych w załączniku 
IV dyrektywy (załącznik nr 5 do rozporzą-
dzenia MG). Ocena zgodności musi gwa-
rantować, że zespół złożony z wyposaże-
nia wymiennego zamontowanego zgodnie 
z przeznaczeniem w maszynie podstawo-
wej lub maszynach podstawowych okre-
ślonego typu jest zgodny ze wszystkimi 
zasadniczymi wymaganiami w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa okre-
ślonymi w załączniku I dyrektywy.

W deklaracji zgodności WE dotyczą-
cej wyposażenia wymiennego podaje się 
wymagane informacje dotyczące oceny 
zgodności maszyny podstawowej z za-
montowanym w niej wyposażeniem wy-
miennym. Instrukcje dla takiego wyposa-
żenia muszą również określać typ lub typy 
maszyn podstawowych, w których zgod-
nie z przeznaczeniem ma być montowa-
ne wyposażenie, oraz zawierać niezbęd-
ne instrukcje montażu.

nadinspektor pracy  
Włodzimierz Łabanowski

OIP Olsztyn

żenia uznaje się za odrębny produkt, który 
musi posiadać dołączoną oddzielną de-
klarację zgodności WE i oznakowanie CE, 
a także musi być dostarczany z dotyczący-
mi go instrukcjami. Ponieważ wyposażenie 
wymienne jest przeznaczone do zamonto-
wania w maszynie, uznaje się, że po połą-
czeniu maszyna i wyposażenie wymienne 
funkcjonują jako integralna całość. Urzą-
dzenie wykorzystywane łącznie z maszyną, 
ale niezamontowane w niej, nie jest uzna-
wane za wyposażenie wymienne. 

Wymienne, nie zamienne
Wyposażenia wymiennego nie należy my-
lić z częściami zamiennymi, które nie zmie-
niają funkcji maszyny lub nie nadają jej no-
wej funkcji, a ich przeznaczeniem jest po 
prostu zastąpienie zużytych lub uszkodzo-
nych części. Wyposażenie wymienne od-
różnia się również od narzędzi, które nie 
zmieniają funkcji maszyny podstawowej 
lub nie nadają jej nowej funkcji, takich jak 
ostrza, wiertła, zwykłe łyżki do koparek. 
Narzędzia jako takie nie wchodzą w zakres 
stosowania dyrektywy maszynowej, pro-

w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Osprzęt wymienny zakończony hakiem do wózka  
ze zmiennym wysięgnikiem.

Młot pneumatyczny — osprzęt wymienny  
do koparko-ładowarki JCB.
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P 
racownica doznała wieloodłamowego otwartego złamania 
przedramienia prawej ręki z zerwaniem mięśni, kiedy próbo-

wała wysypać z worka płatki czekoladowe do zbiornika służącego 
do ich topienia. Inspektor pracy, który badał wypadek, stwierdził, 
że pracownica dosypywała płatki do zbiornika przy włączonym 
mieszadle, co było możliwe, ponieważ uszkodzony był wyłącznik 
krańcowy pokrywy zbiornika.

W dniu wypadku pracownica (wiek: 23 lata, zatrudniona dwa 
miesiące wcześniej) obsługiwała wraz z koleżanką – operatorką 
linię do produkcji galanterii cukierniczej (konkretnie śliwek kan-
dyzowanych polewanych masą czekoladopodobną). Pracowni-
ce wykładały śliwki z koszy na stół/siatkę linii oraz co jakiś czas 
naprzemiennie dosypywały płatki czekoladowe do zbiornika do 
upłynniania polewy. 

Po około 3 godzinach pracy operatorka poleciła poszkodo-
wanej dosypanie płatków. Pracownica podeszła do palety z wor-
kami, obok zbiornika, ściągnęła jeden z nich (25 kg) i przeniosła 
na podest. Nożyczkami nacięła górną część worka i oderwała ją. 

Wypadki     w przemyśle spożywczym
Ciężkich obrażeń ciała i zatrucia doznali pracownicy w efekcie wypadków, 
do których doszło w zakładach branży spożywczej na terenie działania 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Ich okoliczności i przyczyny 
badali inspektorzy pracy. 

wodnym (ogrzewacz przepływowy). Zbiornik posiadał mieszadło 
napędzane silnikiem elektrycznym za pośrednictwem redukto-
ra. W górnej części zbiornika była umieszczona pokrywa umożli-
wiająca dostęp do wnętrza zbiornika i załadunek. Zamocowano 
ją na zawiasach, tj. miała charakter osłony ruchomej, i była zabez-
pieczona wyłącznikiem krańcowym w układzie blokowania. Przy 
otwartej osłonie nie było możliwe załączenie napędu mieszadła, 
a w przypadku otwarcia osłony przy włączonym mieszadle był 
generowany sygnał wyłączenia napędu mieszadła. 

Jak ustalił inspektor pracy, w urządzeniu do zabezpieczenia 
pokrywy zastosowano fabrycznie wyłącznik krańcowy produk-
cji firmy Allen-Bradley. Podczas oględzin miejsca zdarzenia in-
spektor stwierdził, że w dniu wypadku zainstalowany na zbiorni-
ku (fabrycznie) wyłącznik był odłączony od instalacji sterowniczej. 
Natomiast obok wyłącznika fabrycznego znajdował się zainstalo-
wany i wpięty w układ sterowania wyłącznik krańcowy typu LM-
10, wyprodukowany przez firmę z woj. śląskiego. 

Prawdopodobnie wymiana wyłącznika oryginalnego na wy-
łącznik typu LM-10 była spowodowana awarią tego pierwszego 
w trakcie eksploatacji urządzenia. Podczas kontroli inspektorowi 
nie udało się ustalić, kto i kiedy wymienił przedmiotowy wyłącz-
nik. W ocenie inspektora zamiana wyłączników krańcowych była 
niedopuszczalna, gdyż nowy wyłącznik nie był zabudowany kon-
strukcją maszyny i był ogólnie dostępny dla pracowników. Z uwa-
gi na konstrukcję wyłącznik typu LM-10DR można było bardzo ła-
two zablokować w pozycji, w której cały czas generował sygnał 
zamkniętej osłony, np. poprzez zamocowanie wciśniętej dźwigni 
drutem, opaską, taśmą lub gumką „recepturką”. Zablokowanie ta-

Próbowała podnieść worek i wsypać jego zawartość do zbiorni-
ka. W pewnym momencie waga worka spowodowała, że poszko-
dowana straciła równowagę i przechyliła się do środka zbiornika. 
Następnie wypuściła worek i – aby nie spaść z podestu – odru-
chowo chwyciła za krawędź zbiornika. Wtedy pracujące miesza-
dło pochwyciło i wciągnęło prawą rękę pracownicy do wnętrza. 
Kiedy poszkodowana zaczęła krzyczeć, będąca w pobliżu druga 
pracownica wyłączyła napęd mieszadła. Poszkodowana nie była 
w stanie sama uwolnić ręki, więc główny mechanik przecinarką 
kątową wyciął ramię mieszadła. W wyniku wypadku pracownica 
doznała ciężkich obrażeń ciała – wieloodłamowego otwartego 
złamania przedramienia prawej ręki z zerwaniem mięśni.

Ustalenia inspektora pracy
Zbiornik do roztapiania płatków czekolady o pojemności 1 tys. li-
trów został wyprodukowany w 2010 r. przez firmę z woj. dolno-
śląskiego i miał konstrukcję dwupłaszczową. Część wewnętrzna 
była ogrzewana gorącą wodą, podgrzewaną w elektrycznym kotle 

Złamanie ręki w fabryce słodyczy

kiego wyłącznika nie wymagało specjalnej wiedzy ani środków 
(narzędzi) i w praktyce było możliwe dla każdego i w każdym mo-
mencie. Natomiast wyłącznik krańcowy zamontowany fabrycznie 
generował sygnał zamknięcia przy wsunięciu w korpus wyłącz-
nika trzpienia o specjalnym kształcie. Stąd zablokowanie takiego 
wyłącznika nie było możliwe bez ingerencji w jego konstrukcję 
lub bez posiadania specjalnego narzędzia (trzpienia). 

Z zeznania operatorki, koleżanki poszkodowanej, wynikało, że 
krytycznego dnia obie pracownice dosypywały płatki do zbiorni-
ka przy obracającym się mieszadle. W ocenie inspektora zeznanie 
to jednoznacznie wskazywało, że wyłącznik krańcowy pokrywy 
zbiornika był w dniu wypadku (a może także wcześniej) zablo-
kowany, co umożliwiało podniesienie pokrywy i dostęp do wnę-
trza zbiornika przy włączonym napędzie mieszadła. Nie udało się 
ustalić, kto i kiedy zablokował ten wyłącznik. Dosypywanie płat-
ków przy otwartej pokrywie zbiornika i przy włączonym napę-
dzie mieszadła było niedopuszczalne i stanowiło naruszenie za-
sad bezpieczeństwa pracy. 

Podczas oględzin inspektor stwierdził ponadto, że dźwignia 
wyłącznika LM-10 była wygięta na zewnątrz zbiornika. Stąd po 
opuszczeniu pokrywy płytka dociskowa nie naciskała na dźwi-
gnię wyłącznika krańcowego i cały czas był generowany sygnał 
wyłączenia napędu mieszadła (sygnał przy otwartej pokrywie). 
Sam wyłącznik był sprawny, gdyż przy ręcznym naciśnięciu dźwi-
gni zamykał obwód sterowania i generował sygnał zamkniętej 
osłony. Według inspektora do wygięcia dźwigni doszło najpraw-
dopodobniej w trakcie uwalniania poszkodowanej (np. podczas 
wycinania kątówką ramion mieszadła). 

Miejsce zdarzenia,  
zbiornik, przy załadunku  

którego doszło do wypadku.

Podest, na którym stała poszkodowana. Widoczne wyłączniki krańcowe:  
z lewej strony wymieniony,  
po prawej oryginalny.

Wycięte po wypadku ramię mieszadła.



W zakładzie przyjęto, że prace dosypywania czekolady/płat-
ków czekoladowych do zbiorników do wytapiania wykonują pra-
cownicy magazynu – mężczyźni. Podczas oględzin miejsca wy-
padku inspektor stwierdził, że na zbiorniku jest naklejona kartka, 
z której wynikało, że zasypu polewy i czekolady dokonuje ma-
gazynier. Podczas kontroli inspektor ustalił jednak, że w prakty-
ce dość często prace dosypywania wykonywali operatorzy linii, 
w tym kobiety. W przeciągu 3 tygodni dwie z pracownic zakładu 
dozowały czekoladę o łącznej masie 1290 kg każda. W dniu wy-
padku operatorka linii i poszkodowana na przemian dosypywały 
płatki do zbiornika. Pracownica brała worek z płatkami z palety 
usytuowanej obok zbiornika i przenosiła go na pomost zbior-
nika. Otwierała pokrywę zbiornika i po rozcięciu górnej części 
podnosiła worek z płatkami i wsypywała jego zawartość. W oce-
nie inspektora taki sposób wykonywania pracy był niedopusz-
czalny, ponieważ podnoszony i przenoszony przez pracownice 
worek (o wadze 25 kg) przekraczał dopuszczalny ciężar (20 kg), 
który mogą dźwigać kobiety. 

Wypadek był skutkiem eksploatacji zbiornika do topienia po-
lewy z nieprawidłowo działającym wyłącznikiem krańcowym 
pokrywy, który bez względu na faktyczne położenie pokry-
wy cały czas generował sygnał „osłona zamknięta”, co umożli-
wiało dosypywanie płatków przy otwartej pokrywie i włączo-
nym napędzie mieszadła; wyłącznik ten najprawdopodobniej 
był zablokowany mechanicznie, tj. miał wciśniętą i zamocowa-
ną w tej pozycji dźwignię sterującą. Ponadto poszkodowana 
nie była przeszkolona z zakresu bhp przy wykonywaniu pracy 
(m.in. dosypywaniu płatków do zbiornika), a zatem nie poznała 
przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze zbior-
nika, nie miała też doświadczenia (krytycznego dnia pierwszy 
raz wykonywała tę pracę).

Do zaistnienia zdarzenia przyczyniły się ponadto: 
– niewłaściwe naprawy zbiornika do topienia polewy skutku-

jące jego eksploatacją z wymienionym, nieoryginalnym wyłącz-
nikiem krańcowym, działającym w układzie blokowania pokrywy; 

– wykonywanie przez poszkodowaną pracy dosypywania do 
zbiornika płatków poprzez podnoszenie, przenoszenie i przechy-
lanie worków z płatkami, tj. w sposób naruszający dopuszczalne 
normy dźwigania przez kobiety.

Sposób wykonywania tej pracy (przemieszczanie ładunków 
o ponadnormatywnej masie przy zbiorniku z otwartą pokry-
wą i włączonym napędzie mieszadła) świadczył o nieprawidło-
wej organizacji pracy i tolerowaniu przez nadzór odstępstw od 
przepisów bhp. 

Inspektor w trakcie kontroli wydał m.in. decyzję wstrzymania 
eksploatacji zbiornika do czasu wymiany wyłącznika krańcowego 
blokującego pokrywę na wyłącznik zastosowany przez producen-
ta urządzenia oraz zakazał wykonywania załadunku zbiorników 
do topienia czekolady przez kobiety. W związku z nieprzestrzega-
niem przepisów bezpieczeństwa pracy inspektor zastosował wo-
bec dyrektora zakładu karę grzywny w drodze mandatu.

W 
 jednej z piekarń na terenie woj. warmińsko-mazur-
skiego doszło do zbiorowego wypadku przy pracy 

– pięciu pracowników uległo zatruciu tlenkiem węgla. Inspektor 
pracy, który badał zdarzenie, stwierdził, że do wypadku doszło 
z powodu awarii wentylatora palnika pieca piekarniczego oraz 
celowego niepodłączenia przewodu odprowadzającego spali-
ny do otworu wentylacyjnego (komina). Pracodawca dogrzewał 
w ten sposób pomieszczenia pracy. Pracownicy prawdopodob-
nie uniknęliby zatrucia, gdyby w piekarni były czujniki czadu. 

Do wypadku doszło w pomieszczeniu produkcyjnym piekarni, 
gdzie w dniu zdarzenia przebywało 5 osób zatrudnionych na sta-
nowiskach piekarza i cukiernika, wykonujących normalne czyn-
ności, tzn. obsługujących mieszałkę, przygotowujących ciasto 
do wypieku czy obsługujących piec piekarniczy. Praca przebie-
gała normalnie do godzin wieczornych, kiedy to poszkodowani 
zaczęli odczuwać zawroty głowy, słabość, mdłości i zmianę ryt-
mu serca. W związku z nasileniem się objawów jeden z poszko-
dowanych kazał źle czującym się osobom pójść do szatni, żeby 
odpoczęły. Ponieważ objawy nie ustępowały, kazał pracowni-
kom pozostającym w hali produkcyjnej otworzyć okna, po czym 
powiadomił pracodawcę o zdarzeniu. Pracodawca wezwał straż 
pożarną i zorganizował transport 3 osób do szpitala. Dwie kolej-
ne osoby, u których wystąpiły objawy zatrucia, zostały zabrane 
do szpitala przez karetkę pogotowia. U poszkodowanych leka-
rze stwierdzili zatrucie tlenkiem węgla. Wszyscy pracownicy po 
kilku lub kilkunastu godzinach badań i obserwacji zostali zwol-
nieni do domu. 

Ustalenia inspektora pracy
Straż pożarna po wykonaniu pomiarów stwierdziła przekrocze-
nie stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu produkcyjnym. Zgod-
nie z informacjami uzyskanymi przez inspektora od służb stra-
ży pożarnej pomiary wykazały występowanie CO w stężeniach: 
pierwszy pomiar – 316 ppm (ok. 362 mg/m3), drugi pomiar – 160 
ppm (ok. 183 mg/m3). Po przewietrzeniu pomieszczeń ponow-
nie wykonano pomiary, które nie wykazały występowania tlen-
ku węgla. Dopuszczalne wartości stężenia tlenku węgla na sta-
nowiskach pracy wynoszą: NDS – 23 mg/m3 i NDSCh – 117 mg/
m3. Uzyskane w wykonanych pomiarach wartości CO wskazy-
wały więc na około 15-krotne i około 8-krotne przekroczenie 
dopuszczalnej wartości NDS dla tego gazu oraz około 3-krotne 
i około 1,5-krotne przekroczenie wartości NDSCh.

W odbywającym się w piekarni procesie produkcyjnym (wy-
piek pieczywa w piecach gazowych) wydzielane są czynniki 
szkodliwe (spaliny), które w wyniku awarii układów wentylacyj-

nych mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowników. W związku 
z tym w zakładzie powinien być zainstalowany system kontrol-
ny sygnalizujący stan zagrożenia – czujniki czadu. Jak stwierdził 
inspektor, zakład posiadał tylko czujniki wykrywające ewentu-
alne wycieki gazu ziemnego. W pomieszczeniu produkcyjnym 
nie było czujników monitorujących występowanie tlenku węgla 
w powietrzu i sygnalizujących ewentualne wystąpienie zagro-
żenia. Jak ustalił inspektor, czujniki czadu zostały zamontowane 
przez pracodawcę następnego dnia po zdarzeniu.

W opinii inspektora posiadanie systemu monitorującego stę-
żenie czadu, informującego o zaistniałym zagrożeniu, mogło 
z dużym prawdopodobieństwem zapobiec zaistnieniu wypad-
ku. Pracodawca bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zatru-
ciu wezwał do zakładu serwisanta urządzeń grzewczych, tzn. 
palników pieców piekarniczych oraz kotła grzewczego. Potwier-
dził on obecność tlenku węgla własnym miernikiem. Po przewie-
trzeniu pomieszczeń rozpoczął wykonywanie analizy spalin, po-
przez umieszczenie sondy miernika w przewodzie spalinowym. 

Analiza dla eksploatowanego pieca piekarniczego (model: MON-
DIAL 200, typ 43CC, rok produkcji: 2000) przekroczyła maksymal-
ną wartość pomiaru. Po rozebraniu palnika serwisant stwierdził 
uszkodzenie wentylatora nadmuchowego palnika (zerwanie mo-
cowania i obrócenie się wentylatora), przez co nie obracał się on 
z taką siłą, jak wymagała tego automatyka. Pomimo uszkodze-
nia wentylator dostarczał minimalną wymaganą ilość powietrza, 
która umożliwiała pracę i nie generowała jeszcze sygnału awarii 
i wyłączenia urządzenia. Po naprawieniu usterki i wyczyszczeniu 
palnika wykonano ponowną analizę spalin, która potwierdziła 
poprawne działanie urządzenia. Zgodnie ze sporządzoną doku-
mentacją z naprawy awaria wentylatora była przyczyną niewła-
ściwego spalania i zwiększonej emisji tlenku węgla.

W związku z awarią wentylatora palnika doszło do niecałkowi-
tego spalania gazu, a przez to do zwiększonej emisji CO. Spaliny 
z pieca piekarniczego odprowadzane były przewodem spalino-
wym, który znajdował się w tylnej części pieca i był skierowany 
pionowo do góry. Przechodził przez podwieszone panele sufi-
towe do przestrzeni przydachowej, gdzie ulegał zagięciu i pro-
wadził do kolejnego pionowego elementu podłączonego do 
otworu w dachu budynku. Przy prawidłowo działającym ukła-
dzie odprowadzenia spalin wszystkie spaliny i gazy powinny zo-
stać odprowadzone na zewnątrz budynku. 

Zbiorowe zatrucie         w piekarni

Pomieszczenie produkcji pieczywa; 
widoczny piec piekarniczy,  

w którym doszło do niecałkowite-
go spalania gazu i zwiększonej emisji 

tlenku węgla, co spowodowało  
zatrucie pracowników.IP 5/201924



Dr Tomasz Kozłowski 

Rozmowa z Tomaszem Kozłowskim na stronie 33.

INSPEKCJA PRACY W POLSCE W LATACH 1919-1939.  
ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ

Rozdział I. Geneza inspekcji pracy
Rozdział II.  Tymczasowe regulacje prawne dotyczące inspekcji pracy w latach 1919-1927
Rozdział III.  Pozycja ustrojowa, kompetencje i działalność inspekcji pracy w latach 1927-1939
Rozdział IV.  Wpływ regulacji dotyczących nadzoru nad warunkami pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy  

na działalność inspekcji pracy w międzywojennej Polsce

Setna rocznica istnienia inspekcji pracy skłania do 
świętowania, ale jest też właściwym momentem, by 
pochylić się nad historią urzędu i przeanalizować jego 
rozwój na przestrzeni stulecia. Świadomość przeobra-
żeń, jakim podlegała inspekcja pracy, pozwala lepiej 
zrozumieć naszą inspekcyjną współczesność, zapew-
nia też rozważność w wytyczaniu nowych dróg. 

Nadinspektor pracy Tomasz Kozłowski od lat inte-
resuje się historią inspekcji pracy i w zgłębianiu tema-
tu nie poprzestaje na wiedzy ogólnodostępnej. Pod-
czas pisania swojej książki dokonał rzeczy z pozoru 
niemożliwej, dotarł do źródeł ukrytych w najgłębszych 
zakamarkach archiwów i bibliotek, których istnienia 
nawet nie podejrzewano. Efektem jego wieloletniej 
pracy jest książka „Inspekcja pracy w Polsce w latach 
1919-1939. Organizacja i działalność”. 

Wbrew pozorom opracowanie nie dotyczy wyłącz-
nie dwudziestu lat od formalnego powstania inspek-
cji pracy do wybuchu drugiej wojny światowej, się-
ga bowiem do czasów znacznie wcześniejszych, gdy 
rodził się kapitalizm, wyzysk i pierwsze formy ochro-
ny pracowniczej. Data 3 stycznia 1919 roku, gdy Józef 
Piłsudski podpisał dekret tymczasowy o urządzeniu 
i działalności inspekcji pracy, jest początkiem istnie-
nia urzędu, ale też zwieńczeniem kilku dziesięcioleci 
starań, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników.

Ponad 300-stronicowe opracowanie składa się 
z czterech obszernych rozdziałów oraz rozbudowa-
nego aneksu, w którym znalazło się wiele dokumentów 
i zestawień, ułatwiających poznanie specyfiki pierw-
szych lat działalności inspekcji pracy. Autor zawarł też 
imponującą bibliografię obejmującą akty prawne, pu-
blikacje oraz materiały archiwalne.

Książka dostępna na stronie: www.pip.gov.pl

Wystąpienie objawów zatrucia wskazywało na nieszczelność 
układu odprowadzenia spalin. Jak stwierdził inspektor w wyni-
ku oględzin, końcowy fragment przewodu spalinowego był zde-
montowany. Przewód kończył się ukośną rurą, a układ odpro-
wadzania spalin nie był podłączony do otworu wentylacyjnego 
w dachu (komina). W związku z tym spaliny powstałe w wyniku 
spalania gazu nie były odprowadzane na zewnątrz, tylko były 
emitowane do wnętrza budynku i gromadziły się w przestrze-
ni pod dachem. 

W trakcie kontroli inspektorowi nie udało się ustalić, kto i kie-
dy dokonał demontażu przyłączenia przewodu spalinowego. Nie 
ustalono także jednoznacznie, czy przewód był już zdemonto-
wany w dniu wypadku; wskazywały jednak na to okoliczności 
zdarzenia. Usterka wentylatora nawiewu powietrza spowodo-
wała, że powstający w wyniku nieprawidłowego spalania tlenek 
węgla wraz ze spalinami był emitowany do przestrzeni przyda-
chowej, a następnie dostał się do hali produkcyjnej i spowodo-
wał zatrucie pracowników.

Inspektor wstrzymał eksploatację pieca piekarniczego do 
czasu zapewnienia prawidłowej szczelności układu odprowa-

dzania spalin i podłączenia go do otworu wentylacyjnego. De-
cyzję tę pracodawca wykonał jeszcze w trakcie kontroli. Jak 
stwierdził inspektor, w instrukcji obsługi i konserwacji eks-
ploatowanego pieca znajdowały się m.in. następujące zapisy: 
„nie uruchamiać pieca, jeżeli nie zostały wykonane podłącze-
nia do odprowadzania spalin i pary”, „odprowadzenie spalin 
musi być podłączone do komina, który odprowadza je na ze-
wnątrz lokalu” oraz „nie używać pieca, jeżeli nie jest podłączony 
do właściwego systemu odprowadzania produktów spalania”. 
Z ustaleń inspektora jednoznacznie wynikało, że te zalecenie 
bezpieczeństwa określone w instrukcji przez producenta nie 
były przez pracodawcę przestrzegane. Inspektor pracy ustalił, 
że do wypadku doszło z powodu niepodłączenia przewodu od-
prowadzenia spalin do otworu wentylacyjnego (komina) oraz 
braku systemu kontrolnego sygnalizującego stan zagrożenia, 
tzn. czujników czadu w pomieszczeniu produkcyjnym. W wy-
niku kontroli inspektor zastosował wobec właścicielki piekar-
ni karę grzywny w drodze mandatu.

inspektor pracy Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Przewód odprowadzenia spalin z pieca piekarniczego;  
widoczny otwór kominowy w dachu i końcówka rozłączonego 
przewodu – zdemontowane elementy przewodu odprowadzenia 
spalin były ułożone na podwieszonym stropie w przestrzeni  
przydachowej; spaliny wraz z tlenkiem węgla przenikały  
do pomieszczeń pracy.
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dają się każdemu i na każdym etapie życia zawodowego. Sam 
mogłem to sprawdzić, gdy trafiłem się do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Białymstoku.

W którym roku zaczął pan pracować w białostockim  
okręgu?

Zanim trafiłem do inspekcji, jeszcze w trakcie pracy w wo-
dociągach, dostałem wezwanie do Szkoły Oficerów Rezerwy. 
Byłem tam cały 1980 rok i zapamiętałem wiele dramatycznych 
sytuacji związanych z sierpniowymi wydarzeniami, w szczegól-
ności w Stoczni Gdańskiej. To był bardzo trudny czas, również 
dla mundurowych. Część z nich przerażała zacietrzewieniem, 
proponując na odprawach kadry pacyfikację stoczni. Przeżycia 
powróciły, gdy byłem na szkoleniu inspektorskim we Wrocła-
wiu, gdzie zastało nas wprowadzenie stanu wojennego. Wcze-
śniej oczywiście odbyłem rozmowę w OIP-ie w Białymstoku, 
którego siedziba mieściła się przy ulicy Marii Curie-Skłodow-
skiej 1. Pamiętam, że w komisji, oprócz szefa okręgu i jego za-
stępcy oraz reprezentanta załogi, był również tzw. czynnik spo-
łeczny. Okręgowym inspektorem pracy był wówczas Krzysztof 
Wołczacki, syn przedwojennego inspektora pracy. To było pod 
koniec października 1981 roku, a kurs inspektorski zaczynał się  
5 listopada, więc musiałem szybko podjąć decyzję. Nie wahałem 
się, bo wiedziałem, że to jest robota dla mnie. Zawarto ze mną 
umowę o pracę, przyznając stanowisko kandydata na inspekto-
ra pracy, oraz skierowano do szkoły we Wrocławiu. Ku mojemu 
zdziwieniu tuż przed wyjazdem, po zaledwie kilku dniach pracy, 
dostałem nagrodę. Sądząc, że to pomyłka, zapytałem o nią. Po-
wiedziano mi, że to tak na dobry początek i że przyda mi się we 

Wrocławiu. Tam okazało się, że to jest drugi kurs od powstania 
w marcu 1981 roku Państwowej Inspekcji Pracy. W pierwszym brał 
udział kolega z okręgu Krzysztof Rezanow, który podobnie jak 
ja ukończył administrację. Po kilku latach zwolnił się z inspekcji, 
by do niej powrócić po kolejnych kilkunastu. Bardzo sprawdził 
się jako rzecznik prasowy okręgu, a później jako inspektor pra-
cy; mimo dużej przerwy doskonale radził sobie podczas kontroli. 
Niestety przedwcześnie zmarł. Wracając do kwestii mojego kur-
su we Wrocławiu, pamiętam jak dziś, w grudniową noc słucha-
łem radiowej Trójki i nagle radio zamilkło. Wczesnym rankiem 
obudziło mnie stukanie do drzwi mojej koleżanki, która powie-
działa, że wprowadzono stan wojenny. Nikt z nas nie wiedział, 
co to w ogóle oznacza.  

Rozwiązano wtedy kurs inspektorski?    
Nie od razu. Nie było łączności telefonicznej, więc 13 grudnia 

czekaliśmy na decyzje głównego inspektora pracy. Komunikacja 
miejska też nie funkcjonowała, dlatego poszliśmy pieszo na Grun-
waldzką, żeby zobaczyć, co się dzieje. Wojsko z bronią w rękach 
i opancerzone transportery robiły piorunujące wrażenie. W po-
niedziałek 14 grudnia z rana nadal nie było wiadomo, co z nami 
będzie, ale w ciągu dnia zapadła decyzja o rozwiązaniu kursu. 
W drodze na dworzec widziałem jak ZOMO pacyfikowało zajezd-
nię na ul. Tramwajowej. Kilkanaście godzin trwała moja podróż po-
ciągiem do domu; następnego dnia stawiłem się w okręgu. Tam 
miałem towarzyszyć inspektorom pracy w kontrolach i uczyć się 
teorii. Moim opiekunem został Witold Zalewski, który z zawodu 
był budowlańcem. Dzięki niemu mogłem się wiele nauczyć w tej 
branży i wykorzystać to podczas egzaminu inspektorskiego, któ-
ry odbył się już w lutym 1982 r. W części dotyczącej bhp był znacz-
nie przystępniejszy, głównie ze względu na przychylność człon-
ków komisji egzaminującej. Zostałem podinspektorem pracy, 
a po paru miesiącach praktyki musiałem opracować kilka doku-
mentacji pokontrolnych, które były weryfikowane przez komisję 
na egzaminie państwowym w lipcu 1982 roku. Tak zostałem peł-
noprawnym inspektorem pracy i zacząłem działalność kontrolną.

Lubię szermierkę    słowną
Wywiady      na 100-lecie

Z Jarosławem Janowiczem,  
zastępcą okręgowego inspektora pracy 

do spraw prawno-organizacyjnych 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Białymstoku,  
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Co jest takiego w tej pracy, że można w niej przepraco-
wać blisko 40 lat i wciąż nie czekać na piątek? 

Daje sporo satysfakcji, gdy po kontroli zakładu pracownicy 
odzyskują należne świadczenia lub bezpieczniej im się pra-
cuje. Widziałem to, jak tylko przyszedłem do inspekcji pracy 
i miałem doskonałe porównanie z pierwszym, krótkotrwa-
łym zatrudnieniem w białostockim Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji. Trafiłem tam na staż, wprost po studiach na pra-
wie administracyjnym. Praktykowałem we wszystkich dzia-
łach, głównie na zasadzie „młody, skocz tu i tam”. Jedynym 
zadaniem, które bardziej zmobilizowało mnie do działania, 
było przygotowanie projektu regulaminu organizacyjnego 
firmy. Pamiętam, że wysłano mnie nawet do siostrzanego 
zakładu wodociągów w Lublinie, żebym sprawdził, jak tam 
opracowano taki dokument. Generalnie jednak nie lubiłem 
tej pracy i nudziłem się tam strasznie. Skarżyłem się na to 
swojemu tacie, który z racji swojego zawodu na budowach 
wielokrotnie spotykał inspektorów. Kontrolowali bezpie-
czeństwo pracy, umowy o pracę, czas pracy itd.  Miał o nich 
dobre zdanie i to właśnie od inspektorów pracy tata dowie-
dział się,  że w nowo powstałej Państwowej Inspekcji Pracy 
szukają prawników. Zainteresowało mnie to bardzo, gdyż 
wprawdzie na studiach nie byłem orłem i łącznie miałem 
sześć poprawek, ale bardzo polubiłem prawo pracy, z któ-
rego na egzaminie dostałem mocną czwórkę w pierwszym 
podejściu. Uważałem, że te przepisy, jak żadne inne, przy-

W latach 90. dokumentacja pokontrolna przepisywana była przez maszynistki. Zdarzało 
się, że robiły to sekretarki w zakładach, które kontrolowałem. Kiedyś jeden z pracodawców 
udostępnił mi elektryczną maszynę do pisania, ale ja nie potrafiłem jej obsługiwać. 
Zdałem sobie wówczas sprawę, że muszę zacząć nadążać za techniką. Sam nauczyłem się 
na niej pisać, zadając sobie niemało trudu. To ułatwiło mi pracę i bardzo pomogło, gdy 
pojawiły się komputery.
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Wywiady      na 100-lecie

wać decyzję, która w przypadku maszyn lub zagrożenia pracow-
ników dotyczy wstrzymania eksploatacji lub pracy ludzi. Wymyśli-
łem więc, że w tej konkretnej sytuacji należy zaprzestać rzucania 
płonącą pochodnią na zaplecze sceny, do czasu zabezpieczenia 
go substancjami przeciwpalnymi. Do dziś pamiętam treść tego 
dość kuriozalnego nakazu.

Wykonali go?
Nie mieli innego wyjścia. Skargi już się nie powtórzyły. Po mo-

ich prośbach o wsparcie techniczne tam, gdzie mam do czynie-
nia z maszynami i urządzeniami, szefostwo okręgu uznało, że rze-
czywiście jest ono jak najbardziej zasadne. Zapamiętałem jeszcze 
jedną ekstremalną sytuację w teatrze, gdy jego dyrektorem zo-
stał bardzo ekscentryczny artysta. Do inspekcji pracy wpływało 
na niego sporo skarg od pracowników, w efekcie których prowa-
dziłem kontrole. Pamiętam, jak jedną z nich omawiałem z owym 
dyrektorem, widząc jego narastające niezadowolenie. W którymś 
momencie otworzył szufladę biurka i wyjął… rewolwer. Skiero-
wał go w stronę otwartego okna i wystrzelił. Z trudem zachowa-
łem stoicki spokój. Przyznam, że to jedna z tych cech charakteru, 
która jest niezbędna w inspektorskiej pracy. 

Zetknął się pan pewnie z inspektorami starej daty, bran-
żowcami. Zwykle słyszę, że to było zupełnie inne pokole-
nie zawodowe…

Kiedyś inspektorzy pracy mieli lepiej niż obecnie. W zakła-
dach były rozmaite służby, które dbały o przestrzeganie przepi-
sów. Sankcje karne nakładane przez inspektora pracy traktowano 
jak ujmę, były źle odbierane przez zwierzchników w zjednocze-
niach czy później ministerstwach. Pracodawcy traktowali in-

spektorów pracy z większym poważaniem. Uważano ich za fa-
chowców z prawdziwego zdarzenia. Potrafili nie tylko karać, 
ale i doradzać. Byli autorytetami i nie bali się kontaktu z praco-
dawcami. W Białymstoku dobrze wiedziano, do kogo można się 
zwrócić o pomoc. Inspektor Henryk Łada był ekspertem od ma-
szyn, z zakresu prawa był inspektor Jan Matulewicz, Tadeusz 
Kudrewicz od przemysłu spożywczego czy Kazimierz Nejman 
ze spółdzielczości. Kontrolowałem okazjonalnie branżę rolną 
z inspektorem Zygmuntem Firlitem. Kiedyś w trakcie kontro-
li spółdzielni zajmującej się  chowem drobiu namówił mnie do 
zakupu kurcząt. Zrobiłem to z myślą o swojej teściowej hodują-
cej kury, bo korzystaliśmy ze zdrowych jaj dla dzieci. Autobusem 
wracałem z workiem, w którym były hałaśliwe ptaki. Sporo tru-
du sobie zadałem, by je dowieść na miejsce, po czym usłysza-
łem, że na darmo, bo hodowlane kury nie utrzymają się w na-
turalnym środowisku. To potwierdziło tylko, żeby nie korzystać 
z podobnych sytuacji.

Często sięgał pan w ślad za kontrolą po argument  
w postaci mandatu? 

Karanie zawsze było dla mnie dużym przeżyciem. 
Odczuwałem ulgę, gdy okazywało się, że przepisy 
prawa są w zakładzie przestrzegane w takim stop-
niu, który nie będzie obligował mnie do stosowania 
kary. Bardzo nie lubiłem tego robić. Nieco łatwiej 
mi to przychodziło, gdy stosowaliśmy orzeczenia, 
a nie mandaty. Różnica polegała na tym, że orzecze-
nie wydawało się zza biurka, nie widząc delikwen-
ta, a mandat konkretnej osobie. Wtedy widać jej re-
akcję i rozczarowanie, że taki przyjazny inspektor 
pracy, a nakłada karę. Szczególnie żałowałem tych, 
którzy okazywali skruchę, przyznawali się do winy, 
obiecywali poprawę. To mnie zawsze bardzo streso-
wało. Nie miałem takich oporów, gdy ktoś popełnił 
wykroczenie, mając świadomość tego, i jeszcze za-
chowywał się butnie. Kolejną ważną kwestią w przy-
padku karania mandatem jest jego przyjęcie. Każdy 
inspektor pracy na to liczy, bo w przeciwnym razie 
musi przesłuchać pracodawcę lub osobę odpowie-
dzialną, przygotować wniosek i jego uzasadnienie, 
a to nie wróży szybkiego zakończenia postępowa-
nia. Często potykają się o to inspektorzy pracy, któ-
rzy prowadzą tzw. szybkie kontrole mandatowe, np. 
na budowach. Jeśli kończą się odmową jego przyję-
cia, a inspektor w protokole nie opisze dokładnie sy-

Kiedyś doszedłem do wniosku, że według ówcześnie obowiązujących 
przepisów decyzje inspektorów pracy o wstrzymaniu prac nie mogą 

być wydawane ustnie. Przekonałem do tego członków Komisji Prawnej 
przy GIP, do której należałem. Ostatecznie jednak nie przyjęto tego, 
ze względu na wniesiony sprzeciw, w tym okręgowych inspektorów 

pracy. Oczywiście łatwiej jest wydać decyzję o wstrzymaniu prac 
ustnie, pisemną należy bowiem uzasadnić; zawsze gdy pracodawca ją 

kwestionuje. Koniec końców, zmienione przepisy ustawy o inspekcji 
pracy uregulowały te kwestie na korzyść decyzji ustnych. Tę sytuację 

zapamiętałem jednak jako moją szarżę ułańską, gdzie udało mi się 
przekonać znakomitych prawników do swojego pomysłu prawnego.

To był wciąż czas stanu wojennego, 
jak to wpływało na wykonywanie 
kontroli?    

Podczas kontroli nie towarzyszyli 
nam wojskowi, jak opowiadali inni in-
spektorzy pracy w już opublikowanych 
wywiadach. Przypominam sobie jednak 
udział tzw. IRCh-y, czyli Inspekcji Robot-
niczo-Chłopskiej. Wspólnie jeździliśmy 
na kontrole, zwykle pekaesem. Zapa-
miętałem transportery opancerzone 
na rogatkach miasta, gdzie do autobu-
su wchodziło dwóch wojskowych i po 
kolei wszystkich legitymowano. Kiedyś 
trafiłem do ośrodka internowania ko-
biet w Gołdapi, w ślad za skargą. Nie było już osadzonych, ale byli 
pracownicy, a sprawa dotyczyła nieudzielenia urlopu wypoczyn-
kowego. Ze wspomnianą IRCh-ą weszliśmy też kiedyś do zakładu 
doskonalenia zawodowego. Przydzielono mi do kontroli oświa-
tę, kulturę i sztukę oraz urzędy. ZDZ-y podlegały ministerstwu 
oświaty, więc do inspekcji przypadły mi również hale, maszyny 
i praca osób je obsługujących. Niewiele wiedziałem o tych urzą-
dzeniach, więc musiałem nadrabiać miną, że jestem mądrzejszy 
od tych, którzy kierują tam pracą. To było dość karkołomne, zwa-
żywszy, że nie znałem nawet nazw niektórych maszyn. Wymyśli-
łem, że panowie z IRCh-y będą notować różne nieprawidłowości 
i ja skorzystam z tych notatek. Plan nie powiódł się, bo to oni li-
czyli na moje notatki i uwagi. Identyfikowałem więc podstawo-
we zagrożenia, włączając do rozmowy osoby, które opowiadały 
mi o urządzeniach. To była trudna i stresująca lekcja. 

Co w placówkach kulturalnych, poza prawem pracy, może 
kontrolować inspektor pracy? 

Zdziwiłaby się pani, jak wiele rozmaitych kwestii, np. związa-
nych z rekwizytami. Dostałem kiedyś skargę, że podczas spek-
taklu Hamleta w naszym Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra 
Węgierki aktor rzuca płonącą pochodnią na zaplecze sceny, któ-
re nie jest ogniotrwałe. Pojechałem więc do teatru, by podczas 
próby zobaczyć to i ewentualnie wydać środki prawne. Próba za-
częła się o 19, a scena była w drugiej części spektaklu, trwającego 
trzy godziny. Poszedłem więc do pokoju behapowca, by omówić 
różne kwestie związane z kontrolą. On miał pilnować czasu i za-
prowadzić nas, gdy przyjdzie pora na rzucanie zapaloną pochod-
nią. Gdy zorientował się, która godzina, scena już się odbyła, co 
potwierdzili aktorzy. Zastanawiałem się, w jaki sposób sformuło-

tuacji, wskazując np. jej czasokres, to postępowanie sądowe już 
na wstępie skazane jest na niepowodzenie.  

Zdarzyło się panu wymierzyć mandat i pożałować tego?
Kiedyś jedna księgowa na wieść o mandacie w wysokości ty-

siąca złotych zaczęła płakać, że zbiera na protezę zębową. Błagała 
o nienakładanie tej kary, ale ja nie mogłem się już wycofać, choć 
bardzo bym chciał. Zawsze jednak, stosując karę, kierowałem się 
absolutnym przekonaniem, że dana osoba na nią zasługuje. Gdy 
miałem choćby najmniejsze wątpliwości, wolałem nie nakładać 
mandatu. Starałem się także, by podczas kontroli nie powodo-
wać niepotrzebnych napięć. Łatwiej i skuteczniej jest działać, gdy 
nie towarzyszą temu złe emocje. Bardzo doceniam obecnie roz-
wiązanie dotyczące pierwszej kontroli, która jest bezsankcyjna.  
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W „Inspektorze Pracy” wielokrotnie publikowaliśmy pana ar-
tykuły dotyczące historii inspekcji pracy, szczególnie okresu 
międzywojennego. Teraz ukazała się książka na ten temat. 
Jak powstawało to liczące przeszło 300 stron opracowanie? 

Pomysł napisania „szerokiego” opracowania dotyczącego hi-
storii inspekcji pracy pojawił się w 2010 roku. Mój mistrz, profesor 
Leonard Górnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego, zasugerował 
mi, abym zebrał wszystkie materiały dotyczące inspekcji pracy, 
jakie posiadam, i w oparciu o już napisane artykuły naukowe za-
stanowił się nad planem pracy doktorskiej. Tak powstał swego 
rodzaju szkielet, a potem był żmudny i niezwykle pracochłonny 
proces szukania źródeł, zdobywania informacji i w końcu pisania. 
W międzyczasie oficjalne wszczęcie przewodu doktorskiego i ko-
lejne źródła, kolejne informacje, kolejne rozdziały… W 2015 roku 
ustaliłem z ówczesnym kierownictwem inspekcji pracy, że celo-
we jest napisanie monografii dotyczącej inspekcji pracy okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. 

We wstępie do książki wspomina pan o tysiącach dokumen-
tów, które trzeba było przejrzeć, by znaleźć informacje do-
tyczące inspekcji pracy. 

Główną przeszkodą był brak materiałów dotyczących histo-
rii naszego urzędu. Te, które pozostały w szczątkowych ilościach, 
rozrzucone są po całym kraju. Musiałem przemierzyć wiele archi-
wów, centralnych i wojewódzkich, przejrzeć dziesiątki zespołów 
archiwalnych. Sięgałem też po zasoby zagraniczne. Przełomem 
okazała się moja wizyta w Centralnym Archiwum Państwowym 
w Wilnie. Tam znalazłem prawdziwą „kopalnię” materiałów o hi-
storii naszego urzędu. Dzięki temu udało mi się domknąć moje po-
szukiwania i zakończyć pracę. W maju 2018 roku obroniłem z wy-
różnieniem doktorat na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pewnością tak obszerna mono-
grafia, obejmująca kilkaset pozycji źródłowych nie powstałaby, 
gdyby nie praca naukowa w Instytucie Historii Państwa i Prawa 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz opieka naukowa ze strony pro-
fesora, a także moje zainteresowania…

Rozmowa z nadinspektorem pracy 
Tomaszem Kozłowskim, autorem 
książki „Inspekcja pracy w Polsce 
w latach 1919-1939. Organizacja 
i działalność”, która ukazała się w tym 
roku, wpisując się w obchody stulecia 
inspekcji pracy.

Jak w ogóle doszło do tego, że zainteresował się pan przed-
wojenną inspekcją pracy?

Moje zainteresowania przedwojenną inspekcją pracy zaczęły 
się od poszukiwania materiałów na temat Haliny Krahelskiej. Za-
fascynowały mnie jej dokonania, spuścizna literacka, historia pra-
cy i działalności konspiracyjnej. Do dziś robi to na mnie ogromne 
wrażenie. Chciałem dowiedzieć się jak najwięcej o tej niezwykłej 
inspektorce pracy. Zacząłem przeszukiwać polskie i zagraniczne 
archiwa, nawiązałem kontakt między innymi z kustoszem mu-
zeum w Ravensbrück, dzięki któremu udało się odnaleźć słyn-
ne „Wytyczne”.  Zajęła mi ta praca blisko 10 lat. Jej zwieńczeniem 
była biografia „Inspektor pracy Halina Krahelska”, która ukazała 
się w 2014 roku. Zaczęło się od Haliny Krahelskiej, ale na niej się 
nie skończyło. Dziś wiem, że to był dopiero początek. W poszu-
kiwaniu materiałów dotyczących działalności przedwojennej in-
spekcji pracy przemierzyłem Europę od Berlina po Wilno i Lwów.

Jakie znaczenie ma spisanie historii inspekcji pracy?
Jeden z profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego w rozmowie 

ze mną powiedział, że o przedwojennej inspekcji pracy wiedzie-
liśmy do tej pory mniej więcej tyle, że powstała w styczniu 1919 
roku. Myślę, że dzięki tej monografii i licznym materiałom źródło-
wym zaprezentowanym w publikacji teraz wiemy znacznie więcej 
o historii naszego urzędu, o naszej inspekcyjnej tożsamości. Mam 
nadzieję, że publikacja stanie się pierwszym krokiem do pogłę-
bienia badań ustrojowo-prawnych nad zagadnieniem działalności 
i organizacji tak ważnego urzędu, jakim w strukturze organów ad-
ministracji państwowej jest inspekcja pracy. Zapraszam do lektury.

O historii warto pamiętać
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Pracodawca może wtedy poczuć, że inspektor wskazuje mu pew-
ne rozwiązania, pomaga, doradza. Kiedyś to nie było możliwe, a od 
decyzji inspektora zależało, jakie środki prawne zastosuje. I tak np. 
przepis bhp mówi, że kto nie przestrzega przepisów bhp, podle-
ga karze. Nie jest tu sprecyzowane, o jakie przepisy bhp chodzi. 
Na pewno te dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia czy 
zdrowia powinny być zawsze sankcyjne, bo to bardziej oddziału-
je. Ważna jest jednak prewencja, rozmowa, a w niektórych przy-
padkach negocjowanie. 

Negocjowanie w związku z kontrolą?
W latach 90. specjalizowałem się w tzw. trudnych kontrolach, 

czyli prowadzonych na wniosek związków zawodowych. Czę-
sto okazywało się, że to, o czym jest mowa w skardze, nie znaj-
duje odzwierciedlenia w przepisach, a przecież inspekcja pra-

cy działa w sytuacji, gdy te są naruszane. Sformułowanie, że coś 
jest niesprawiedliwe, nie jest przecież podstawą wszczęcia kon-
troli. Przekonanie do tego działaczy związkowych nie jest pro-
ste. Pamiętam, gdy w jednym z dużych zakładów w Białymsto-
ku powstały rady pracowników i związki zawodowe chciały to 
wykorzystać, by mieć większy dostęp do informacji. Przewodni-
czący związku zawodowego został wiceprzewodniczącym rady 
pracowników, a jej szef zajął stanowisko wiceprzewodniczącego 
organizacji związkowej. Związki wystąpiły do inspekcji pracy ze 
skargą na utrudnianie działania radzie pracowników, bo praco-
dawca nie udzielał wymaganych informacji. Zapamiętałem, jak 
musiałem rozpatrywać dokument po dokumencie i rozstrzygać, 
co pracodawca musi dać, jakiej informacji udzielić, a jakiej nie. 
Okazało się również, że to czego nie musiał dać związkom zawo-
dowym, był zobowiązany przekazać radzie pracowników. Bardzo 
trudno było przekonać pracodawcę i działaczy związkowych, że 
w niektórych sytuacjach jest to płynne. Lubię szermierkę słow-
ną, więc wyszedłem z tego obronną ręką, ale sytuacja była trud-
na, okupiona niezliczoną ilością wypalonych papierosów i wy-
pitych kaw z fusami do połowy szklanki. Ważne było jednak to, 
że udało mi się zażegnać konflikt, który narastał.

Słyszałam, że specjalizował się pan również w układach zbio-
rowych pracy.

W 1994 roku, kiedy weszły w życie przepisy dotyczące ukła-
dów zbiorowych pracy, zadaniem inspekcji pracy było badanie 
zgodności ich zapisów. Mieliśmy prawo kwestionowania i odmo-
wy rejestracji. To było bardzo poważne przedsięwzięcie, dlatego 
ówczesny główny inspektor pracy Tadeusz Sułkowski powołał 
grupę inspektorów, którzy mieli być doskonale wyszkoleni. Zor-
ganizował w tym celu na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu studia podyplomowe, w których wziąłem udział. Odbywa-
ły się one w systemie weekendowym. Zajęcia z nami mieli znani 
profesorowie, jak np. Andrzej Kijowski i Wojciech Niedbała, eks-
perci w tej dziedzinie. Bardzo dobrze wspominam ten czas, tak 
ze względu na wiedzę, którą zgłębiliśmy, jak i ludzi, których po-
znałem. Staliśmy się taką elitarną grupą, którą Główny Inspekto-

rat Pracy kierował do prowadzenia 
szkoleń we wrocławskim Ośrodku 
Szkolenia PIP. Wtedy również wyty-
powano mnie jako opiekuna na apli-
kacji inspektorskiej szefa inspekcji 
dr. Tadeusza Sułkowskiego. Pamię-
tam, że byłem tym faktem zestre-
sowany, zwłaszcza na zakończenie, 
kiedy przyjechał do Białegostoku 
na kontrolę dyplomową. W niedłu-
gim czasie po tym zostałem nadin-
spektorem pracy w Sekcji Prawnej. 
W swoim zakresie miałem mniej 
kontroli na poczet wspomnianych 
układów zbiorowych pracy. 

Obecnie jest pan zastępcą szefa okręgu…
Po raz drugi. Wcześniej w grudniu 1999 roku okręgowy in-

spektor pracy Henryk Purwin zaproponował mi stanowisko 
swojego zastępcy do spraw prawno-organizacyjnych. Moją pa-
sją były zawsze kwestie prawne, ale nie lubiłem działki organi-
zacyjnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, jak np. 
remonty, finanse czy zamówienia. Zgodziłem się jednak, bo szef 
okręgu obiecał pomoc. Sytuacja skomplikowała się, gdy główny 
inspektor pracy Tadeusz Zając podjął decyzję, by eksperymen-
talnie w dwóch okręgach – w Białymstoku i Lublinie – zmniej-
szyć liczbę zastępców do jednego, co poszerzyło moje obowiąz-
ki o nadzór. W tym również wspierał mnie mój zwierzchnik, więc 
dawałem radę. Na szczęście trwało to rok i główny inspektor pra-
cy wycofał się z tego pomysłu. Później od września 2003 roku 
do 2008 roku byłem nadinspektorem pracy nadzorującym Sek-
cję Prawną w OIP w Białymstoku, a następnie za sprawą nowego 
szefa okręgu Dariusza Siwczyńskiego wróciłem na poprzednie 
stanowisko i sprawuję je do dziś. 

Dziękuję za rozmowę.

Pierwszy raz pojechałem na rajd PIP w 1999 roku. Organizował go okręg 
katowicki. Wtedy poczułem, że to jest parę wspaniałych dni, zupełnie na 
luzie. Rozmaite wycieczki, zwłaszcza piesze, poznawanie nowych miejsc 
i przede wszystkim spotykanie się z ludźmi ze środowiska. W 2000 i 2017 
roku rajd organizował mój okręg i jako jeden z szefów przygotowywałem 
imprezę, która się bardzo udała. Myślę, że to jest znakomita odskocznia, 
dająca możliwość zintegrowania naszego środowiska. Oczywiście nie 
obywa się tam bez tematów zawodowych, co też jest wartością dodaną. 
Tak się zaraziłem rajdami, że obiecałem sobie zawsze brać w nich udział 
i to realizuję.
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z nieregularnym otworem umożliwiającym wgląd do wnętrza 
misy i pobranie próbki. Maksymalny wymiar tego otworu pomię-
dzy wewnętrznym obrzeżem misy a zewnętrzną krawędzią osło-
ny wynosił 340 mm. Natomiast wysokość osłony nad obrzeżem 
obracającej się misy w płaszczyźnie pionowej, w miejscu pochwy-
cenia ręki poszkodowanego, wynosiła około 17 mm. Średnica we-
wnętrzna stosowanej przy mieszałce dzieży wynosiła 1000 mm, 
a odległość od miejsca zamontowania mieszadła do zewnętrznej 
krawędzi osłony – około 400 mm. Natomiast przestrzeń zakreśla-
na przez mieszadło to około 380 mm.

Inspektor stwierdził, że eksploatowana mieszałka nie posiada 
osłony zabezpieczającej przed dostępem do strefy pracy miesza-
dła, tj. osłony zabezpieczającej pracownika przed pochwyceniem. 
Zastosowana w maszynie osłona nie spełniała swojego zadania, 
ponieważ umożliwiała taki dostęp. 

W opinii inspektora ruchoma osłona blokująca połączona z na-
pędem mieszadła powinna zakrywać od góry dostęp do obraca-
jącej się misy (dzieży), tzn. średnica ruchomej osłony blokującej 
(pokrywy dzieży) powinna być dostosowana do średnicy dzie-
ży tak, aby dostęp do mieszadła z boków był niemożliwy. Otwór 
w pokrywie dzieży, umożliwiający obsługującemu podczas mie-
szania wgląd do wnętrza misy i pobranie próbki ciasta, powinien 
znajdować się wyłącznie po przeciwnej stronie dzieży – w sto-
sunku do strefy działania mieszadła. Zastosowana przez praco-
dawcę osłona (pokrywa dzieży) posiadała niewłaściwe (za małe) 
rozmiary w stosunku do średnicy stosowanej dzieży. Sposób za-
bezpieczenia przed dostępem do poruszającego się mieszadła zo-
stał dokładnie opisany w normie PN-EN 453 „Maszyny dla prze-
mysłu spożywczego – Miesiarki do ciasta – Wymagania z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny”, której postanowienia można trakto-
wać jako zasadę bezpieczeństwa pracy. Norma ta w tablicy 1 do-
kładnie określa wymiary osłony (pokrywy dzieży). Odległość mię-
dzy osłoną misy (pokrywą) a obrzeżem obracającej się misy nie 

Dokończenie ze str. 36

powinna nigdy przekraczać 25 mm, natomiast szerokość otworu 
w osłonie dzieży – umożliwiającego wgląd do wnętrza misy i po-
branie próbki – uzależniona jest od poziomej odległości między 
zewnętrzną krawędzią osłony a najbliższym punktem strefy zagro-
żenia (przestrzeni zakreślanej przez poruszające się mieszadło), ale 
nigdy nie powinna przekraczać 140 mm. W przypadku mieszarki 
użytkowanej u pracodawcy odległość ta wynosiła 340 mm. Wo-
bec tego inspektor stwierdził, że zastosowana na mieszarce osło-
na mieszadła umożliwiała dostęp do strefy niebezpiecznej (prze-
strzeni zakreślanej przez poruszające się mieszadło) i nie spełniała 
wymagań § 55 ust 1 i 3, § 56 ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034). In-
spektor wydał decyzję wstrzymania eksploatacji maszyny do cza-
su zapewnienia odpowiedniej osłony zabezpieczającej pracowni-
ków przed dostępem do strefy niebezpiecznej.

Inspektor pracy ustalił, że przyczyną wypadku było niespełnia-
nie przez mieszałkę wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
tzn. brak odpowiedniej osłony, która zabezpieczałaby pracowni-
ka przed dostępem do strefy pracy mieszadła.

W związku z nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukara-
nie pracodawcy.

inspektor pracy Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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I 
nspektor pracy stwierdził między innymi, że mieszałka nie speł-
niała wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ponieważ nie 

posiadała osłony zapobiegającej pochwyceniu, zabezpieczającej 
pracownika przed dostępem do strefy niebezpiecznej pracy mie-
szadła. Zastosowana w tej maszynie osłona była niewłaściwa, bo 
miała zbyt małą średnicę, co umożliwiało poszkodowanemu swo-
bodny dostęp do obracającego się mieszadła.

W dniu zdarzenia poszkodowany (wiek: 47 lat, zatrudniony na 
stanowisku stołowego, staż pracy na tym stanowisku: 24 lata) pra-
cował na nocnej zmianie przy obsłudze mieszałki do ciasta marki 
„BOKU”. Poszkodowany zasypał mąkę do dzieży i dodał niezbędne 
składniki do przygotowania ciasta. Następnie podstawił dzieżę pod 
maszynę. Po podłączeniu jej do mieszałki do ciasta opuścił mie-
szadło i uruchomił maszynę. W mieszałce do ciasta „BOKU” mie-
szadło obraca się wokół własnej osi, zaś dzieża obraca się zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Maszyna ta posiada dwie prędkości 
mieszadła, tj. obroty wolne i szybkie. Podczas pracy poszkodowa-
nemu wypadła z ręki plastikowa skrobka (używana do czyszczenia 
dzieży) i wpadła do dzieży z ciastem. Pracownik chciał ją szybko 
wyjąć, nie zatrzymując maszyny. Niestety jego lewa ręka została 
wciągnięta pod osłonę mieszadła i dostała się pomiędzy osłonę 
a krawędź obracającej się dzieży. Prawdopodobnie w momencie 
włożenia ręki przez poszkodowanego maszyna przeszła z obro-

Niewłaściwa osłona
Ofiarą wypadku był pracownik piekarni obsługujący mieszałkę spiralną do 
ciasta. Poszkodowany włożył rękę do dzieży z ciastem, nie wyłączywszy 
wcześniej maszyny. Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 
analizował okoliczności i przyczyny wypadku.
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tów wolnych na szybkie. W wyniku wypadku pracownik doznał 
skomplikowanego, wieloodłamowego złamania kości ramienia, 
otwartego zwichnięcia stawu łokciowego oraz ran szarpanych 
ramienia. Inni pracownicy piekarni udzielili mu pierwszej pomo-
cy i wezwali pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala.

Ustalenia inspektora pracy
Podczas oględzin inspektor pracy stwierdził, że informacje na ta-
bliczce znamionowej mieszałki do ciasta były nieczytelne, gdyż 
mieszałka została pomalowana wraz z tabliczką, którą później pró-
bowano oczyścić. Inspektorowi nie udało się odczytać ani nume-
ru fabrycznego, ani roku produkcji mieszałki. Oględziny maszyny 
wykazały ponadto, że zamalowane zostały także elementy ste-
rownicze, przez co trudno było je zidentyfikować. Jeszcze w trak-
cie kontroli elementy te zostały opisane.

Z informacji uzyskanych od pracodawcy wynikało, że maszy-
na jest użytkowana w zakładzie od około 19 lat i została zakupio-
na jako używana. Jeszcze przed zakończeniem kontroli pracodaw-
ca przedstawił inspektorowi odtworzoną tabliczkę znamionową 
mieszałki. Wynikało z niej, że jest to maszyna „BOKU”, typ 240 
SK, wyprodukowana w 1972 roku. Maszyna, przy obsłudze któ-
rej doszło do wypadku, była wyposażona w osłonę mieszadła  
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Wprowadzenie

Wraz z szybkim rozwojem cywilizacyjnym i technologicznym w ostatnich latach znacząco zmienia się środowisko pra-
cy. Zmniejsza się liczba pracowników narażonych na urazy fizyczne (będące przedmiotem uwagi tradycyjnie rozumiane-
go bhp), gwałtownie wzrasta jednak ilość nowych typów zagrożeń. Zmieniły się organizacja i zarządzanie procesem pracy 
(EU-OSHA, 2007), co zaowocowało pojawieniem się nowych czynników ryzyka oraz nowych wyzwań w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Zagrożenia psychospołeczne określa się jako istotne nowo powstające czynniki ryzyka (EU-OSHA, 2007; NIOSH, 2002). 
Problemy związane z zagrożeniami psychospołecznymi, takie jak stres związany z pracą czy przemoc w miejscu pracy, są 
powszechnie uważane za główne wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy (EU-OSHA, 2007).

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje psychospołeczne czynniki ryzyka jako „interakcje między treścią pracy, 
zarządzaniem i organizacją procesu pracy oraz innych warunków organizacyjnych i środowiskowych z jednej strony, a po-
trzebami i kompetencjami pracowników z drugiej”. W tym ujęciu odnoszą się one do tego rodzaju interakcji, która może 
być postrzegana i oceniana jako zagrażająca zdrowiu pracownika (ILO, 19861).

Należy pamiętać, że w pracy spędzamy większą część dnia i stykamy się nie tylko z zagrożeniami – takimi jak chemi-
kalia, czynniki biologiczne, fizyczne, niesprzyjające warunki ergonomiczne, alergeny – lecz także z licznymi i różnorodny-
mi czynnikami psychospołecznymi, związanymi zarówno ze środowiskiem pracy, czyli kontekstem, jak i z samym charak-
terem pracy, czyli treścią. 

Ryzyka psychospołeczne2 są nieodłącznie związane z doświadczaniem stresu zawodowego, który jest reakcją organizmu 
występującą w sytuacji, gdy jednostka eksponowana jest na związane z pracą wymagania i presję, które nie są dostosowa-
ne do jej wiedzy i umiejętności oraz stanowią wyzwanie z punktu widzenia jej zdolności do radzenia sobie (WHO, 2003)3.

Zagrożenia psychospołeczne można definiować jako te aspekty projektowania i zarządzania procesem pracy, wraz z ich 
kontekstem organizacyjno-społecznym, które potencjalnie mogą spowodować szkody psychologiczne lub fizyczne. Zagro-
żenia psychospołeczne idą ramię w ramię z doświadczaniem stresu związanego z pracą, czyli tak zwanego stresu zawodo-
wego i w coraz większym stopniu przykuwają uwagę Państwowej Inspekcji Pracy. 

Zmiany w charakterze życia zawodowego są różnorodne i stanowią wyzwanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, przez 
wzgląd na ich bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie, a także z powodu trudności, jakie stwarzają w przypadku użycia 
tradycyjnych systemów nadzoru nad warunkami pracy. Najistotniejszą kwestią związaną z konsekwencjami zmieniającego 
się charakteru pracy jest wzrastające narażenie na psychospołeczne czynniki ryzyka oraz pojawianie się nowych zagrożeń, 
które muszą zostać zidentyfikowane, aby możliwe było zredukowanie ryzyka ich wystąpienia.

Narażenie na zagrożenia fizyczne i/lub psychospołeczne może wpływać na zdrowie psychiczne i/lub somatyczne pra-
cownika. Tego rodzaju wpływ na zdrowie może odbywać się na co najmniej dwa sposoby – drogą bezpośrednią oraz 
w sposób pośredni, poprzez mechanizm stresu. Te dwie drogi zapewniają komplementarne wyjaśnienie wzajemnej rela-
cji: czynniki ryzyka – zdrowie, przy czym w sytuacjach najbardziej ryzykownych działają obie naraz, wchodząc w interak-
cje w różnym zakresie i w różny sposób.

Stres zawodowy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała stres za 
jedno z największych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku. Stres 
zawodowy jest drugim (po bólach pleców), co do częstości 
występowania, problemem zdrowotnym pracowników Unii 
Europejskiej. Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w UE 
pod względem negatywnych skutków zdrowotnych spowo-
dowanych stresem w pracy. Z badań PIP wynika, że na ok. 
20% stanowisk pracy panują zdecydowanie niekorzystne 
psychospołeczne warunki pracy, a ok. 40% można uznać za 
potencjalnie niekorzystne. Szczególnie negatywne skutki 
zdrowotne ma stres nadmierny i długotrwały.

Stres zawodowy jest wynikiem niedopasowania wyma-
gań pracy do możliwości pracownika. Pojawia się, gdy wy-
magania przekraczają możliwości adaptacyjne pracownika 
– zdarzenia stresowe zakłócają równowagę, wystawiają go 
na próbę lub przekraczają jego możliwości radzenia sobie. 
Za szczególną w generowaniu stresu w pracy można uznać 
kombinację trzech wymiarów: wymagań, kontroli nad pra-
cą (autonomii) oraz wsparcia przełożonych: stres = wysokie 
wymagania + duże ograniczenia + małe wsparcie.

Długotrwały stres wpływa negatywnie na zdrowie, powo-
duje m.in. choroby układu krążenia (zawał, udar), pokarmo-
wego (wrzody), nerwowego (depresja), endokrynologiczne-
go (zaburzenia hormonalne), układu ruchu oraz odporności 
(alergie, nowotwory). Stres powoduje także wymierne kosz-
ty ekonomiczne firmy, m.in. zwiększoną absencję, mniej-
szą produktywność, wzrost wypadków przy pracy, większą 
fluktuację kadr, większe koszty związane z zachorowalno-
ścią pracowników.

Więcej niż co piąty Polak doświadcza codziennie stresu 
w pracy, a blisko połowa twierdzi, że stresuje się w pracy czę-
sto lub bardzo często. Z badania przeprowadzonego przez 
międzynarodową firmę ADP wynika, że pod tym względem 
przodujemy w Europie. W polskich firmach jest bardzo ner-

wowo. Potwierdzają to wyniki badania „The Workforce View 
in Europe 2017”4 przeprowadzonego na zlecenie ADP, dużej 
międzynarodowej firmy doradczo-usługowej świadczącej 
usługi w obszarze kadr i płac. Wzięło w nim udział 9920 doro-
słych pracowników z ośmiu krajów: Francji, Niemiec, Włoch, 
Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Aż 
22 proc. ankietowanych polskich pracowników deklaruje, że 
codziennie doświadcza stresu w miejscu pracy. To najwięk-
sza grupa w porównaniu do innych przebadanych krajów. 
W Hiszpanii, która znalazła się na drugim biegunie, wskaź-
nik odczuwania codziennego stresu wynosi tylko 10 proc. 

 Skala zagrożeń psychospołecznych, ich wpływ na zdro-
wie i jakość życia pracowników w środowisku pracy oraz 
poza nim skłoniły Państwową Inspekcję Pracy do spojrze-
nia na potrzeby pracowników i pracodawców oraz opraco-
wania programu prewencyjnego, który uwzględniałby psy-
chologiczną perspektywę działań oraz doradcze podejście 
do poprawy warunków pracy.  

Prewencja zagrożeń psychospołecznych 
w latach 2016-2018

Zagrożenia psychospołeczne są dość powszechnie uznawane 
za główne wyzwanie w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a ich znaczący wpływ na zdrowie każdego pracowni-
ka jest niezaprzeczalny. Wśród zagrożeń psychospołecznych 
można wymienić: brak zróżnicowania lub krótkie cykle pracy, 
pracę cząstkową lub mało znaczącą, pracę poniżej kwalifika-
cji, wysoki poziom niepewności, stałą ekspozycję na innych 
ludzi w trakcie pracy, tempo i obciążenie pracą, przeciążenie 
lub niedociążenie pracą, wymuszone tempo pracy, znaczną 
presję czasu, nieprzekraczalne terminy jako stały element 
pracy, pracę zmianową, pracę w nocy, sztywne godziny pra-
cy, dyspozycyjność, długi dobowy czas pracy lub godziny 
pracy niedostosowane do rytmów społecznych, kontrolę, 
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znikomy udział w procesach decyzyjnych, brak wpływu na 
obciążenie pracą, tempo pracy, środowisko i wyposażenie, 
niewystarczającą dostępność potrzebnego wyposażenia, 
jego nieadekwatność lub niesprawność, utrudnione fizycz-
ne warunki pracy, takie jak brak miejsca, niewłaściwe oświe-
tlenie, nadmierny hałas, kulturę i funkcję organizacyjną itp. 
Komfortowi psychospołecznemu w pracy nie służą również: 
niewłaściwa komunikacja, niski poziom wsparcia w rozwią-
zywaniu problemów, nieokreślone cele organizacyjne lub 
brak akceptacji tych celów, relacje interpersonalne w miej-
scu pracy, izolacja społeczna lub fizyczna, niewłaściwe rela-
cje z przełożonymi, konflikty interpersonalne, brak wsparcia 
społecznego, zastraszanie, molestowanie, niejednoznacz-
ność roli w organizacji, konflikt roli oraz odpowiedzialność 
za innych ludzi, przebieg kariery, stagnacja zawodowa lub 
niepewność co do ścieżki rozwoju, brak awansu lub zbyt wy-
soki awans, niskie wynagrodzenie, niepewność zatrudnie-
nia, niski prestiż społeczny pracy, relacja praca-dom, kon-
flikt wymagań praca-dom, niski poziom wsparcia w domu.

Intensywna obserwacja środowiska pracy, rozmowy, 
skargi pracowników pozwalają na wskazanie związku mię-
dzy stresem zawodowym i narażeniem na działanie czynni-
ków psychospołecznych z chorobami serca, depresją oraz 

chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Przez kilka 
ostatnich dziesięcioleci rosło zainteresowanie przyczynami 
i konsekwencjami zdrowotnymi ryzyk psychospołecznych, 
głównie w krajach uprzemysłowionych. Niemniej nadal za-
uważamy niedostateczną świadomość ryzyk psychospołecz-
nych, w tym także stresu zawodowego, przemocy w miej-
scu pracy czy molestowania, niedostateczną świadomość 
środków do rozpoznania ryzyk psychospołecznych, a tak-
że niedostateczną świadomość możliwości redukcji wystę-
powania ryzyk psychospołecznych.

Państwowa Inspekcja Pracy podjęła działania w odpo-
wiedzi na potrzeby pracowników oraz pracodawców w tym 
zakresie poprzez:

–  działalność prewencyjną, przekazywanie wiedzy o czyn-
nikach ryzyka psychospołecznego,

–  pomoc w przeprowadzeniu analizy problemu zwią-
zanego z zagrożeniami psychospołecznymi w środo-
wisku pracy,

–  wskazanie możliwych działań mających na celu zmi-
nimalizowanie zagrożeń psychospołecznych wystę-
pujących w danym zakładzie pracy lub całkowite 
ich wykluczenie.

Pracodawcy mogą zgłaszać swoje firmy do udziału w pro-
gramie prewencyjnym5 i wybrać jedną z trzech proponowa-
nych ścieżek.
Ścieżka nr 1 – w zakładzie pracy realizowane jest szkolenie 
dotyczące przeciwdziałania stresowi bądź innym zagroże-
niom psychospołecznym w miejscu pracy.
Ścieżka nr 2 – w zakładzie pracy realizowana jest analiza sy-
tuacji w kontekście stresogenności cech pracy w przedsię-
biorstwie poprzez:

–  przeprowadzenie badania stresogenności cech pracy 
przy użyciu Skali Ryzyka Psychospołecznego (narzę-
dzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy 
im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi);

–  przygotowanie raportu zawierającego analizę sytu-
acji w przedsiębiorstwie oraz dobre praktyki mające 
na celu poprawę psychospołecznych warunków pracy;

– przekazanie raportu pracodawcy.
Ścieżka nr 3 – w zakładzie pracy realizowane jest szko-
lenie dotyczące przeciwdziałania stresowi i/lub innym 
zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy oraz 
badanie stresogenności cech pracy przy użyciu Skali Ry-
zyka Psychospołecznego.

Dodatkowo pracodawca może także zgłosić chęć prze-
prowadzenia ponownego badania stresogenności cech pra-
cy (12 miesięcy od daty pierwszego badania) przy użyciu 
Skali Ryzyka Psychospołecznego. Następnie zostanie przy-
gotowany raport, składający się z dwóch części: analizy sy-
tuacji w przedsiębiorstwie oraz analizy porównawczej sytu-
acji wynikającej z badania nr 1 i nr 2.

Gdy pracodawca decyduje się na przeprowadzenie szko-
leń i badanie narzędziem opracowanym przez Instytut Me-
dycyny Pracy w Łodzi, czyli wybiera ścieżkę nr 3, istotna jest 
kolejność poszczególnych etapów działań. Jeśli pracodawca 
jest zainteresowany szkoleniami z zakresu mobbingu, dyskry-
minacji, nierównego traktowania, molestowania seksualne-
go, agresji czy przemocy, szczególny nacisk kładziony jest na 
to, by w pierwszej kolejności odbyło się szkolenie, następnie 
zaś badanie. Ważne jest zachowanie takiego porządku, po-
nieważ w kwestionariuszu pojawiają się pytania dotyczące 
wskazanych zagrożeń psychospołecznych i konieczne jest, 
by pracownicy dobrze je rozumieli. Natomiast w przypad-
ku szkoleń dotyczących radzenia sobie ze stresem możliwe 
jest przeprowadzenie ich przed lub po badaniu ankietą SRP.

Szkolenia
Podstawą działań prewencyjnych realizowanych w ob-

szarze przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym są 
szkolenia (w formie wykładów lub warsztatów) prowadzo-
ne przez koordynatorów programu w poszczególnych okrę-
gowych inspektoratach pracy, wykwalifikowanych psycho-
logów lub trenerów psychologii.

Kluczowymi przesłankami udziału w szkoleniach są:
–  konieczność wypełnienia obowiązku nałożonego na 

pracodawcę przez przepisy prawa pracy w zakresie 
przeciwdziałania mobbingowi;

–  możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia 
przy ocenie stresogenności cech pracy;

–  możliwość zmniejszenia kosztów absencji chorobo-
wych wynikających z chorób odstresowych;

–  zainteresowanie problematyką przeciwdziałania ne-
gatywnym skutkom stresu, takim jak: depresja, wypa-
lenie zawodowe, przemęczenie; 

–  zapobieganie trudnościom w sferze organizacyjnej, 
takim jak: absencja chorobowa, konflikty w pracy, wy-
padki przy pracy, mobbing i dyskryminacja w pracy.

Uczestnicy szkoleń oczekują zazwyczaj wyjaśnienia praw-
nych i psychologicznych aspektów mobbingu, dyskryminacji 
czy molestowania seksualnego, a także wskazania sposobów 
zapobiegania im. W trakcie zajęć omawiane są źródła stresu i in-
nych czynników ryzyka psychospołecznego oraz ich związek 
ze zdrowiem psychofizycznym. Przekazywane są informacje 
o nowoczesnych i skutecznych metodach ograniczania pozio-
mu stresu, właściwych reakcjach na mobbing, dyskryminację, 
nierówne traktowanie, molestowanie psychiczne czy molesto-
wanie seksualne oraz o metodach radzenia sobie z nimi. Na 
szkoleniach wskazywane są przykłady dobrych praktyk prze-
ciwdziałania omawianym zjawiskom, z uwzględnieniem pro-
cedury antymobbingowej stosowanej w wybranych zakła-
dach pracy. Szkolenia w ramach programu prewencyjnego 
budzą duże zainteresowanie. Aktywność uczestników, chęć 
zgłębienia poszczególnych zagadnień oraz dyskusje wskazu-
ją na potrzebę tych działań.

W trakcie szkoleń przekazywane są nieodpłatnie wy-
dawnictwa przygotowane przez Państwową Inspekcję Pra-
cy, między innymi: J. Konczanin, Sposoby na stres. Poradnik 
dla pracownika; A. Kucharska, Ł. Śmierciak, Zagrożenia psy-
chospołeczne;  Płyta CD Relaks w minutę.

33% 35% 18% 10%

33% 33% 22% 12%

30% 31% 24% 15%

30% 29% 24% 17%

25% 27% 27% 20%

22% 33% 28% 17%

21% 35% 25% 18%

19% 34% 24% 22%
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Informacje o tym, jak można zgłosić się do programu 
prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
stresu w miejscu pracy”, znajdują się na stronie www.stre-
swpracy.pl. Można tam znaleźć informacje na temat źró-
deł i skutków stresu oraz charakterystykę tego zjawiska, 
wskazówki dotyczące grup zawodowych, które najczę-
ściej lub najmocniej doświadczają stresu, oraz wyjaśnie-
nie, jakie są tego przyczyny, a także publikacje dotyczące 
zagrożeń psychospołecznych, do pobrania w formacie pdf.

Stresory w miejscu pracy to wszystkie zagrożenia, które 
są źródłem stresu. Mogą one wynikać ze złego planowania, 
nieodpowiedniej organizacji czy zarządzania. Najczęstsze 
przyczyny powstawania zagrożeń psychospołecznych to: 
nadmierne obciążenie pracą, sprzeczne wymagania i brak 
jasności co do pełnionej roli, pominięcie pracowników 
w podejmowaniu decyzji bezpośrednio ich dotyczących, 
złe zarządzanie zmianami organizacyjnymi, brak wsparcia 
ze strony kierownictwa bądź współpracowników, mono-
tonia wykonywanych obowiązków, tempo pracy, stagna-
cja i niepewność w przebiegu kariery. 

Należy pamiętać, że to właśnie zagrożenia psycho-
społeczne są najczęstszymi zagrożeniami w miejscu pra-
cy. Z „Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat 
nowych i pojawiających się zagrożeń w miejscu pracy” 
(ESENER-2), zorganizowanego przez Europejską Agen-
cję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2014 r., wyni-
ka, że czynniki ryzyka psychospołecznego są najczęściej 
wymieniane wśród ankietowanych. Warto wspomnieć,  
że respondenci ze wszystkich sektorów równie często 
wymieniają zagrożenia takie, jak praca pod presją czasu, 
długie i nieregularne godziny wykonywania obowiązków 
służbowych, brak odpowiedniej komunikacji lub współ-
pracy wewnątrz organizacji czy niepewność zatrudnienia.

Pracodawcy nie mogą i nie powinni marginalizować 
zagrożeń psychospołecznych, ponieważ ocena zagrożeń 
oraz zarządzanie nimi to obowiązek prawny pracodaw-
cy. To wymóg określony w prawie unijnym (dyrektywa 
ramowa 89/391/EWG). Poza tym brak zarządzania zagro-
żeniami psychospołecznymi powoduje wymierne stra-
ty finansowe dla organizacji. Nieumiejętne zarządzanie 
tego rodzaju czynnikami i w wyniku tego pojawiający się 
stres u pracowników może powodować u nich szkody psy-
chiczne, społeczne lub fizyczne. Długotrwałe obciążenie 

organizmu stresem zwiększa poziom zmęczenia, obniża 
koncentrację, co prowadzi do popełniania większej liczby 
błędów, zwiększając tym samym ryzyko wypadków przy 
pracy. Koszty takich wypadków to nie tylko straty spo-
łeczne, ale również ekonomiczne. Prewencja i ograni-
czanie stresu związanego z pracą nie mogą być pomija-
ne w strategiach bhp wdrażanych w przedsiębiorstwach.

W badaniu ESENER 2 zarządzanie czynnikami ryzyka 
psychospołecznego jest uznawane za większe wyzwanie 
niż w przypadku tradycyjnych zagrożeń bhp; stwierdziło 
tak 40% pracodawców. W dodatku zaledwie 1/3 europej-
skich zakładów pracy posiada plany zapobiegania streso-
wi zawodowemu. W związku ze złożonością zagadnienia 
Państwowa Inspekcja Pracy wprowadziła i wciąż udosko-
nala pozakontrolne formy działania w zakresie przeciw-
działania stresowi zawodowemu. 

Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatyw-
nym skutkom stresu w miejscu pracy” cieszy się ogrom-
nym powodzeniem wśród pracodawców, pracowników, 
przedstawicieli organizacji związkowych oraz pracowni-
ków służby bhp. Założeniem jest tu głębokie przekonanie, 
poparte badaniami oraz obserwacjami, iż stres utrzymu-
jący się w czasie zazwyczaj prowadzi do szkody, uszczerb-
ku. Szkoda jako skutek działania zagrożeń może mieć  
charakter fizyczny, psychiczny i społeczny. Stres odczu-
wany przez pracownika wpływa na jego samopoczucie 
i funkcjonowanie, ale także na funkcjonowanie zakła-
du pracy, w którym jest zatrudniony. Na poziomie indy-
widualnym nadmierny stres powoduje: spadek jakości 
wykonywanej pracy, zmniejszenie motywacji do pracy, 
zmniejszenie zaangażowania w pracę i podwyższone ry-
zyko wypalenia zawodowego. Na poziomie zakładu pra-
cy stres powoduje: opór przed zmianami, wysoki odse-
tek zwolnień lekarskich, występowanie strajków, spadek 
produktywności, podwyższoną absencję i zwiększoną 
fluktuację załogi.

Program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy reali-
zowany jest od 2015 r. w celu identyfikacji stresorów w da-
nym środowisku pracy poprzez badanie stresogenności 
cech pracy, następnie ograniczanie ryzyka wystąpienia nie-
korzystnych czynników psychospołecznych oraz przeciw-
działanie negatywnym skutkom stresu poprzez tworzenie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Pierwszym celem prowadzonych działań w ramach pro-
gramu prewencyjnego jest diagnoza stresorów występują-
cych w danym środowisku pracy, analiza możliwych źródeł 
stresorów, a następnie propozycje ewentualnych działań na-
prawczych, których celem jest podniesienie komfortu pra-
cowników oraz ich dobrostan. Drugim celem jest popula-
ryzowanie wśród pracodawców i pracowników wiedzy na 
temat stresu, mobbingu, dyskryminacji, równego trakto-
wania, molestowania, agresji i przemocy poprzez szkole-
nia, warsztaty, prelekcje oraz materiały w postaci publika-
cji, ulotek, plakatów, płyt CD, materiałów zamieszczonych 
na stronie www.streswpracy.pl.  

Realizując założenia programu prewencyjnego, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy oferuje pracodawcom i pracow-
nikom szkolenia oraz badanie stresogenności cech pracy 
w przedsiębiorstwie, zakończone opracowaniem raportu 
zawierającego propozycję działań naprawczych ogranicza-
jących negatywne skutki stresu zawodowego. 

Ocena stresogenności cech pracy

Narzędziem wykorzystywanym w realizacji programu 
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 
pracy” jest Skala Ryzyka Psychospołecznego przygoto-
wana przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Składa się 

Rok sprawozdawczy
Liczba przedsiębiorstw,  

które wzięły udział  
w programie prewencyjnym

Liczba osób,  
które wzięły udział  

w badaniu stresogenności 
cech pracy przy użyciu  

ankiety SRP

Liczba  
przeprowadzonych 

szkoleń

2016 r. 102 6,5 tys. 117

2017 r. 170 13 tys. 171

2018 r. 133 ok. 4 tys. 127

Dane dotyczące programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”  
w latach 2016-2018

Pracodawcy, którzy wzięli udział w programie prewencyjnym „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu 
w miejscu pracy” w latach 2015-2018 reprezentowali branże:
l  edukacja (poradnie pedagogiczno-psychologiczne, żłob-

ki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea), 
l  administracja publiczna (np. urzędy wojewódzkie, urzę-

dy marszałkowskie, urzędy gminy, urzędy skarbowe, 
urząd statystyczny),

l  szkolnictwo wyższe,
l  instytucje naukowe,
l  wydawnictwa,
l  sądy,

l  telekomunikacja, 
l  transport (np. zakłady trolejbusowe, zakłady autobusowe),
l   finanse (np. banki, domy maklerskie),
l  usługi (np. warsztaty samochodowe, punkty sprzedaży 

aparatów słuchowych, zakłady fryzjerskie),
l  handel, 
l  przemysł metalowy,
l  przemysł elektromaszynowy.
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z trzech podstawowych ankiet (A, B, C), które są jednako-
we dla pracowników wszystkich sektorów i zawierają py-
tania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania pra-
cowników i środowiska pracy. W części czwartej ankiety 
(D) znajduje się lista stresorów charakterystycznych dla 
określonych branż.

1. Część A zawiera wstęp i instrukcję dla osób bada-
nych oraz pytania o dane demograficzne, takie jak: płeć, 
wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, 
stanowisko, staż pracy, formę zatrudnienia oraz status for-
malny w firmie.

2. Część B zawiera pytania dotyczące skutków pono-
szonych przez pracodawcę i pracowników i odnosi się do 
takich zagadnień, jak: samoocena stanu zdrowia, absencja, 
częstość ulegania wypadkom przy pracy, ocena zdolności 
do pracy, zadowolenie z 7 aspektów pracy (rodzaju wyko-
nywanej pracy, sposobu zorganizowania pracy, warunków 
pracy, wynagrodzenia, możliwości rozwoju zawodowego, 
relacji z przełożonymi i relacji z kolegami/koleżankami), po-
ziom zaangażowania w pracę (wraz z uzasadnieniem tego 
zaangażowania) oraz chęć zmiany pracy, działu lub stano-
wiska. Wyniki uzyskane na podstawie danych z tej części 
pozwolą, w połączeniu z wynikami pozostałych części, na 
oszacowanie ryzyka psychospołecznego, jakie ponosi pra-
codawca i pracownicy.

3. Część C, nazwana roboczo ankietą ogólną, zawiera 50 
pytań dotyczących cech pracy, które mogą stanowić poten-
cjalne zagrożenie psychospołeczne. Cechy te odnoszą się do 
dziewięciu grup zagrożeń wymienianych m.in. w projekcie 
PRIMA-EF (Zarządzanie Ryzykiem Psychospołecznym – Ra-
mowe Podejście Europejskie, Międzynarodowa Organizacja 
Zdrowia, 2008), takich jak: związane z treścią pracy, obciąże-
niem pracą i tempem pracy, czasowymi ramami pracy, kon-
trolą, kulturą i funkcjami organizacji, stosunkami między-
ludzkimi w pracy, rolą w organizacji, rozwojem kariery oraz 
relacją praca-dom. Osoby badane ustosunkowują się do każ-
dej z wymienionych cech pracy w dwóch wymiarach: (1) czy 
dana cecha występuje w ich miejscu pracy oraz (2) jeśli wy-
stępuje, to na ile oceniają ją jako stresującą.

4. Część D posiada 15 wersji i zawiera pytania skierowa-
ne do pracowników z 15 sektorów. Składa się z 9-16 pytań, 
w zależności od sektora. Dla sektorów wymienianych przez 
Międzynarodową Organizację Pracy jako najbardziej nara-
żone pod względem zagrożeń psychospołecznych, jak np. 
sektor ochrony zdrowia, w tej części ankiety zawartych jest 
więcej pytań. Podobnie jak w ankiecie ogólnej osoby bada-
ne ustosunkowują się do każdej z wymienionych cech pra-
cy w dwóch wymiarach: (1) czy dana cecha występuje w ich 
miejscu pracy oraz (2) jeśli występuje, to na ile oceniają ją 
jako stresującą.

CZĘŚĆ C
Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pracy.
Jeśli dana sytuacja nie występuje w Twojej pracy, zaznacz krzyżykiem  
kwadrat w pierwszej kolumnie („NIE”) i przejdź do następnego twierdzenia.
Jeśli dana sytuacja występuje w Twojej pracy, zaznacz krzyżykiem
kwadrat w zależności od tego

NIE

TAK
I IRYTUJE/PRZESZKADZA

/ STRESUJE MNIE TO

WCALE TROCHĘ BARDZO

1. W mojej pracy wymagane jest korzystanie z nowoczesnych technologii

2. Moja praca, przez większość czasu, wymaga gotowości do szybkiego
reagowania

3. Moja praca wymaga długotrwałej koncentracji uwagi

4. Możliwość wykonania przeze mnie pracy i jej jakość jest uzależniona od 
tego, czy i jak wykonali ją poprzednicy

5. To, czego się ode mnie oczekuje w pracy, jest niejasne

6. Trudno się dogadać z moim bezpośrednim przełożonym

7. Często muszę wykonywać pracę mimo braku odpowiednich środków
materialnych (np. narzędzi i surowców)

CZĘŚĆ C cd.
Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pracy.
Jeśli dana sytuacja nie występuje w Twojej pracy, zaznacz krzyżykiem kwadrat  
w pierwszej kolumnie („NIE”) i przejdź do następnego twierdzenia.
Jeśli dana sytuacja występuje w Twojej pracy, zaznacz krzyżykiem
kwadrat w zależności od tego

NIE

TAK
I IRYTUJE/PRZESZKADZA

/ STRESUJE MNIE TO

WCALE TROCHĘ BARDZO

8. Moja praca wymaga przestrzegania ściśle określonych procedur

9. W mojej firmie zdarzają się przypadki mobbingu (systematycznego
nękania/dręczenia trwającego co najmniej trzy miesiące)

10. Praca, którą wykonuję, jest poniżej moich kwalifikacji

11. Organizacja pracy w firmie utrudnia mi zaplanowanie następnego dnia 
(tego, co będę robić danego dnia)

12. W pracy często napotykam przeszkody utrudniające dotrzymanie
wymaganych terminów

13. W pracy muszę przerzucać się z jednej czynności na drugą,  
a każda z nich wymaga pewnej koncentracji uwagi

14. W moim miejscu pracy panuje napięta atmosfera

15. Mam w pracy zbyt dużo obowiązków

16. W mojej firmie zdarzają się przypadki molestowania seksualnego

17. W mojej firmie są problemy z uzyskaniem pomocy ze strony
przełożonych

18. Moja praca jest często kontrolowana (audyty wewnętrzne  
i zewnętrzne, wizytacje, kontrola jakości, itp…) 

19. W pracy często muszę dokonywać wyborów, które prowadzą  
do przeżywania przeze mnie wewnętrznych rozterek

20. W pracy przełożony często sprawdza, co i jak robię

21. W mojej pracy obowiązuje zespołowa (grupowa) odpowiedzialność za 
wykonanie i jakość pracy 

22. Jestem w pracy dyskryminowana/y (np. ze względu na płeć, wiek,
wyznanie, przynależność partyjną, poglądy polityczne, narodowość, rasę, 
orientację seksualną, stan zdrowia, sytuację rodzinną)

23. Na moim stanowisku pracy wiele zmienia się w sposobie wykonywania 
pracy

24. Jestem w pracy molestowana/y seksualnie

25. Świadczenia socjalne i bonusy (takie jak np. organizacja wyjazdów
wakacyjnych, karnety na basen, siłownię, kino, teatr) w mojej firmie są 
niedostosowane do moich potrzeb

26. Mam utrudniony dostęp do informacji dotyczących mojego funk- 
cjonowania w firmie (spraw organizacyjnych)

27. W mojej firmie są problemy z uzyskaniem pomocy ze strony  
współpracowników

28. W mojej pracy istnieje zagrożenie zwolnieniami

29. Możliwości awansu w mojej pracy są ograniczone

30. W mojej pracy funkcjonuje system oceny pracowników

31. Jestem w pracy mobbowana/y (systematycznie dręczona/y, nękana/y 
przez okres co najmniej trzech miesięcy)

32. W mojej pracy brakuje procedur postępowania/wykonywania zadań
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Raport

Badanie respondentów ankietą SRP jest całkowicie 
anonimowe. Na podstawie odpowiedzi pracowników za-
kładu pracy biorącego udział w programie prewencyjnym 
opracowany zostaje raport, w którym pracodawca znaj-
duje informacje na temat procentowego rozkładu od-
powiedzi dotyczących każdego stresora wymienionego 
w ankiecie i związanego z treścią pracy lub kontekstem 
pracy. Raport zawiera także krótką informację wyjaśnia-
jącą ten podział.

Psychospołeczne zagrożenia zawodowe związane z tre-
ścią pracy to:

–  warunki pracy – godziny pracy, zmianowość, przerwy; 
charakter pracy (odpowiedzialność, izolacja, kontakt 
z klientem); rodzaj umowy, zarobki; czynniki fizyczne 
(hałas, temperatura, brud);

–  zadania – zbyt dużo zadań, zbyt trudne zadania; brak 
kontroli nad pracą/zbyt duży nadzór; monotonna pra-
ca, brak zróżnicowania wykonywanych zadań; presja 
czasu, tempo pracy;

–  narzędzia i technologia – dostosowanie narzę-
dzi, urządzeń, technologii, organizacji i materialne-
go środowiska pracy do wymagań i potrzeb fizjo-
logicznych, psychicznych i społecznych człowieka; 
brak narzędzi i/lub umiejętności z nich korzystania; 
złożona technologia.

Z kolei psychospołeczne zagrożenia zawodowe zwią-
zane z kontekstem pracy to:

–  kultura i funkcjonowanie organizacji – styl prze-
kazywania poleceń, zadań, ocen pracowników, spo-
sób komunikowania się na płaszczyźnie pracodaw-
ca – pracownik, pracownik – pracodawca, pracownik 
– pracownik; otwartość lub jej brak na opinie i suge-
stie współpracowników; styl zarządzania np. autory-
tarny, permisywny, demokratyczny; cele organizacji 
(niejasne, niezdefiniowane) oraz atmosfera w miej-
scu pracy, np. przyjazna, rywalizująca itp.;

–  rola w organizacji – konflikt, niejednoznaczność roli 
(pracownik błędnie rozpoznaje swoje obowiązki, nie-
sprecyzowane są cele lub zakres pracy oraz stopień 
odpowiedzialności za powierzone funkcje);

–  rozwój zawodowy – utrudnione możliwości awansu, 
utrudnienia/brak dostępu do szkoleń i możliwość roz-
woju osobistego;

–  relacje interpersonalne – konflikty, zachowania wro-
gie i brak wsparcia;

–  patologie w miejscu pracy – związane z kontekstem 
pracy to mobbing, dyskryminacja, molestowanie sek-
sualne, przemoc i agresja.

Po prawej znajduje sie pierwszy z wykresów ze szcze-
gółowym przedstawieniem procentowych odpowiedzi 
dotyczących stresorów związanych z treścią pracy. W każ-
dym raporcie znajdują sie dwa wykresy dotyczące streso-
rów związanych z treścią pracy.
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Na podstawie odpowiedzi pracowników wybierane są do dokładniejszego omówienia stresory, któ-
re wskazane zostały jako występujące i stresujące w stopniu „trochę” i „bardzo” przez ponad 50% respondentów  
w badanym zakładzie pracy.

Następnymi wykresami umieszczonymi w raporcie są wykresy ze stresorami związanymi z kontekstem pracy. 
W każdym raporcie znajdują sie dwa takie wykresy. 
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Przypisy:
1  Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization) – agencja afiliowana ONZ zajmująca się problemami pracowniczymi.
2  Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview,  wyd. World Health Organization 2010.
3  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) – organizacja działająca w ramach ONZ zajmująca się ochroną zdrowia.
4 https://www.adp.pl/assets/vfs/Account-109205/other/the-workforce-view-pl/workforce-pdf.pdf
5 Informacje znajdują się na stronie www.streswpracy.pl.

Dane uzyskane w trakcie realizacji programu prewen-
cyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stre-
su w miejscu pracy” wskazują na to, iż to właśnie czynni-
ki związane z kontekstem pracy, tzn. atmosfera panująca 
wśród pracowników, jasne reguły awansów, przyznawa-
nia nagród, premii itp., są najistotniejsze dla pracowników. 
Z uwagi na fakt, iż są to czynniki ściśle związane z jakością 
relacji interpersonalnych w zakładzie pracy, Państwowa 
Inspekcja Pracy w ramach realizacji programu prewencyj-
nie uświadamia pracownikom i pracodawcom, jak radzić 
sobie w kontaktach interpersonalnych, jak przeciwdziałać 
stresowi, tzn. jak prowadzić w miarę higieniczny tryb życia, 
z zachowaniem równowagi pomiędzy pracą a życiem poza 
pracą, jak się nie wypalić i jak reagować, gdy mamy do czy-
nienia z patologiami w miejscu pracy, takimi jak mobbing 
czy molestowanie seksualne. 

Podsumowując 3 lata realizacji programu prewencyjne-
go, należy stwierdzić, że wśród dziesięciu najbardziej do-
kuczliwych stresorów – wskazanych przez pracowników 
w badaniach na przestrzeni lat 2016-2018 – większość to 
stresory związane z kontekstem pracy, czyli z czynnika-
mi psychospołecznymi pracy. Wskazane jest zatem podej-
mowanie wszelkich działań prewencyjnych mających na 
celu przekazywanie wiedzy na temat stresu i czynników 
ryzyka psychospołecznego w pracy, badanie oraz działa-
nia doradcze mające na celu pomoc pracownikom i praco-
dawcom w zakresie radzenia sobie z niepożądanymi zjawi-
skami, które występują współcześnie w środowisku pracy. 

Program „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stre-
su w miejscu pracy” potwierdził zainteresowanie pracowni-
ków, pracodawców, przedstawicieli pracowników oraz pra-
cowników służb bhp tematem stresu w pracy, jego wpływem 
na efektywność pracy i jakość życia pracowników i sprawne 
funkcjonowanie środowiska pracy. Z roku na rok zwiększa 
się liczba pracodawców zgłaszających się do programu pre-
wencyjnego, rośnie także liczba pracodawców, którzy pro-
szą o przeprowadzenie powtórnego badania 12 miesięcy po 
pierwszym raporcie, w celu sprawdzenia, czy podjęte działa-
nia naprawcze odniosły skutek.

W ramach kontynuacji tematu warto podjąć działania 
w celu:
l  wprowadzenia dwóch form przeprowadzania badania: w for-

mie papierowej oraz w formie elektronicznej (on-line) – taką 
formą badania zainteresowane są duże, skomputeryzowa-
ne przedsiębiorstwa, a także mikro- i mali przedsiębiorcy, 
których pracownicy mogą zrobić badanie stresogenności 
cech pracy indywidualnie;

l  uświadomienia pracodawców co do znaczenia i wpły-
wu czynników ryzyka psychospołecznego na efektyw-
ność pracowników;

l  opracowania nowych materiałów dydaktycznych w zakre-
sie np. wypalenia zawodowego, konfliktów w pracy, bu-
dowania autorytetu wśród podwładnych,

l  przygotowania kursu e-learningowego, udostępnianego 
pracodawcom przystępującym do programu prewencyjne-
go, który pozwoliłby objąć działalnością edukacyjną więk-
szą liczbę chętnych.

Realizacja programu w latach 2016-2018
W kontekście stresorów (związanych z treścią pracy oraz 

jej kontekstem) wskazanych jako dokuczliwe przez więcej 
niż 50% respondentów w badanym zakładzie, wymienio-
ne są w raporcie ewentualne źródła takich stresorów oraz 

możliwe, sugerowane działania naprawcze, które służą pra-
codawcy jako kierunkowskaz, a nie nakaz. W tym przypad-
ku zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy nie jest rozwiązy-
wanie za pracodawcę problemów istniejących w zakładzie 
pracy, a jedynie pomoc w ich identyfikacji.

Stresory zawodowe Przykładowe przyczyny Dobre praktyki

–  konieczność przerzuca-
nia się z jednej czynności 
na inną

–  konieczność szybkiego 
reagowania

–  konieczność długotrwałej 
koncentracji

– brak przerw w pracy

– zbyt duża ilość zadań

–  pracownicy nie mają  
predyspozycji do wykonania 
zadań

–  zmniejszenie liczby zadań  
wykonywanych przez 
 pracowników na danym stanowisku

–  uproszczenie wykonywania  
zadań przez pracownika

–  wprowadzenie krótkich przerw w pracy

–  wprowadzenie rotacji pracowników

–  wprowadzenie bądź  
udoskonalenie doboru pracowników

–  konieczność przestrzegania 
ściśle określonych procedur

–  niedostatecznie utrwalone 
nawyki sposobu wykonywa-
nia pracy

–  niepełna świadomość  
skutków  zaniedbań  
przestrzegania procedur

–  zbyt złożone procedury przy  
niedostatecznym  
wyposażeniu, które  
ułatwiłoby ich stosowanie

–  niewłaściwa polityka  
lub organizacja w firmie

–  rotacja pracowników w celu  
zapobiegania monotonii

– uproszczenie procedur

–  modyfikacja stanowisk w celu ułatwienia  
stosowania  obowiązujących procedur  
(np. zmiana oprogramowania stosowanego 
przy wykonywaniu zadań)

–  szkolenia dla pracowników doskonalące  
umiejętności  wykonywania określonych  
zadań zgodnie z procedurami

–  szkolenia na temat zasadności wprowadzania 
procedur oraz skutków ich zaniedbań
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