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objęte będą także zakłady pracy, w których wystąpiły wypadki 
śmiertelne i ciężkie oraz narażenie na działania czynników rako-
twórczych lub mutagennych. 

Poza długofalowymi kampaniami prowadzone będą działa-
nia kontrolne w obszarach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń. 
Do branż najbardziej narażonych na wypadki należą budownic-
two i podmioty lecznicze. W planie pracy PIP uwzględniono tak-
że kontrole ukierunkowane na eliminowanie działań szkodliwych 
czynników biologicznych w gospodarce komunalnej, a także za-
grożeń w zakładach rolnych i leśnictwie.

Dane Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że istotnym pro-
blemem wciąż są naruszenia art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Koniecz-
ne jest zatem kontynuowanie kontroli zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Działania 
kontrolne dotyczące wynagrodzeń obejmować będą także spraw-
dzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących obo-
wiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej. 

Całkowicie nowym zadaniem dla inspektorów PIP będą działania 
wspomagające egzekucję alimentów od pracowników, na których 
nałożone zostały tego typu zobowiązania. 

Zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji ra-
kotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych w imieniu 
Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił Dyrektor Departamentu 
Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki. Stwierdził, że występo-
wanie w środowisku pracy czynników o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym stanowi poważny problem w zakresie powsta-
wania chorób nowotworowych pochodzenia zawodowego. Dla-
tego niezwykle istotne jest zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy osobom pracującym w narażeniu na te czynniki oraz moni-
torowanie stanu zdrowia pracowników. 

Porządek posiedzenia obejmował także sprawozdanie z dzia-
łalności Rady Ochrony Pracy w 2019 roku oraz plan pracy ROP na 
2020 rok. Ponadto członkowie Rady zapoznali się z materiałem 
przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-
stwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcję Pracy  „Na-
rastające zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji 
rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych”.

Po zapoznaniu się z programem działania Państwowej Inspek-
cji Pracy na 2020 rok Rada Ochrony Pracy uznała, że przedłożo-
ny dokument został przygotowany prawidłowo i właściwie okre-
śla priorytety oraz kompleksowo i w sposób uzasadniony ujmuje 
wszystkie przewidziane do realizacji zadania Inspekcji. Jednocze-
śnie zaleciła zwrócenie większej uwagi m.in. na wymianę informa-
cji oraz koordynację działań zbliżonych tematycznie, a podejmo-
wanych w różnych okręgach Państwowej Inspekcji Pracy oraz na 
kontynuację działań kontrolnych jakości szkoleń w zakresie bez-
pieczeństwa i ochrony pracy. 

W przedstawionym przez PIP programie na 2020 rok zosta-
ły nakreślone zadania priorytetowe, dotyczące ograniczenia za-
grożeń zawodowych, poprawy przestrzegania uprawnień pra-
cowniczych i budowania kultury bezpieczeństwa pracy. Na 2020 
rok Inspekcja zaplanowała 72 tys. kontroli (między innymi w fir-
mach z branży budowlanej, handlowej, rolnej, obróbki mięsa, le-
śnictwa, pracy tymczasowej oraz opieki zdrowotnej). Duża część 
aktywności inspektorów pracy będzie skoncentrowana na syste-
matycznym egzekwowaniu prawa i przywracaniu praworządno-
ści w stosunkach pracy. Długofalowe działania kontrolne, a także 
doradcze, informacyjne i promocyjne nakierowane są na popra-
wę, w dłuższym horyzoncie czasowym, warunków i bezpieczeń-
stwa pracy pracujących w nich osób. Szczególną formą nadzoru 
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Janusz Kowalski – zgłoszony przez Związek Rzemiosła 
Polskiego, 
Jacek Męcina – zgłoszony przez Konfederację Lewiatan, 
Krzysztof Michałkiewicz – zgłoszony przez Państwowy  
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Mieczysław Morawski – zgłoszony przez Prezesa Rady 
Ministrów, 
Bogusław Motowidełko – zgłoszony przez Niezależny  
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 
Jan Przywoźny – zgłoszony przez Forum Związków 
Zawodowych, 
Urszula Rusecka – poseł, 
Michał Seweryński – senator, 
Wojciech Szarama – poseł, 
Ryszard Terlecki – poseł, 
Dariusz Trzcionka – zgłoszony przez Forum Związków 
Zawodowych, 
Jan Wojtyła – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, 
Magdalena Wróbel – zgłoszona przez Pracodawców  
Rzeczypospolitej Polskiej, 
Adrian Zandberg – poseł, 
Wiktor Marek Zawieska – zgłoszony przez Federację  
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną 
Organizację Techniczną.

Przewodniczący: Janusz Śniadek – poseł,
Zastępcy Przewodniczącego: Zbigniew Janowski – zgłoszony 
przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 
Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut  
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł, 
Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Związek Pracodawców  
Business Centre Club,
Sekretarz: Bożena Borys-Szopa – poseł,
Członkowie: Paweł Bejda – poseł, 
Karol Bielski – zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników Polskich, 
Elżbieta Bożejewicz – zgłoszona przez Ogólnopolskie  
Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy, 
Anita Czerwińska – poseł, 
Krzysztof Gadowski – poseł, 
Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, 
Cezary Kaźmierczak – zgłoszony przez Związek  
Przedsiębiorców i Pracodawców, 
Kazimierz Kimso – zgłoszony przez Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, 
Kazimierz Kleina – senator, 

Wręczenie aktów powołania 
nowym członkom ROP

Marszałek Sejmu Elżbieta 
Witek powołała Radę 
Ochrony Pracy XI kadencji. 
Przewodniczącym 
został ponownie 
poseł Janusz Śniadek. 
W wydarzeniu wzięli 
udział wicemarszałkowie 
Sejmu Ryszard Terlecki 
i Włodzimierz Czarzasty. 

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała ROP XI kadencji (2020-2024) 
w następującym składzie:

U 
 roczystość wręczenia aktów powo-
łania nowym członkom ROP odby-

ła się 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Sejmu. 
Wziął w niej udział Główny Inspektor Pracy 
Wiesław Łyszczek z zastępcami: Bogdanem 
Drzastwą, Andrzejem Kwalińskim i Dariu-
szem Mińkowskim. 

Podczas uroczystości Elżbieta Witek po-
wiedziała do członków Rady Ochrony Pracy: 
– Wasze stanowiska, wasze zdanie i opinie 
w wielu kwestiach, dotyczące prawa pracy 
w ogóle, są niezwykle ważne. Życzę Państwu, 
żebyście dokładali staranności i dużej rzetel-
ności w codziennej pracy.

Wiesław Łyszczek, w imieniu własnym, 
kierownictwa i pracowników Państwowej In-
spekcji Pracy, złożył gratulacje nowo powo-
łanym członkom ROP. Podkreślił, że inspek-
cja pracy zawsze z dużą uwagą wsłuchuje 
się w głos Rady Ochrony Pracy. Wypracowa-
ne przez członków ROP stanowiska oraz cen-
ne wnioski i opinie stanowią bowiem duże 
wsparcie dla pracy urzędu, trafnie definiując 
i wskazując potrzeby społeczne oraz kierun-
ki rozwoju działań PIP. 



Nowa formuła „Buduj bezpiecznie”

Z udziałem Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka  
14 stycznia 2020 r. obradowała w Warszawie Rada Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownic-
twie, której przewodniczy Bogdan Drzastwa, Zastępca Głów-
nego Inspektora Pracy. Tematem obrad był m.in. rozwój kon-
kursu „Buduj bezpiecznie”. Wiesław Łyszczek poinformował, że 
postanowił zmienić formułę konkursu „Buduj bezpiecznie”, uzu-
pełniając ją o etap ogólnopolski. Aktywne włączenie się w pra-
ce zmierzające do nadania konkursowi rangi ogólnopolskiej za-
powiedział Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jerzy Wlazło, p.o. Dyrekto-
ra Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu 
Pracy, wyjaśnił, że w organizowanym w tym roku po raz pierw-
szy etapie centralnym ocenianych jest 16 laureatów wojewódz-
kiego etapu konkursu rozstrzygniętego w 2019 r. Spośród laure-
atów wojewódzkich 8 uzyskało rekomendację Rady Głównego 
Inspektora Pracy do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownic-
twie. Z tego grona wyłoniona została trójka zwycięzców ogól-
nopolskiego etapu konkursu,. 
Relacja z wręczenia nagród na targach Budma w Poznaniu s. 17. 

Grupa Robocza SLIC ds. Strategii 
W Luksemburgu 22 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Gru-
py Roboczej Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) ds. 
Strategii. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polski, PIP 
reprezentował Bartłomiej Kędzior starszy inspektor pracy z OIP 
Rzeszów, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Danii. Oma-
wiane były sprawy bieżące grupy roboczej SLIC związane m.in. 
z terminami kolejnych spotkań grupy. Poruszano zagadnienia 
dotyczące kampanii SLIC, w tym rozwoju kampanii tematycz-
nych w zakresie bhp. Debatowano nad projektem opinii w spra-
wie unijnej polityki w zakresie egzekwowania bhp w odnowio-
nej strategii. Dokument został opracowany i na dzień spotkania 
przybrał formę wersji końcowej, która będzie oświadczeniem 
Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC).

Porozumienie z Państwową  
Inspekcją Sanitarną
Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek oraz Główny Inspektor 
Sanitarny Jarosław Pinkas 15 stycznia 2020 r. podpisali w Warsza-
wie porozumienie o współdziałaniu. Wiesław Łyszczek podkreślił, 
że podpisanie porozumienia jstanowi potwierdzenie codzienne-
go trudu podejmowanego przez inspektorów i daje podstawy do 

jeszcze bardziej owocnej współpracy. Współpraca stron skupi się 
przede wszystkim na wymianie informacji o kontrolach, mają-
cych na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, decy-
zjach dotyczących unieruchomienia zakładu pracy, o stosowaniu 
i występowaniu substancji chemicznych, mieszanin, produktów 
biobójczych, szkoleniach, seminariach, realizacji wspólnych pro-
jektów. Głównemu Inspektorowi Pracy towarzyszyli: Zastępca 
Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa i przedstawicie-
le kierownictwa GIP.

Poselska aprobata dla projektu  
budżetu PIP
Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu 15 stycz-
nia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicz-
nych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2020 rok. 
Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Poin-
formował, że plan wydatków jest wyższy od ustawy budżetowej 
2019 r. o 10,6 proc. i dotyczy głównie założonego wzrostu wyna-
grodzeń i pochodnych, a także pozostałych wydatków bieżących 
urzędu. Jak podkreślił, „zabezpieczenie realizacji zadań nie tylko 
w 2020 r., ale również w latach następnych wymaga przywrócenia 
takiej atrakcyjności poziomu wynagrodzeń, by urząd mógł pozy-
skać wysoko kwalifikowaną kadrę magistrów inżynierów i praw-
ników”. Projekt budżetu PIP poparł w wygłoszonym koreferacie 
Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Kontroli Państwo-
wej Poseł Janusz Śniadek. Wskazał, że projekt „został opracowa-
ny w sposób rzetelny, celowy i zabezpieczający realizację zadań”. 

Wiadomości  
nie tylko z kraju

Poseł powołał się na opinię Biura Analiz Sejmowych, stwierdza-
jącą że projekt budżetu PIP na 2020 r. zasługuje na przyjęcie. Ko-
misja do Spraw Kontroli Państwowej upoważniła Posła Janusza 
Śniadka do reprezentowania jej na forum Komisji Finansów Pu-
blicznych w czasie dalszych prac nad tegorocznym budżetem PIP. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspek-
tora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Budżetu 
i Finansów Głównego Inspektoratu Pracy Grażyna Witkowska, 
Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz i Do-
radca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.

Komisja Finansów akceptuje  
budżet Państwowej Inspekcji Pracy
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 24 stycz-
nia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżeto-
wej na rok 2020 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. 

W obradach uczestniczył Główny Inspektor Pracy Wiesław Łysz-
czek z zastępcą Bogdanem Drzastwą i grupą współpracowników. 
Opinię Komisji do Spraw Kontroli Państwowej przedstawił Poseł 
Janusz Śniadek. Podkreślił, że „planowany na 2020 r. wzrost fun-
duszu wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Pracy należy uznać 

za w pełni uzasadniony ze względu na konieczność pozyskiwa-
nia przez inspekcję wysoko kwalifikowanej kadry inżynieryjnej 
i prawniczej niezbędnej wobec pojawiających się nowych wy-
zwań w sferze ochrony pracy”. Ponadto proponowany budżet 
gwarantuje realizację przez Państwową Inspekcję Pracy ustawo-
wych zadań. Koreferat wygłosił Poseł Wojciech Saługa. Stwierdził, 
że projekt budżetu nie budzi kontrowersji, przygotowany został 
solidnie i prawidłowo. Komisja Finansów Publicznych Sejmu RP 
nie wniosła uwag do opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Posiedzenie Rady Dialogu  
Społecznego
Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa repre-
zentował Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka pod-
czas obrad Rady Dialogu Społecznego, która zebrała się na posie-
dzeniu plenarnym 6 lutego br. w Centrum Dialogu Społecznego 
„Dialog” w Warszawie. Członkowie RDS przyjęli program pracy na 
2020 r. Przewiduje on m.in. wypracowanie rekomendacji zmian 
w zakresie kosztów pracy w Polsce i systemu ochrony zdrowia, wy-
pracowanie modelu kształtowania wynagrodzeń w sferze finan-
sów publicznych, ocenę systemu ubezpieczeń społecznych w kra-
ju i propozycje zmian, opracowanie projektu nowelizacji ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego po uprzednim przeglądzie i oce-
nie funkcjonowania dotychczasowych przepisów. Przedstawicie-
le Rady Dialogu Społecznego wysłuchali informacji Ministerstwa 
Finansów na temat budżetu państwa na 2020 rok oraz planowa-
nej polityki resortu w obszarze finansów publicznych, którą przed-
stawił Minister Tomasz Robaczyński. Podczas dyskusji nad infor-
macją przedstawiciel strony związkowej reprezentujący Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na niezadowalają-
cy wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej. Odniósł się w ten 
sposób do planowanego ograniczenia budżetu Państwowej In-
spekcji Pracy na 2020 r.

Głównemu Inspektorowi Pracy 

Wiesławowi Łyszczkowi 

oraz 

Jego Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TATY 

składają Kierownictwo 
i pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy

Panu 

Wiesławowi Łyszczkowi 
Głównemu Inspektorowi Pracy 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po śmierci Ojca  

śp. Mariana Łyszczka 

składa

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna  
NSZZ „Solidarność” przy Państwowej Inspekcji Pracy
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może uchylić zaskarżone postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania przy-
gotowawczego lub jego umorzeniu albo 
utrzymać je w mocy (art. 330 § 1 kpk). Na 
takie postanowienie sądu zażalenie już 
nie przysługuje. Jeżeli po uchyleniu za-
skarżonego postanowienia prokurator na-
dal nie znajduje podstaw do wniesienia 
aktu oskarżenia, to wydaje ponownie po-
stanowienie o umorzeniu postępowania 
lub odmowie jego wszczęcia. Takie posta-
nowienie nie jest już zaskarżalne. Inspek-
tor pracy w takim wypadku może spo-
rządzić subsydiarny akt oskarżenia (art. 
55  §1 kpk), w terminie 1 miesiąca od do-
ręczenia zawiadomienia o postanowie-
niu. Taki akt oskarżenia powinien speł-
niać warunki określone w  art. 332 i 333 
kpk, tj.: imię i nazwisko oskarżonego, inne 
dane o jego osobie, dane o zastosowaniu 
środka zapobiegawczego oraz zabezpie-
czenia majątkowego; dokładne określe-
nie zarzucanego oskarżonemu czynu ze 
wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i oko-
liczności jego popełnienia oraz skutków,  
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P 
rawo karne procesowe jest jedną 
z dziedzin ogólnie ujmowanego 

prawa karnego, tworzonego przez pra-
wo karne materialne, prawo karne pro-
cesowe i prawo karne wykonawcze. Pra-
wo karne procesowe jest zespołem norm 
regulujących proces karny, określającym 
uprawnienia i obowiązki jego uczestników, 
a także tryb i formy dokonywania czynno-
ści procesowych.

Inspektor składa 
zawiadomienie
Uczestnikami procesu karnego mogą 
być zarówno osoby fizyczne, jak i praw-
ne oraz jednostki organizacyjne, którym 
odrębne przepisy przyznają osobowość 
prawną. Jednym z uczestników procesu 
karnego może być również inspektor pra-
cy. Dla przypomnienia, zgodnie z art. 304  
§ 2 kpk, inspektor pracy, który w związ-
ku ze swą działalnością dowiedział się 
o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu, jest obowiązany niezwłocznie 
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję 
oraz przedsięwziąć niezbędne czynności  
do czasu przybycia organu powołane-
go do ścigania przestępstw lub do cza-
su wydania przez ten organ stosownego 
zarządzenia, aby nie dopuścić do zatar-
cia śladów i dowodów przestępstwa. Na-
leży przy tym pamiętać, że chodzi tylko 
i wyłącznie o okoliczności ujawnienia po-
pełnienia przestępstwa w zakresie dzia-
łania inspektora pracy, tj. w trakcie lub 

Kiedy kontrola 
ujawni przestępstwo

Inspektor pracy 
składa doniesienie 
o popełnieniu 
przestępstwa, może 
wykonywać prawa 
pokrzywdzonego, 
sporządzić subsydiarny 
akt oskarżenia, a nawet 
stać się oskarżycielem 
posiłkowym.  
Pod warunkiem, 
że o popełnieniu 
przestępstwa 
ściganego z urzędu 
inspektor dowiedział 
się w związku ze swą 
działalnością służbową.

dzenia oraz umorzeniu dochodzenia pro-
kurator, na wniosek inspektora pracy ma 
obowiązek sporządzić uzasadnienie posta-
nowienia.  Zażalenie na takie postanowie-
nie wnosi się w terminie 7 dni od daty do-
ręczenia postanowienia z uzasadnieniem 
(art. 325e §1a kpk) do sądu rejonowego za 
pośrednictwem prokuratury, która je wy-
dała (art. 306 §1a kpk). Inspektorowi pra-
cy uprawnionemu do złożenia zażalenia 
przysługuje również prawo przejrzenia akt, 
które prokurator może udostępnić również 
w formie elektronicznej (art. 306 §1b kpk). 
Jeżeli natomiast w ciągu 6 tygodni od zło-
żenia zawiadomienia o możliwości popeł-
nienia przestępstwa inspektor pracy nie 
zostanie powiadomiony o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia śledztwa, ma prawo 
wnieść zażalenie do prokuratora nadrzęd-
nego nad organem, któremu złożono za-
wiadomienie (art. 306 §3 kpk).  

W razie nieprzychylenia się prokura-
tora do wniesionego zażalenia, przeka-
zuje sprawę do wydziału karnego sądu 
rejonowego. Sąd rozpoznając zażalenia, 

w związku z wykonywaniem czynności 
kontrolnych. 

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, 
organ (prokuratura lub Policja) jest zobo-
wiązany wydać postanowienie o wszczę-
ciu lub odmowie wszczęcia śledztwa (art. 
305 § 1 kpk). W razie stwierdzenia istnie-
nia przesłanek procesowych wymienio-
nych w art. 17 § 1 kpk (np.: czyn nie został 
popełniony albo brak jest danych dosta-
tecznie uzasadniających podejrzenie jego 
popełnienia; czy nie zawiera znamion czy-
nu zabronionego albo ustawa stanowi, że 
sprawca nie popełnia przestępstwa; spo-
łeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 
ustawa stanowi, że sprawca nie podle-
ga karze; śmierć oskarżonego; nastąpiło 
przedawnienie karalności; postępowanie 
karne co do tego samego czynu tej samej 
osoby zostało prawomocnie zakończone 
lub wcześniej wszczęte toczy się; spraw-
ca nie podlega orzecznictwu polskich są-
dów karnych; brak skargi uprawnionego 
oskarżyciela) organ wydaje postanowie-
nie o odmowie wszczęcia postępowania 
przygotowawczego, którego celem jest: 
ustalenie, czy popełniony czyn jest czynem 
zabronionym i czy stanowi przestępstwo; 
wykrycie i ujęcie sprawcy; wyjaśnienie oko-
liczności sprawy oraz zebranie i zabezpie-
czenie dowodów. 

Subsydiarny akt oskarżenia
W przypadku wydania przez organ posta-
nowienia o odmowie wszczęcia docho-

Prawo

Udział inspektora pracy w postępowaniu karnym

a zwłaszcza wysokości powstałej szko-
dy; wskazanie, że czyn został popełniony 
w warunkach wymienionych w art. 64 kk 
(recydywa podstawowa i wielokrotna) lub 
art. 65 kk (przestępstwo jako stałe źródło 
dochodu lub działanie w grupie lub związ-
ku przestępczym i przestępstwo o charak-
terze terrorystycznym); wskazanie przepi-
sów ustawy karnej, pod które zarzucany 
czyn podpada; wskazanie sądu właściwe-
go do rozpoznania sprawy. Do aktu oskar-
żenia należy dołączyć jego uzasadnienie, 
przytaczające fakty i dowody, na których 
oskarżenie się opiera, a w miarę potrze-
by wyjaśniające podstawę prawną oskar-
żenia i omawiające okoliczności, na które 
powołuje się oskarżony w swej obronie. 
Akt oskarżenia powinien także zawierać 
listę osób, których wezwania oskarżyciel 
żąda; wykaz innych dowodów, których 
przeprowadzenia na rozprawie głównej 
domaga się oskarżyciel. Do aktu oskarże-
nia dołącza się, do wiadomości sądu, listę 
ujawnionych osób pokrzywdzonych z po-
daniem ich adresów.
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Pokrzywdzonym w procesie karnym jest, 
cyt.: „osoba fizyczna  lub prawna, a także 
instytucja państwowa, której dobro praw-
ne zostało naruszone lub zagrożone przez 
przestępstwo” (art. 49 §1 kpk). Zgodnie z art. 
49 § 3a kpk, inspektor pracy może wykony-
wać prawa pokrzywdzonego. Należy w tym 
miejscu wskazać, że przyznanie statusu po-
krzywdzonego w procesie karnym jest pew-
nym założeniem hipotetycznym, weryfiko-
wanym dopiero przez prawomocny wyrok 
skazujący. Dzieje się tak dlatego, że do cza-
su uprawomocnienia się wyroku skazujące-
go oskarżonego chroni zasada domniema-
nia niewinności. Dopóki skazujący wyrok 
nie przełamie tej zasady, nie można prze-
sądzić, że dane dobro zostało naruszone 
lub zagrożone. 

Uzasadnione podejrzenie
Organ procesowy wszczyna postępowania 
przygotowawcze, gdy pojawi się uzasadnione 
podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 
10 §1 kpk). Wydając postanowienie o wszczę-
ciu postępowania, stawia hipotezę, że prze-
stępstwo zostało popełnione i że naruszone 
zostało dobro prawne określonego podmio-
tu i wtedy podmiot ten jest pokrzywdzonym. 
Należy jednak pamiętać, że inspektor pracy 
nie ma statusu pokrzywdzonego – może 
jedynie wykonywać prawa pokrzywdzone-
go. Regulacja ta ma za zadanie zwiększenie 
ochrony praw pracowników. Często się zda-
rza, że pokrzywdzone przestępstwami prze-
ciwko prawom pracownika osoby wykonu-
jące pracę zarobkową, w obawie przed jej 
utratą nie chcą składać zawiadomienia o prze-
stępstwie i wykonywać praw pokrzywdzo-
nego w procesie karnym. Organy PIP mogą 
wykonywać wtedy ich prawa, jeżeli spełnio-
ne zostaną warunki: postępowanie toczy się 
o przestępstwo z art. 218-221 kk; organy PIP 
ujawniły przestępstwo w zakresie swojego 
działania i wystąpiły o wszczęcie postępowa-
nia. Inaczej natomiast kształtuje się kwestia 
wykonywania praw pokrzywdzonego w przy-
padku osób fizycznych, które z powodu ma-
łoletniości, ubezwłasnowolnienia lub niepo-
radności nie mogą samodzielnie pełnić roli 
pokrzywdzonego, lecz jedynie przez swo-

nej pomocy tłumacza przy przesłuchaniu 
lub zapoznaniu z treścią dowodu; pra-
wo do złożenia zażalenia na postanowie-
nie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu 
postępowania oraz złożenia zażalenia na 
bezczynność organu; prawo do składania 
wniosków o dokonanie czynności śledz-
twa lub dochodzenia, np. o przesłuchanie 
świadka, uzyskanie dokumentu, dopusz-
czenie opinii biegłego; prawo do udziału 
w czynnościach postępowania  przepro-
wadzonych na jego wiosek oraz w czynno-
ściach, których nie będzie można powtó-
rzyć (w czynnościach tych może również 
uczestniczyć pełnomocnik pokrzywdzo-
nego); prawo do udziału w przesłuchaniu 
biegłego oraz prawo do zapoznania się 
z jego pisemną opinią; prawo dostępu do 
akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz 
samodzielnego sporządzania z nich odpi-
sów i kopii. Informacje dotyczące miejsca 
zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzo-
nego nie są ujawniane w aktach sprawy. 
Informacje te można ujawnić tylko w wy-
jątkowych sytuacjach (art. 148a § kpk).

Oskarżyciel posiłkowy
Na etapie postępowania sądowego inspek-
tor pracy może być zatem oskarżycielem po-
siłkowym. W takiej sytuacji inspektor pra-
cy występuje obok prokuratora, wnosi lub 
popiera przed sądem publiczny akt oskar-
żenia. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarży-
ciel publiczny, pokrzywdzony może aż do 
czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na 
rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że 
będzie działał w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego (art. 54 §1 kpk). 

Przepisy wyodrębniają dwa rodzaje 
oskarżycieli posiłkowych: oskarżyciela po-

siłkowego ubocznego (działającego obok 
oskarżyciela publicznego) oraz oskarżyciela 
posiłkowego subsydiarnego (działającego 
zamiast oskarżyciela publicznego). Oskar-
życiel posiłkowy subsydiarny wnosi i popie-
ra przed sądem własny akt oskarżenia w sy-
tuacji, gdy prokurator zaniechał ścigania, tj. 
dwukrotnie odmówił wszczęcia postępo-
wania przygotowawczego lub je umorzył. 
Jeżeli jednak prokurator najpierw wydał 
postanowienie o odmowie wszczęcia po-
stępowania przygotowawczego, a następ-
nie wydał postanowienie o umorzeniu tego 
postępowania, nie będzie można wnieść 
subsydiarnego aktu oskarżenia. 

Oskarżyciel posiłkowy samodzielnie re-
alizuje funkcje oskarżania, niezależnie od 
udziału w postępowaniu innego oskarżycie-
la (publicznego lub posiłkowego). Odstąpie-
nie oskarżyciela publicznego lub oskarży-
ciela posiłkowego od skargi nie ma wpływu 
na realizację funkcji oskarżania przez oskar-
życiela posiłkowego ubocznego, gdyż dzia-
ła on we własnym imieniu.

Najbardziej typową formą wstąpienia 
przez pokrzywdzonego w rolę oskarżycie-
la posiłkowego jest złożenie przez niego, 
do sądu, przed którym toczy się sprawa, 
oświadczenia o zamiarze występowania 
w tym charakterze w postępowaniu sądo-
wym. Oświadczenie takie jest aktem woli 
pokrzywdzonego i dlatego nie podlega 
ocenie sądu. Ma ono charakter konstytu-
tywny, gdyż tworzy nowy stan prawny – po-
krzywdzony staje się stroną procesową, 
czyli oskarżycielem posiłkowym ubocz-
nym. Uchybienie terminu do złożenia takie-
go oświadczenia może skutkować niedo-
puszczeniem pokrzywdzonego do udziału 
w postępowaniu (art. 56 §2 kpk). Termin zło-

jego przedstawiciela ustawowego lub oso-
bą pod której pieczą się znajduje. Natomiast 
reprezentacje osób pokrzywdzonych po ich 
śmierci wykonują osoby najbliższe lub oso-
by pozostające na ich utrzymaniu.

Pokrzywdzony należy do tych uczest-
ników procesu karnego, których pozy-
cja procesowa jest uzależniona od etapu 
postępowania. 

Dwie role procesowe
W postępowaniu przygotowawczym po-
krzywdzony jest stroną procesową (art. 299 
§1 kpk). Pokrzywdzony staje się stroną po-
krzywdzoną w postępowaniu przygoto-
wawczym z chwilą wszczęcia śledztwa lub 
dochodzenia na skutek zaistnienia uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa. Nie musi więc podejmować żadnej 
aktywności aby być pokrzywdzonym. Po 
przejściu postępowania do fazy sądowej 
pokrzywdzony traci swoją pozycję, a stro-
ną staje się dopiero po przybraniu jednej 
z dwóch ról procesowych: oskarżyciela po-
siłkowego lub oskarżyciela prywatnego. 

Występowanie pokrzywdzonego w pro-
cesie karnym w charakterze strony czynnej 
(oskarżyciela posiłkowego lub prywatne-
go) nie zawsze jest jego jedyną rolą proce-
sową. Niejednokrotnie jest źródłem wiedzy 
o przestępstwie (np. stan faktyczny opisany 
w protokole kontroli, przesłuchania świad-
ków, oględziny miejsca wypadku przy pra-
cy i ocena stanu bhp), a zatem może być 
źródłem dowodowym, składając zezna-
nia w charakterze świadka. Pokrzywdzony 
występując w charakterze świadka, może 
jednak brać udział w przesłuchaniu pozo-
stałych uczestników procesu, zadawać im 
pytania, wypowiadać się co do każdej czyn-
ności postępowania, składać wnioski dowo-
dowe, a także korzystać z innych upraw-
nień, z których korzysta strona procesowa. 

W związku z tym, że pokrzywdzony 
może być na etapie postępowania sądo-
wego stroną (oskarżycielem posiłkowym), 
przysługują mu uprawnienia: prawo korzy-
stania z pomocy wybranego przez siebie 
pełnomocnika, którym może być adwo-
kat lub radca prawny; prawo do bezpłat-

żenia oświadczenia jest terminem, po któ-
rym złożenie oświadczenia powoduje bez-
skuteczność czynności. Terminu tego nie 
można przywrócić. Jeżeli jednak sąd od-
woławczy uchyli wyrok i przekaże sprawę 
do ponownego rozpoznania, w postępowa-
niu ponownym pokrzywdzony może takie 
oświadczenie złożyć, ponieważ proces kar-
ny jest prowadzony od nowa.

Kwalifikacja prawna czynu
Inspektor pracy w trakcie lub w związku 
z prowadzoną kontrolą może stwierdzić po-
pełnienie czynu zabronionego, skutkujące-
go odpowiedzialnością karną lub wykrocze-
niową sprawcy lub osoby obwinionej. Aby 
dokonać kwalifikacji prawnej czynu, nale-
ży pamiętać o poniższych różnicach: Jeże-
li czyn będący wykroczeniem wyczerpuje 
również znamiona przestępstwa, sąd orze-
ka za przestępstwo i za wykroczenie, z tym 
że jeżeli orzeczono już za przestępstwo i za 
wykroczenie karę lub środek kary tego same-
go rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub 
środek karny. Natomiast w razie uprzednie-
go wykonania łagodniejszej kary lub środ-
ka karnego, zalicza się je na poczet surow-
szych. (art. 10 §1 kw).

Na koniec, pamiętać należy, że odpo-
wiedzialności karnej jak i wykroczeniowej 
podlega tylko taka osoba, której można 
przypisać winę w czasie popełnienia czynu 
zabronionego (art. 1 §3 kk oraz art. 1 §2 kw).

Dorota Grabczyńska-Wójcik
starszy inspektor pracy – specjalista

OIP Katowice

PRZESTĘPSTWA WYKROCZENIA

bezprawność czynu bezprawność czynu

czyn zawiniony czyn zawiniony

społecznie szkodliwy  
w stopniu wyższym niż znikomy

społecznie szkodliwyCzęsto się zdarza, 
że pokrzywdzone 
przestępstwami przeciwko 
prawom pracownika 
osoby wykonujące pracę 
zarobkową, w obawie  
przed jej utratą  
nie chcą składać 
zawiadomienia 
o przestępstwie 
i wykonywać praw 
pokrzywdzonego 
w procesie karnym.  
Organy PIP mogą 
wykonywać wtedy  
ich prawa,  
jeżeli spełnione  
zostaną warunki: 
postępowanie toczy się 
o przestępstwo  
z art. 218-221 kk;  
organy PIP ujawniły 
przestępstwo 
w zakresie swojego 
działania i wystąpiły 
o wszczęcie postępowania.

l art. 218 § 1a kk  art. 281 i 282 kp
l  art. 218a kk  art. 10 ustawy  

o ograniczeniu handlu (...)
l art. 218 § 2 i 3 kk  art. 282 § 2 kp
l art. 220 § 1 kk  art. 283 § 1 kp
l art. 221 kk  art. 283 § 2 pkt 6 kp
l  art. 225 § 2 kk  art. 283 § 2 pkt 8 kp

Możliwości wystąpienia zbiegu 
przestępstw i wykroczeń

Prawo
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wykonywanie pracy został prawomocnie 
ukarany za wybrane wykroczenia prze-
ciwko przepisom dotyczącym zatrudnia-
nia cudzoziemców, jak i czyny wynikają-
ce z przepisów Protokołu o zapobieganiu, 
zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzu-
pełniającego Konwencję Narodów Zjed-
noczonych przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej.

W przypadku uchylenia zezwolenia 
na pracę sezonową cudzoziemca przeby-
wającego na terytorium RP na podstawie 
wizy krajowej starosta informuje o uchy-
leniu tego zezwolenia organ Straży Gra-
nicznej, gdy decyzja w tej sprawie stanie 
się ostateczna.

Ważność zezwolenia 
i możliwość jego 
przedłużenia
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się 
na czas określony nie dłuższy niż 9 miesię-
cy w roku kalendarzowym. Okres ten liczo-
ny jest od pierwszego wjazdu cudzoziemca 
na terytorium państw obszaru Schengen 
w danym roku kalendarzowym (w przy-
padku cudzoziemca, który wjechał na te-
rytorium RP na podstawie wizy wydanej 
w celu wykonywania pracy sezonowej lub 
w ramach ruchu bezwizowego w związku 
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pra-
cę sezonową wpisanym do ewidencji wnio-
sków). W skrajnym przypadku, po uzyskaniu 
przez podmiot powierzający pracę cudzo-
ziemcowi zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemca istnieje możliwość jej wyko-
nywania nieprzerwanie przez okres 18 mie-
sięcy. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, 
jeżeli po spełnieniu wymaganych warun-
ków podmiot powierzający wykonywanie 
pracy uzyska dla cudzoziemca zezwolenie 
na pracę sezonową na okres od 1 kwietnia 
do 31 grudnia danego roku kalendarzowe-
go, a następnie już w kolejnym roku kalen-
darzowym uzyska dla tego samego cudzo-
ziemca zezwolenie na pracę sezonową od 
1 stycznia do 30 września. W praktyce jed-
nak w związku z sezonowością prac w ra-
mach realizowanych podklas takie rozwią-

Tomasz Musialik

Praca sezonowa 
cudzoziemca  (cz. 2)

W tej części publikacji przedstawione zostaną 
przesłanki wyłączające obowiązek wydania nowego 
zezwolenia na pracę sezonową, okoliczności, których 
wystąpienie powoduje jego uchylenie, ważność 
przedmiotowego zezwolenia oraz możliwość jego 
przedłużenia. Znowelizowane przepisy przewidują 
ponadto określone obowiązki w przypadku 
zakwaterowania cudzoziemca, jak również 
dotyczące samej umowy

cy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli 
umowę o pracę zamiast umowy cywilno-
prawnej lub umowę o pomocy przy zbio-
rach w rozumieniu przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników zamiast innej 
umowy cywilnoprawnej;

l podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec za-
warli umowę inną niż wskazana w zezwo-
leniu na pracę sezonową umowa o pomo-
cy przy zbiorach w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników;

l zaistniały okoliczności uprawniające 
do wykonywania przez cudzoziemca pra-
cy innego rodzaju niż praca wykonywana 
w ramach działalności określonych w roz-
porządzeniu Ministra Pracy.

Z kolei decyzja starosty o uchyleniu ze-
zwolenia na pracę sezonową jest wyda-
wana jeżeli:

l uległy zmianie okoliczności lub do-
wody, odnoszące się do wydanej decyzji;

l ustała przyczyna udzielenia zezwo-
lenia na pracę sezonową;

l podmiot powierzający wykony-
wanie pracy cudzoziemcowi w toku  
postępowania:

a) złożył wniosek zawierający niepraw-
dziwe dane osobowe lub fałszywe infor-
macje lub dołączył do niego dokumen-
ty zawierające takie dane lub

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę 
albo w celu użycia jako autentycznego 
podrobił lub przerobił dokument, albo 
takiego dokumentu jako autentyczne-
go używał;
l podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obo-
wiązków takich jak np. wypłacenie należ-
nego wynagrodzenia lub opłacenie należ-
nych składek na ubezpieczenia społeczne;

l podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działal-
ności uzasadniającej powierzenie pracy cu-
dzoziemcowi, w szczególności nie prowa-
dzi działalności gospodarczej, statutowej 
lub rolniczej, jego działalność jest w okre-
sie likwidacji lub w okresie zawieszenia;

l zaistniały inne okoliczności wskaza-
ne w ustawie, m.in. podmiot powierzający 

Prawo

Jeżeli z pracownikiem 
sezonowym 
– cudzoziemcem 
zostanie zawarta 
umowa cywilnoprawna 
w warunkach 
polegających na jego 
podporządkowaniu 
powierzającemu 
wykonywanie pracy 
sezonowej,  
tj. wykonywaniu pracy 
określonego rodzaju 
 na rzecz pracodawcy 
i pod jego 
kierownictwem, 
w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez 
podmiot powierzający 
wykonywanie pracy 
sezonowej, wówczas 
zatrudnienie takie 
będzie zatrudnieniem 
na podstawie 
stosunku pracy.

U 
stawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1543) wprowadzone zostały nowe regu-
lacje prawne, dotyczące możliwości po-
dejmowania pracy przez cudzoziemców. 
Stanowią one wdrożenie do polskiego po-
rządku prawnego dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia  
26 lutego 2014 r. w sprawie warunków 
wjazdu i pobytu obywateli państw trze-
cich w celu zatrudnienia w charakterze 
pracownika sezonowego (Dz.U. UE seria 
L z 2014 r. nr 94 poz. 375). 

Kiedy nowy wniosek  
jest niepotrzebny
Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm. 
oraz z 2019 r. poz. 986) wskazują na oko-
liczności, których wystąpienie nie nakłada 
na podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi przedkładania no-
wego wniosku w procedurze w sprawie 
wydania zezwolenia na pracę sezonową. 
Nie jest bowiem wymagane wydanie no-
wego zezwolenia na pracę sezonową je-
żeli: nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca 
zamieszkania, nazwy lub formy prawnej 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakła-
du pracy lub jego części przez innego pra-
codawcę;nastąpiło przejście zakładu pra-
cy lub jego części na innego pracodawcę; 
podmiot powierzający wykonywanie pra-
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2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zmianami 
z 2019 r. poz. 1043). Jeżeli z pracownikiem 
sezonowym – cudzoziemcem zostanie za-
warta umowa cywilnoprawna w warunkach 
polegających na jego podporządkowaniu 
powierzającemu wykonywanie pracy sezo-
nowej, tj. wykonywaniu pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem, w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez podmiot powierzający wy-
konywanie pracy sezonowej, wówczas za-
trudnienie takie będzie zatrudnieniem na 
podstawie stosunku pracy. Co warte pod-
kreślenia, wejście w życie umowy o pomo-
cy przy zbiorach, stanowiącej rodzaj umo-
wy cywilnoprawnej przeznaczonej dla pracy 
w rolnictwie, znacznie ograniczyło stosowa-
nie umów o dzieło w ramach omawianych 
podklas. Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 ze zmia-
nami z 2019 r. poz. 303) przez umowę o po-
mocy przy zbiorach pomocnik rolnika zo-
bowiązuje się do świadczenia pomocy przy 
zbiorach produktów rolnych, która polega 
na zbiorach chmielu, owoców, warzyw, ty-
toniu, ziół i roślin zielarskich obejmujących 

również usuwanie zbędnych części roślin, 
klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych 
lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wyko-
nywanie innych czynności mających na celu 
przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, 
tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do trans-
portu, przechowywania lub sprzedaży lub 
związanych z pielęgnowaniem i poprawą 
jakości plonów. W umowie o pomocy przy 
zbiorach określa się zakres czynności wyko-
nywanych na podstawie tej umowy przez 
pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia 
świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli 
jest on inny niż dzień zawarcia umowy. Po-
mocnik rolnika zobowiązuje się do wykony-
wania pracy w określonym miejscu w go-
spodarstwie rolnika i przez określony czas, 
a rolnik do zapłaty umówionego wynagro-
dzenia za świadczoną pomoc. Umowę o po-
mocy przy zbiorach zawiera się na piśmie 
przed rozpoczęciem świadczenia pomocy.

Wykroczenia i kary
Z wprowadzeniem nowych uregulowań 
prawnych w zakresie zatrudniania cudzo-
ziemców powiązana została również kwe-
stia usankcjonowania odpowiedzialności za 

z 2018 r. poz. 1025 ze zmianami oraz z 2019 r.  
poz. 1145). Przed podpisaniem przedmio-
towej umowy podmiot powierzający wy-
konywanie pracy cudzoziemcowi jest obo-
wiązany do przedstawienia cudzoziemcowi 
tłumaczenia na język dla niego zrozumiały.

Ponadto podmiot powierzający pracę 
sezonową cudzoziemcowi jest zobowią-
zany m.in. do dostosowywania wysokości 
wynagrodzenia cudzoziemca do aktual-
nej wysokości przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w województwie, ogła-
szanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, zawarcia z cudzoziemcem 
umowy w formie pisemnej (również w przy-
padku umowy cywilnoprawnej) oraz przed-
stawienia cudzoziemcowi przed podpisa-
niem umowy jej tłumaczenia na język dla 
niego zrozumiały, przekazania jednego eg-
zemplarza zezwolenia na pracę sezonową 
cudzoziemcowi, którego dotyczy zezwole-
nie, w formie pisemnej, informowania cu-
dzoziemca o działaniach podejmowanych 
w związku z postępowaniem o udzielenie 
lub przedłużenie zezwolenia na pracę se-
zonową oraz decyzjach o wydaniu, odmo-
wie wydania lub uchyleniu zezwolenia na 
pracę sezonową, a także zachowania nale-
żytej staranności w tych postępowaniach. 
W przypadku niewypłacenia należnego 
wynagrodzenia lub nieopłacenia należ-
nych składek na ubezpieczenia społeczne 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi jest obowiązany do wypła-
cenia cudzoziemcowi zaległego wynagro-
dzenia za okres wykonywanej pracy w wy-
sokości zgodnej z zezwoleniem na pracę 
oraz opłacenia związanych z nim składek 
na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na 
podatek dochodowy.

Umowa o pomocy  
przy zbiorach
W przypadku wykonywania pracy sezono-
wej związanej z określonym sezonem, z wła-
ściwą porą roku, w tym również z warunka-
mi atmosferycznym, zasadne jest zawarcie 
umowy na czas określony w celu wykony-
wania pracy o charakterze dorywczym lub 
sezonowym, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 

ich przestrzeganie. Zgodnie z art. 120 ust. 8  
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, kto, prowadząc agen-
cję pracy tymczasowej lub działając w jej 
imieniu, nie dopełnia obowiązku, o któ-
rym mowa w art. 88s ust. 3, podlega karze 
grzywny od 200 zł do 2000 zł. Obowiązek 
ten odnosi się do pisemnego powiadamiania 
starosty, który wydał zezwolenie na pracę 
sezonową o okolicznościach polegających 
na zmianie siedziby lub miejsca zamiesz-
kania, nazwy lub formy prawnej podmio-
tu powierzającego wykonywanie pracy cu-
dzoziemcowi, przejęciu zakładu pracy lub 
jego części przez innego pracodawcę, za-
warciu umowy o pracę zamiast umowy cy-
wilnoprawnej lub umowy o pomocy przy 
zbiorach w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym rolników zamiast 
innej umowy o pracę, w terminie 7 dni od 
dnia zaistnienia tych okoliczności. 

Ponadto jako wykroczenie w przywo-
ływanej ustawie wskazano również nie-
dopełnienie obowiązku zawarcia z cu-
dzoziemcem odrębnej umowy w formie 
pisemnej określającej warunki najmu lub 
użyczenia kwatery mieszkalnej w przypad-
ku cudzoziemca, o którym mowa w części 
publikacji dotyczącej zakwaterowania. Zo-
bowiązany, który nie realizuje powyższe-
go obowiązku, podlega karze grzywny od 
200 zł do 2000 zł. Takiej samej karze podle-
ga ten, kto nie dopełnia obowiązku przed-
stawienia cudzoziemcowi przed podpisa-
niem umowy określającej warunki najmu 
lub użyczenia kwatery jej tłumaczenia na 
język zrozumiały dla cudzoziemca (art. 120 
ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy).

W każdym z wymienionych przypad-
ków, po ustaleniu w trakcie czynności kon-
trolnych wystąpienia opisywanych wyżej 
nieprawidłowości, inspektor pracy może 
zastosować mandat karny w takiej samej 
wysokości, jak również skierować wniosek 
o ukaranie do właściwego sądu karnego.

Tomasz Musialik
młodszy inspektor pracy

OIP Katowice

Prawo

Zezwolenie na pracę 
sezonową wydaje 
się na czas określony 
nie dłuższy niż 
9 miesięcy w roku 
kalendarzowym. 
W skrajnym 
przypadku, po 
uzyskaniu przez 
podmiot powierzający 
pracę cudzoziemcowi 
zezwolenia na 
pracę sezonową 
cudzoziemca 
istnieje możliwość 
jej wykonywania 
nieprzerwanie przez 
okres 18 miesięcy.

zania nie są stosowane przez powierzających 
wykonywanie pracy.

Starosta może wydać przedłużenie ze-
zwolenia na pracę sezonową w celu konty-
nuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca 
na rzecz tego samego podmiotu powierza-
jącego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
lub w celu wykonywania pracy sezonowej 
na rzecz innego podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli 
ten wjechał na terytorium RP na podstawie 
wizy wydanej w celu wykonywania pracy 
sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowe-
go. Przedłużenie wydaje się na okres, któ-
ry łącznie z okresem pobytu cudzoziemca 
w celu wykonywania pracy sezonowej, li-
czonym od dnia pierwszego wjazdu na te-
rytorium państw obszaru Schengen w da-
nym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy 
niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowe-
go. Do przedłużenia zezwolenia na pracę 
sezonową stosuje się odpowiednio przepi-
sy dotyczące wydania zezwolenia na pra-
cę sezonową, a zatem stosuje się procedu-
rę opisaną powyżej.

Zakwaterowanie 
cudzoziemca  
i inne obowiązki
Z cudzoziemcem, który wjechał na teryto-
rium RP na podstawie wizy wydanej w celu 
wykonywania pracy sezonowej lub w ra-
mach ruchu bezwizowego w związku z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na pracę se-
zonową wpisanym do ewidencji, a któremu 
podmiot powierzający wykonywanie pra-
cy na podstawie zezwolenia na pracę sezo-
nową zapewnia zakwaterowanie, podmiot 
ten zobowiązany jest do zawarcia odręb-
nej umowy w formie pisemnej określają-
cej warunki najmu lub użyczenia kwatery 
mieszkalnej. Czynsz najmu takiej kwate-
ry nie może być potrącany z wynagrodze-
nia cudzoziemca, a postanowienia umo-
wy przewidujące taką możliwość są z mocy 
prawa nieważne. Do zawieranych umów 
najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, 
w tym do zakresu praw i obowiązków stron 
umowy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
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K 
onkurs promujący wykonawców robót budowlanych za-
pewniających bezpieczne stanowiska pracy organizowa-

ny jest od 2002 r. na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy. 
W tym roku po raz pierwszy Państwowa Inspekcja Pracy wspól-
nie z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przy-
znała nagrody na szczeblu centralnym. Otrzymali je: ADAMIETZ 
Sp. z o.o. Strzelce Opolskie, wykonawca budynku dydaktycznego 
Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji UMW w Olsztynie (OIP 
Olsztyn), CFE Polska Sp. z o.o., wykonawca budowy zespołu bu-
dynków mieszkalno-usługowych RIVERVIEW przy ul. Angielska 
Grobla w Gdańsku (OIP Gdańsk) i Wielkopolskie Przedsiębiorstwo 
Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Sp.k., wykonawca budynku pro-
dukcyjno-magazynowego w miejscowości Śródka gmina Klesz-
czewo (OIP Poznań). Przyznano także 13 wyróżnień.

Zwracając się do laureatów i uczestników seminarium, Wie-
sław Łyszczek zapewnił, że „budownictwo, jako jedna z najwięk-
szych i zarazem najbardziej niebezpiecznych pod względem za-
grożenia wypadkami dziedzin naszej gospodarki, ma priorytet 
w planie działań prewencyjno-kontrolnych Państwowej Inspek-
cji Pracy. Inspektorzy pracy doskonale rozumiejąc skalę zagrożeń 
istniejących w tej branży, doceniają wagę działań profilaktycznych 
w każdym miejscu pracy i robią wszystko, 
co w ich mocy, by eliminować ryzyko wy-
padku wynikające z ludzkich niedopatrzeń, 
błędów i uchybień oraz ze specyfiki metod 
pracy czy eksploatacji maszyn i urządzeń”.

Jacek Leczkowski, Prezydent Poro-
zumienia dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie, zwrócił uwagę na konieczność 
stosowania wysokich standardów bezpie-
czeństwa przez wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. Podkreślił znacze-
nie współpracy firm budowlanych zrzeszo-
nych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie z Państwową Inspekcją 
Pracy w zakresie promocji dobrych prak-
tyk na budowach, w tym idei konkursu  
„Buduj bezpiecznie”. 

Iwona Hadacz, Wicedyrektor Depar-
tamentu Kadr i Szkolenia w GIP, odczytała 

Nagrody dla laureatów 
konkursu „Buduj bezpiecznie”

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek wręczył nagrody w konkursie „Buduj bezpiecznie 
2019”. Uroczystość odbyła się 4 lutego 2020 r. w Poznaniu podczas konferencji „Buduj 
bezpiecznie – nadzór i prewencja na budowach” zorganizowanej na Targach BUDMA 2020.

list skierowany do uczestników konferencji przez Marlenę Maląg, 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie Zbigniew 
Janowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy 
Sejmie, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” wska-
zał na potrzebę stałej troski o sprawy bezpieczeństwa pracy na 
budowach zarówno ze strony pracodawców, organizacji związ-
kowych, jak i organów PIP. Z kolei Mirosław Drjański, Dyrektor 
Oddziału ZUS w Poznaniu odczytał list okolicznościowy od prof. 
Gertrudy Uścińskiej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Marcin Mitek, Dyrektor Oddziału UDT w Poznaniu odczytał list 
od Andrzeja Ziółkowskiego, Prezesa Urzędu Dozoru Technicz-
nego. Spośród zaproszonych gości głos zabrał również Krzysztof 
Piątek, Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli 
Głównego Inspektoratu Pracy omówił działalność nadzorczo-kon-
trolną Państwowej Inspekcji Pracy w branży budowlanej. Następ-
nie Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeń-
stwa w Budownictwie zaprezentował dobre praktyki sygnatariuszy 
Porozumienia. Ostatnim prelegentem był Mirosław Leszczyński, 
starszy inspektor pracy, specjalista z OIP w Poznaniu, który przed-
stawił doświadczenia z realizacji konkursu „Buduj bezpiecznie”. 
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P 
owodem wznowienia po kilkuletniej przerwie w naborze, 
szkoleniach i organizowaniu egzaminów systemu certyfi-

kacji zawodowej w tym zakresie jest potrzeba rynku. Do Główne-
go Inspektora Pracy nieustannie docierają zapytania o możliwość 
zdobycia uprawnień rzeczoznawcy bądź uzyskania rozszerzeń dla 
uprawnień uzyskanych wcześniej. Obecnie opiniowanie projek-
tów pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergo-
nomii nie wynika z obowiązku ustawowego, a z potrzeb projek-
tantów i inwestorów. 

W sierpniu 2019 r. na polecenie Głównego Inspektora Pracy 
Wiesława Łyszczka została utworzona komisja kwalifikacyjna do 
oceny kandydatów na rzeczoznawców, jak również opracowano 
i zatwierdzono program szkoleniowy przygotowujący osoby za-
interesowane do roli rzeczoznawcy. Na przewodniczącego komi-
sji został powołany Zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej 
Kwaliński. Szkolenia odbyły się w listopadzie 2019 r. w dwóch pię-
ciodniowych sesjach w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej In-
spekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu. Wykładow-
cami w przeważającej większości byli doświadczeni inspektorzy 
pracy, którzy realizując program szkoleniowy, wzbogacali wykła-
dy o doświadczenia praktyczne. W komisji kwalifikacyjnej, oprócz 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, zasiedli: Jaromir Gra-
bowski, delegowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego oraz Andrzej Barczyński, delegowany przez Sekre-
tarza Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Do egzaminu na uprawnienia w grupie 1.0 – budownictwo po-
wszechne i komunalne, przystąpiło 12 kandydatów, z których eg-
zamin z wynikiem pozytywnym zdało 10 osób. Osoby te decyzją 
Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka uzyskały uprawnie-
nia rzeczoznawcy, zostały również dopisane do Centralnego Reje-
stru Rzeczoznawców, prowadzonego przez Państwową Inspekcję 
Pracy. Do egzaminów na uprawnienia rozszerzające przystąpiły 4 
osoby, które w sumie ubiegały się o 8 uprawnień w specjalistycz-

Powrót rzeczoznawców
W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 roku 
w Głównym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie odbyły się egzaminy 
dopuszczające kandydatów do tytułu 
zawodowego rzeczoznawcy 
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ergonomii, nadawanego 
przez Głównego Inspektora Pracy.

nych grupach od 2.1 do 4.5. Spośród nich uprawnienia uzyskały  
3 osoby w 4 grupach: energetyka, przemysł rolno-spożywczy i za-
kłady przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł elektroniczny 
i teletechniczny, zakłady opieki zdrowotnej.

Rola rzeczoznawcy do opiniowania projektów w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii polega głównie na 
wspieraniu projektantów, którzy nie są w stanie lub nie mają wy-
starczających kompetencji, by w procesie projektowania dotrzy-
mać obowiązujących wymogów z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Aby ubiegać się o dyplom rzeczoznawcy, niezbędne 
jest ukończenie wyższej uczelni technicznej oraz minimum 5 lat 
praktyki zawodowej związanej z kierunkiem ukończonych studiów. 
Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat musi ukończyć kurs  
oparty na programie zatwierdzonym przez Głównego Inspektora 
Pracy. Koszt szkolenia, egzaminu i związanych z tym innych wy-
datków jest zależny od ilości osób ubiegających się o uprawnie-
nia oraz od wysokości średniej krajowej pensji brutto w roku po-
przednim. W 2020 roku koszt uzyskania uprawnień rzeczoznawcy 
w grupie 1.0 wyniósł około 5 tys. zł, a koszt uzyskania uprawnień 
rozszerzających, obejmujących grupy od 2.1 do 4.5 (o rozszerze-
nia uprawnień  mogą się ubiegać osoby posiadające uprawnie-
nia w grupie 1.0) – wyniósł ok. 880 zł. 

Nadawanie przez Głównego Inspektora Pracy uprawnień rze-
czoznawcy do opiniowania projektów pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz ergonomii odbywać się będzie zależnie 
od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 Grzegorz Monicz
główny specjalista Departament Organizacyjny GIP
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onstrukcje inżynierskie wykonane ze stali czy żelbetowe 
z czasem podlegają korozji lub erozji, czyli starzeniu. W celu 

przedłużenia żywotności należy je poddawać remontom w postaci 
nanoszenia powłok antykorozyjnych lub innych mas ochronnych. 
Skuteczność mas i  powłok antykorozyjnych jest ściśle związana 
z dokładnym oczyszczeniem powierzchni zabezpieczanych kon-
strukcji. Jednym ze sposobów ich czyszczenia jest metoda strumie-
niowo-ścierna, w której korozja, erozja czy zgorzelina pohutnicza 
jest usuwana z elementu czynnikiem czyszczącym pod dużym ci-
śnieniem powietrza lub wody (w czyszczeniu strumieniowo-ścier-
nym medium nośnym jest powietrze, jeżeli nośnikiem jest woda 
to proces ten nazywamy metodą hydrościerną).

Bezpieczną pracę przy tym procesie reguluje rozporządze-
nie MGPiPS z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 

Zagrożenia   
przy piaskowaniu
Mechaniczne czyszczenie konstrukcji inżynierskich 
– wymagania bezpiecznej pracy

Czyszczenie konstrukcji metodą strumieniowo-
-ścierną przy użyciu urządzeń z otwartym lub 
zamkniętym obiegiem ścierniwa w strumieniu 
sprężonego powietrza, wody lub ich mieszaniny 
należy do prac szczególnie niebezpiecznych.

prądotwórcze. Mobilne oczyszczarki pozwalają na wykonywa-
nie wszelkich prac poza kabiną śrutowniczą, a więc także na du-
żych konstrukcjach inżynierskich, takich jak mosty czy wiadukty. 

Typowe stanowisko do mobilnego czyszczenia metodą stru-
mieniowo-ścierną pod ciśnieniem powietrza czy wody składa się 
z agregatu wytwarzającego ciśnienie, najczęściej spalinowego lub 
zasilanego energią elektryczną, pojemników zasypowych ścierni-
wa – tzw. piaskarki, przewodów doprowadzających czynnik ścier-
ny pod ciśnieniem oraz dyszy roboczej. Sama piaskarka to duże 
pojemniki o pojemności ok. 200 l, które są zasilane sprężonym po-
wietrzem o ciśnieniu od 7 do 10 bar, za pomocą węża z dyszą wy-
rzucającego ścierniwo z dużą energią. Urządzenia typu piaskarki 
powinny być objęte dozorem technicznym, jeżeli iloczyn ciśnie-
nia i pojemności jest większy od 300 bar x litr. Zgodnie ze stano-
wiskiem Urzędu Dozoru Technicznego uprawnienia kwalifikacyj-
ne wydawane na podstawie ustawy o dozorze technicznym dla 
obsługi tych urządzeń nie są wymagane.

Jako ścierniwa  w piaskarkach można stosować: śrut staliwny, 
elektrokorund, szlakę pomiedziową, kulki szklane, piasek lub gar-
net ( minerał zaliczany do krzemianów). 

Kolejna sprawa to dobór czynnika czyszczącego powierzch-
nie konstrukcji inżynierskich. Do ich czyszczenia można stosować 
ścierniwa metalowe lub niemetalowe. Do ścierniw metalowych 
zaliczamy śrut ostrokątny lub kulisty staliwny albo żeliwny oraz 
cięty drut stalowy. Do ścierniw niemetalowych należą piaski kwar-
cowe - w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych; elek-
trokorund; ścierniwa odpadowe, w tym żużel pomiedziowy, pa-
leniskowy, wielkopiecowy; rozdrobnione skały i minerały, w tym 
oliwin, staurolit, dolomit, granit i inne. Piasek może być stosowa-
ny tylko w osłonie wodnej  w postaci wilgotnej (rozporządzenie 
nie podaje stopnia wilgotności piasku).

Środki ochronne
Ciśnienie robocze ścierniwa jest tak duże, że może doprowadzić 
do urazu pracownika w postaci amputacji kończyn czy uderze-
nia w części ciała pracownika, doprowadzając do wypadku śmier-
telnego. Stąd bardzo ważną kwestią w czynnościach kontrolnych 
inspektora pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa jest wypo-
sażenie dyszy roboczej w system umożliwiający zamknięcie wy-
pływu ścierniwa z dyszy roboczej bezpośrednio przez pracowni-
ka wykonującego proces czyszczenia. System ten powinien być 
tak skonstruowany, aby w razie wypuszczenia przez niego  z rąk 
dyszy roboczej nastąpiło natychmiastowe  zamknięcie dopływu 
ścierniwa do dyszy. Dodatkowym czynnikiem niebezpiecznym 
przy omawianych pracach jest wytwarzany hałas spowodowa-
ny kontaktem ścierniwa pod wysokim ciśnieniem z czyszczo-
ną powierzchnią.

W opisywanym procesie czyszczenia, zwanym potocznie pia-
skowaniem, wytwarzana jest atmosfera silnego zapylenia, wyni-

i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natry-
skowym i natryskiwaniu cieplnym  (Dz.U.Nr 16, poz.156). Zgod-
nie z treścią powyższego rozporządzenia prace związane z me-
chanicznym czyszczeniem metodą strumieniowo-ścierną przy 
użyciu urządzeń z otwartym lub zamkniętym obiegiem ścierni-
wa w strumieniu sprężonego powietrza, wody lub ich miesza-
niny należą do szczególnie niebezpiecznych. Ponadto prace te, 
ze względów technologicznych i bezpieczeństwa, powinny być 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Środowisko pracy 
Z uwagi na umiejscowienie konstrukcji inżynierskich ich czysz-
czenie wykonuje się w terenie, w miejscu ich posadowienia, za 
pomocą mobilnych urządzeń zasilanych często przez  agregaty 
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kająca z usuwania starego materiału podczas uderzania czynni-
kiem czyszczącym, który także rozprzestrzenia się w otoczeniu. 
Zapylenie stanowi zagrożenie zarówno dla pracownika, jak i dla 
osób postronnych, a także dla mienia, poprzez uszkodzenie ostry-
mi frakcjami pyłów. Pracownik obsługujący dyszę roboczą winien 
być wyposażony w szczelny kombinezon z przyłbicą zapewniają-
cą dopływ świeżego powietrza osobną instalacją. By zabezpieczyć 
otoczenie strefy czyszczenia, należy zapewnić szczelne powłoki, 
np. plandeki, lub w razie konieczności kurtyny wodne pochłania-
jące pył. Jeśli miejsce, w którym wykonywana jest operacja pia-
skowania, znajduje się na otwartej przestrzeni, musi być dobrze 
oznakowane i tak zlokalizowane, by nie zagrażało bezpieczeń-
stwu pracowników lub osób postronnych.

Czyszczone konstrukcje inżynierskie to najczęściej stalowe 
konstrukcje inżynierii transportu, np. mosty i kładki, oraz ele-
menty stalowe w budownictwie przemysłowym, np. elementy 
konstrukcji hal fabrycznych czy urządzeń przemysłowych. Co-
raz częściej spotykamy również piaskowanie elementów żelbe-
towych, by pozbyć się ich zerodowanych części. Omawiane pra-
ce w znacznej większości wykonuje się na wysokości, często nad 
zbiornikiem czy ciekiem wodnym. Tak więc obok zagrożeń wyni-
kających z samego procesu mechanicznego czyszczenia wystę-
pują zagrożenia w postaci upadku pracownika z wysokości oraz 
zagrożenie w postaci utonięcia.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie pracowników przed upadkiem 
z wysokości, to trzeba pamiętać, że najczęściej proces piaskowa-
nia wykonywany jest z pomostów roboczych rusztowań budow-
lano-montażowych. Dlatego należy zwrócić szczególną uwa-
gę na kompletność urządzeń ochronnych w postaci balustrady 
ochronnej oraz w miarę możliwości zamontowanie plandek czy 
siatek ochronnych. Wykonując piaskowanie nad lustrem wody, 
musimy zapewnić koła ratunkowe, dostęp do łódki z wiosłami, 
a prace należy wykonywać w składzie co najmniej dwuosobo-
wym, celem asekuracji.

Przy robotach prowadzonych na kolejowych obiektach inży-
nierskich mamy do czynienia z bardzo poważnymi zagrożeniami 
wynikającymi z ruchu odbywającego się na torach oraz bliskości 
napowietrznej trakcji energetycznej. W przypadku realizowania 
prac w niedozwolonej odległości zbliżeniowej należy je wykony-
wać przy wyłączonej trakcji. W razie potrzeby prac w pobliżu czyn-
nych napowietrznych nieizolowanych instalacji elektrycznych na-
leży stosować czyszczenie czynnikiem ściernym w postaci suchej.

Ekologia
 W dobie dbałości o ochronę środowiska ważne jest, by wyko-
nywanie robót przy mechanicznym czyszczeniu konstrukcji sta-
rych i pokrytych powłokami z materiałów szkodliwych odbywały 
się z poszanowaniem zasad ekologii. I tak zgodnie z omawia-
nym rozporządzeniem po oczyszczeniu powierzchni resztki  
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 inspektorskiej praktyki wynika, że 
początkowo były to firmy z kapi-

tałem zagranicznym lub polskie oddzia-
ły firm zagranicznych, które przenosiły 
na polski rynek wypracowane przez lata 
w swoich rodzimych krajach rozwiązania 
związane z zarządzaniem bezpieczeń-
stwem i higieną pracy.  Obecnie jednak co-
raz więcej firm polskich przekonuje się do 
wprowadzenia takiego rozwiązania w celu 
poprawy bezpieczeństwa i warunków pra-
cy. Niestety, liczniejsze są takie, w których 
panuje przekonanie, że zapewnienie pra-
cownikom ochrony zdrowia zgodnej z wy-
maganiami przepisów bhp oznacza przede 
wszystkim dodatkowe nakłady finansowe 
i nie daje wymiernych korzyści, podczas 
gdy mądrze wprowadzony SZBP to korzy-

Czy to się opłaca?
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
 – poszukiwanie efektów ekonomicznych
Podczas naszej inspektorskiej pracy możemy spotkać coraz więcej firm, które mają 
wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem (SZBP) i higieną pracy. Mądrze 
wprowadzony SZBP to korzyści dla pracownika, ale przede wszystkim dla pracodawcy

ści dla pracownika, ale przede wszystkim 
dla pracodawcy.

Jak przekonać kontrolowanego pra-
codawcę, że nakłady na bezpieczeństwo 
pracy w dłuższym okresie czasu są opła-
calne, że nakazy Inspektora pracy wydawa-
ne w celu poprawy warunków bhp nie są 
wyrzuceniem pieniędzy w błoto?

Co to jest system 
zarządzania BHP
Mówiąc najprościej, system zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy jest czę-
ścią ogólnego systemu zarządzania przed-
siębiorstwem i obejmuje wszystkie te ele-
menty, które służą ustalaniu polityki i celów 
przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych ce-

lów. Coraz więcej firm jest zainteresowa-
nych podejmowaniem systematycznych 
działań na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa i higieny pracy w swoich zakła-
dach pracy. Skuteczność tych działań wy-
maga, aby były prowadzone w ramach 
uporządkowanego systemu zarządzania 
wdrożonego w tych organizacjach. Wyni-
ka to przede wszystkim z faktu, że właściwe 
zarządzanie jest najskuteczniejszym spo-
sobem zapewnienia odpowiednio wyso-
kiego poziomu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, pożądanego zarówno ze względu 
na konieczność przestrzegania przepisów 
prawnych obowiązujących w tej dziedzi-
nie, oczekiwania społeczne, jak i na moż-
liwość uzyskania pozytywnych efektów 
ekonomicznych dla firmy.
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zużytego ścierniwa i inne zanieczyszczenia należy usunąć z miej-
sca pracy i przekazać do regeneracji lub utylizacji. Czyszczenie 
powierzchni z powłok lakierowych zawierających związki oło-
wiu lub inne toksyczne składniki przy użyciu urządzeń z otwar-
tym obiegiem ścierniwa powinno odbywać się wyłącznie na 
stanowisku pracy szczelnie osłoniętym i wyposażonym w układ 
filtracyjno-wentylacyjny.

Z punktu widzenia ekologii, ale nie tylko, ciekawą alternatywą 
dla ścierniw na bazie krzemianów są łupiny z orzecha włoskiego 
czy kryształki lodu. Łupiny orzecha należą do ścierniw twardych, 
lekkich, pochodzenia naturalnego. Ziarna ścierne produkowane 
są ze skruszonych, oczyszczonych i przesianych łupin orzecha 
włoskiego. Łupiny orzecha są zaliczane do ścierniw wielokrot-
nego użytku. Charakteryzują się niewielkim oddziaływaniem na 
obrabianą powierzchnię, przez co chronią podłoże przed uszko-
dzeniami i deformacją. Łupiny orzecha są w 100 procentach 
produktem naturalnym. Stąd ich przewaga nad stosowaną także 
przy piaskowaniu wolną krzemionką SiO2, która niesie zagroże-
nie dla pracownika w postaci narażenia na chorobę dróg odde-
chowych, zwaną pylicą krzemową.

Ostatnio coraz częściej ze względu na ekologię stosujemy czysz-
czenie wodą pod bardzo wysokimi ciśnieniami, min. 2500 bar. Jest 
to proces stosunkowo droższy od tradycyjnego, ale mamy znacz-
nie mniej odpadów do utylizacji – tylko w postaci starej farby, 
gdyż woda po przefiltrowaniu może trafić z powrotem do obiegu.

Nowe technologie
Obok opisanych powyżej metod czyszczenia strumieniowo-ścier-
nego, należą do nich również takie procesy technologiczne jak: 
szkiełkowanie, śrutowanie wirnikowe czy iglicowanie. 

Szkiełkowanie polega na czyszczeniu  precyzyjnych lub deli-
katnych elementów za pomocą drobin szkła pod ciśnieniem po-
wietrza w zamkniętym obiegu. Śrutowanie wirnikowe zamienia 
energię silnika elektrycznego na czyszczącą energię kinetycz-
ną turbiny wyrzutowej. Wydajność każdej turbiny waha się od  
ok. 60 kg/min. do 1200 kg/min. Najbardziej wydajne urządzenia 
używane są do odrdzewiania, łuszczenia, gładzenia, piaskowania 
dużych części. Iglicowanie, podobnie jak szkiełkowanie, polega 
na czyszczeniu  precyzyjnych i delikatnych elementów za pomo-
cą pociętych pręcików stalowych przypominających igły pod ci-
śnieniem powietrza w zamkniętym obiegu.

Ciekawym zastosowaniem piaskowania jest wykonywanie na-
pisów i grafik na płytach granitowych czy betonowych w branży 
pomnikarskiej. Innym niecodziennym wykorzystaniem metody 
czyszczenia strumieniowo-ściernego jest postarzanie elemen-
tów wystroju wnętrz, np. mebli drewnianych czy metalowych.

Metoda ta wykorzystywana jest również przy usuwaniu z po-
wierzchni elewacji nielegalnych graffiti.

Marcin Jałowiec
starszy inspektor pracy OIP Białystok
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warunków, w jakich wykonywana jest pra-
ca (w tym ergonomię) i osoby ją świadczą-
ce. Powinna jednoznacznie odpowiedzieć 
na następujące pytania:
l  które zagrożenia należy zlikwidować, 

w jakim czasie i jakim kosztem?
l  które zagrożenia można ograniczyć, kie-

dy i jakim kosztem?
l  jakie należy zastosować środki ochronne 

i jaka będzie ich skuteczność?
l  co trzeba zrobić, aby podnieść świado-

mość narażonych osób, i jak zmotywo-
wać pracowników do stosowania bez-
piecznych metod pracy, a także używania 
środków ochronnych?

l  jak prowadzić aktywne monitorowa-
nie warunków pracy i postępowa-
nia pracowników?

l  jakie warunki zawodowe i zdrowotne mu-
szą spełniać pracownicy wykonujący pra-
ce narażające na zagrożenia?
Konieczne tutaj będzie wprowadzenie 

na bieżąco działań mających na celu spraw-
dzenie, czy stosowane środki ochronne 
i zapobiegawcze przed zagrożeniami oraz 
związanym z nimi ryzykiem zawodowym, 
a także rozwiązania organizacyjne służące 
wdrożeniu SZBP spełniają określone wyma-

Wielu pracodawców uważa, że najważ-
niejszym argumentem mogącym ich prze-
konać do wprowadzenia w swoim zakładzie 
pracy SZBP jest argument ekonomiczny. 
Chcieliby uzyskać odpowiedź na pytanie, 
czy i jak poprawią się wskaźniki ekonomicz-
ne po wprowadzeniu systemu. Na początku 
należy jednak wskazać, że skuteczny SZBP 
nie jest zbiorem procedur, instrukcji i zadań, 
ale wzajemnie powiązanych, oddziałujących 
procesów, które ułatwiają osiąganie celów. 
Bardzo istotne jest, aby w funkcjonowanie 
SZBP byli zaangażowani wszyscy pracow-
nicy, a jego liderem powinien być szef firmy 
lub wyznaczona przez niego osoba z naj-

z konieczności doprowadzenia działań firmy 
w zakresie bhp do spełnienia minimalnych 
wymagań przepisów i standardów wyma-
ganych przez system prawny. Stałe koszty 
mogą pojawić się w takich obszarach, jak:
l profilaktyczne badania lekarskie,
l szkolenia bhp i zawodowe,
l  środki ochrony zbiorowej 

i indywidualnej,
l  odzież i obuwie robocze,
l  posiłki profilaktyczne i napoje,
l  środki higieny osobistej,
l  system pierwszej pomocy,
l  badania i pomiary czynników szkodli-

wych dla zdrowia w środowisku pracy,
l  oświetlenie,
l  wentylacja,
l  ogrzewanie,
l  promocja i informacja w zakresie bhp,
l  służba bhp,
l  audyty SZBP.

Drugi rodzaj kosztów to koszty zmien-
ne. Pojawiają się okresowo i trudno przewi-
dzieć ich wielkość i czas, w którym powsta-
ną. Są związane z wypadkami przy pracy 
i chorobami zawodowymi oraz z awariami 
i zdarzeniami potencjalnie wypadkowy-
mi. Dodatkowo mogą dotyczyć spełnia-
nia wymagań bhp wynikających ze zmian 
przepisów, a także konieczności wykony-
wania nakazów i decyzji zewnętrznych or-
ganów sprawujących nadzór oraz kontrolę 
nad warunkami pracy. I właśnie tutaj do-
chodzimy do sedna naszego pytania „Czy 
zarządzanie bhp po prostu się opłaca?”

Jednym z celów wprowadzenia zarzą-
dzania bhp jest ograniczanie, jak również 
w perspektywie likwidacja tam, gdzie to 
możliwe, właśnie kosztów zmiennych. Na-
kłady na bezpieczeństwo pracy, szkolenie 
pracowników i kadry kierowniczej, wzrost 
świadomości wśród załogi przedkładają się 
na liczne korzyści.

Ocena ryzyka zawodowego
Drugą sprawą będzie prawidłowo i rzetel-
nie przeprowadzona ocena ryzyka zawo-
dowego występującego na stanowiskach 
pracy uwzględniająca wszystkie aspekty 

wyższego kierownictwa, posiadająca od-
powiednią wiedzę i ciesząca się wysokim 
autorytetem wśród załogi. System zarzą-
dzania bhp, który nie aktywizuje wszystkich 
pracowników oraz nie wpływa pozytywnie 
na zmiany w kulturze bezpieczeństwa, bę-
dzie miał niewielki wpływ na poprawę sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dzie pracy, gdzie go wprowadzono. 

Analiza kosztów i korzyści 
Trzeba zdawać sobie sprawę, że w pierw-
szym okresie wprowadzenie SZBP może 
spowodować wzrost kosztów stałych pra-
codawcy. Jest to normalne zjawisko. Wynika 

gania. Monitorowanie takie polega na roz-
poznawaniu sytuacji związanych z poten-
cjalnymi zagrożeniami, zanim doprowadzą 
do wypadku przy pracy lub choroby zawo-
dowej. Dzięki temu można wdrażać na po-
szczególnych stanowiskach pracy działania 
korygujące i zapobiegawcze powstrzymu-
jące lub ograniczające możliwość oddzia-
ływania na ludzi czynników niebezpiecz-
nych, szkodliwych czy uciążliwych.

Natomiast trzecią sprawą będzie opra-
cowanie procedury dotyczącej zgłaszania, 
analizowania i wyciągania wniosków z awa-
rii oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 
a także jej wdrożenie. Później trzeba zająć 
się ujawnianiem, analizowaniem oraz ogra-
niczaniem wszelkich uciążliwości, jak rów-
nież niedogodności w pracy.

Korzyści finansowe
Główne obszary, w których należy szukać 
finansowych korzyści wynikających z funk-
cjonowania w firmie systemu, to:
l  Wypadki przy pracy. Średni koszt jednego 

wypadku, tzw. lekkiego, to kwota strat dla 
firmy rzędu kilku tysięcy złotych, ciężkie-
go – 40000 zł, a nawet 70000 zł, a śmier-
telnego – ponad 80000 zł. Dość dobrym 

miernikiem zmniejszenia kosztów wypad-
ków przy pracy jest policzenie dni absen-
cji spowodowanej skutkami zdrowotny-
mi zdarzenia. W dużym zakładzie pracy 
(zatrudniającym ok. 2000 pracowników), 
o znacznej liczbie poważnych zagrożeń, 
ilość dni niezdolności do pracy odpowia-
da nieobecności kilkunastu pracowników. 
Firma, w celu utrzymania ciągłości pro-
dukcji, musi zatrudnić właśnie kilkana-
ście osób jako kadrę rezerwową, a jeże-
li nie, to zatrudnia swoich pracowników 
w godzinach nadliczbowych, ponosząc 
dodatkowe koszty. A zatem, zmniejsze-
nie liczby i ciężkości wypadków przy pra-
cy to ograniczenie strat z nimi związanych.

l  Ograniczenie czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy i ich stężenia 
oraz natężenia. Chodzi tu o zmniejszenie, 
czy w miarę możliwości wyeliminowanie 
ryzyka zaistnienia chorób zawodowych, 
co przyniesie wymierne korzyści, gdyż 
koszty dla firmy w przypadku stwierdze-
nia u jej pracownika choroby zawodowej 
są duże. Dodatkowym efektem ekono-
micznym będzie także zmniejszenie wy-
datków na: badania i pomiary czynników 
szkodliwych i niebezpiecznych występu-
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l  zmniejszenie wskaźników czę-
stotliwości i ciężkości wypadków 
przy pracy,

l  zminimalizowanie stwierdzonych 
chorób zawodowych,

l  zmniejszenie uciążliwości pracy
l  poprawa ergonomii na stanowi-

skach pracy,
l  zminimalizowanie liczby zatrudnio-

nych w warunkach niebezpiecznych 
lub uciążliwych,

l  podniesienie świadomości pracow-
ników w zakresie bhp – poprawa kul-
tury bezpieczeństwa pracy,

l  szerokie zaangażowanie kadry kie-
rowniczej i pracowników w spra-
wy bhp,

l  skuteczniejsze szkolenie bhp,
l  mniejsze problemy podczas kontro-

li Państwowej Inspekcji Pracy, Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Urzędu 
Dozoru Technicznego, nadzoru bu-
dowlanego itp. na skutek  stosowa-
nia oraz spełniania przepisów i stan-
dardów bhp.

l  ograniczenie kosztów spowodowa-
nych wypadkami przy pracy i choro-
bami zawodowymi,

l  zmniejszenie nakładów finansowych 
związanych z absencją chorobo-
wą pracowników,

l  optymalizacja kosztów dotyczących 
zapewnienia minimalnych, prawnych 
wymagań bhp, w tym środków ochro-
ny zbiorowej i indywidualnej,

l  racjonalizacja nakładów na działania 
w celu poprawy warunków bhp,

l  stosowanie działań zapobiegaw-
czych w miejsce usuwania skut-
ków wypadków,

l  poprawa konkurencyjności firmy przez 
kreowanie wizerunku nowoczesnego, 
bezpiecznego przedsiębiorstwa,

l  zmniejszenie częstotliwości kontroli or-
ganów czuwających nad warunkami 
pracy, a co za tym idzie zmniejszenie 
kosztów związanych z koniecznością 
zaangażowania pracowników w ob-
sługę kontrolujących oraz zmniejsze-
nie kosztów związanych z koniecznością 
wykonywania decyzji i zaleceń orga-
nów kontrolnych.
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Ś 
lubowanie odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP im. Profesora 
Jana Rosnera we Wrocławiu i było poprzedzone tygodnio-

wym szkoleniem okresowym, które miało na celu uzupełnienie 
wiedzy niezbędnej do należytego i poprawnego wykonywania 
obowiązków inspektora pracy.

Uroczystość otworzył Zastępca Głównego Inspektora Pracy 
Bogdan Drzastwa. Witając absolwentów, odczytał list Głównego 
Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka. W swoim przesłaniu Głów-
ny Inspektor Pracy złożył inspektorom gratulacje oraz życzył sa-
tysfakcji z pracy zawodowej: „Na swojej dotychczasowej drodze 
sprostali Państwo wielu wymaganiom, została Państwu powie-
rzona funkcja inspektora pracy, która niewątpliwie jest zaszczy-
tem. Każdy inspektor pracy pełni służbę i jako organ państwowy 
działa w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Bycie inspektorem 
pracy to niezwykłe zobowiązanie w stosunku do Polski, jej oby-

Ślubowanie inspektorów pracy

Bycie inspektorem pracy to niezwykłe zobowiązanie w stosunku do Polski, jej obywateli 
i urzędu. To swego rodzaju misja, która wymaga poświęcenia i zaangażowania  
– napisał Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w liście do grupy 27 inspektorów, 
którzy 17 stycznia 2020 r. złożyli ślubowanie na sztandar Państwowej Inspekcji Pracy.

Ślubuję 

służyć Państwu Polskiemu, 
przestrzegać porządku prawnego, 

wykonywać obowiązki pracownika 
Państwowej Inspekcji Pracy 

sumiennie, bezstronnie, 
zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

wateli i urzędu. To swego rodzaju misja, która wymaga poświę-
cenia i zaangażowania”.

Rotę ślubowania odczytał Doradca Głównego Inspektora Pra-
cy Grzegorz Nieradka: „Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, prze-
strzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracowni-
ka Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie 
z najlepszą wiedzą i wolą.” Następnie wyczytywani imiennie in-
spektorzy pracy potwierdzali jej treść słowami: „Ślubuję” lub „Ślu-
buję, tak mi dopomóż Bóg”.

W uroczystości wzięli także udział: Dyrektor Ośrodka Szkolenia 
PIP Lesław Grajewski, Zastępca Dyrektora OS PIP Andrzej Wlazło 
oraz Kierownik Działu Szkoleń Beata Duszyńska.
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l  Zapewnienie, że zakupione maszyny, 
urządzenia i narzędzia spełniają wy-
magania w zakresie oceny zgodno-
ści lub wymagań minimalnych, czyli 
że nie będzie:

–  kłopotów z przekazaniem ich 
do użytkowania,

–  strat z powodu przestoju,
– ponoszenia kosztów certyfikacji.
l  Utrzymanie stabilnego zatrudnienia 

w firmie zapewniającej dobre warun-
ki bhp:   zmniejszenie fluktuacji zało-
gi, co przekłada się na ograniczenie 
kosztów badań i szkolenia nowo za-
trudnionych; poprawa zewnętrzne-
go wizerunku firmy dająca możliwość 
pozyskania korzystnych kontraktów.

Wymierne efekty
Wprowadzenie SZBP to początek konse-
kwentnej realizacji ściśle i jasno określonych 
celów, a nie jednorazowe działanie. Zanie-
dbania w realizacji polityki bezpieczeństwa 
i higieny pracy, nawet na krótki czas, mogą 
zniweczyć dotychczasowe efekty zarówno 
niematerialne, jak materialne. Wprowadze-
nie w zakładzie pracy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy pomimo 
początkowych kosztów, zróżnicowanych 
w zależności od początkowego stanu bhp 
w zakładzie pracy, w konsekwencji przy-
noszą widoczne oszczędności finansowe. 

Oprócz wymiernych efektów w postaci 
korzyści finansowych nie można zapomi-
nać o korzyściach niewymiernych, takich 
jak: podniesienie prestiżu firmy poprzez 
zmianę jej wizerunku jako firmy bezpiecz-
nej, dbającej o bezpieczeństwo pracowni-
ków, a tym samym możliwość zawierania 
nowych kontraktów, również z firmami 
w krajach wysokorozwiniętych, w których 
występuje priorytet bezpieczeństwa pra-
cy; poprawa świadomości zatrudnionych 
pracowników; zmniejszenie rotacji w za-
trudnieniu pracowników poprzez poprawę 
warunków pracy, a co za tym idzie zwięk-
szenie identyfikacji pracowników z firmą. 

Bartosz Pittner
starszy  inspektor pracy, specjalista

OIP Rzeszów

jących w środowisku pracy, środki ochro-
ny indywidualnej.

l  Poprawa warunków mikroklimatycznych 
w miejscu pracy i likwidacja prac wyma-
gających znacznego wysiłku fizycznego. 
Pozytywem będą niższe nakłady na po-
siłki profilaktyczne i napoje oraz płatne 
przerwy w pracy dla pracowników za-
trudnionych w warunkach, gdzie wy-
stępuje mikroklimat zimny lub gorący.

l  Składki ubezpieczeniowe. Obniżenie ry-
zyka wzrostu składek ubezpieczenio-
wych, a nawet możliwość ich obniżenia.

l  Zmniejszenie absencji tych pracowni-
ków, którzy zachorowali na zwykłe prze-
ziębienia, ale spowodowane warunkami 
pracy (np. przeciągami, niedogrzaniem 
lub przegrzaniem pomieszczeń pracy, źle 
pracującą wentylacją i klimatyzacją). Dru-
ga grupa chorób to schorzenia stawów, 
mięśni i kręgosłupa spowodowana nie-
ergonomicznymi stanowiskami pracy, 
nieprawidłowym wykonywaniem ręcz-
nych prac transportowych itp.

l  Zminimalizowanie liczby chorujących 
z powodu nieprawidłowo funkcjonują-
cych środków ochrony zbiorowej, takich 
jak wentylacja odciągowa (choroby ukła-
du oddechowego i oczu).
Mniej chorych w wyniku źle dobranych 

środków ochrony indywidualnej. Przykła-
dem może tu być stosowanie rękawiczek 
o właściwościach antyprzecięciowych na 
stanowiskach związanych z rozbiorem mię-
sa w ubojniach.
l  Zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

– zmniejszenie kosztów takich zdarzeń. 
Trzeba pamiętać, że liczba zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych i ich koszty 

z reguły są znacznie wyższe niż dotyczą-
ce wypadków.

l  Zminimalizowanie ryzyka awarii i poża-
rów rozpatrywanych w aspekcie zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych.

l  Outsourcing – dokonanie analizy wszyst-
kich działań firmy w dziedzinach niezwią-
zanych bezpośrednio z produkcją i wybór 
specjalistycznych, niebezpiecznych prac, 
które można zlecić firmom zewnętrznym. 
Efekty to, oprócz ograniczania zatrud-
nienia w warunkach niebezpiecznych, 
zmniejszenie kosztów ponoszonych na:
– specjalistyczne badania lekarskie,
– dodatkowe szkolenia i instruktaże,
–  zatrudnianie pracowników stałego  

nadzoru,
– zakup specjalistycznego sprzętu 
ochronnego itp. 
Typowym przykładem będą tu prace: na 

wysokości, przy obsłudze urządzeń ener-
getycznych, związane z konserwacją urzą-
dzeń kanalizacyjnych.
l  Nadążanie w zakresie bhp za zmianami 

w produkcji czy organizacji firmy – ogra-
nicza to ryzyko konieczności doprowa-
dzania stanowisk pracy do wymaga-
nych standardów bhp już po oddaniu 
ich do eksploatacji.

l  Śledzenie na bieżąco zmian przepisów 
bhp – daje to gwarancję uniknięcia naj-
bardziej kosztownych, gdyż przepro-
wadzanych po kontrolach organów ze-
wnętrznych, modernizacji.

l  Poprawa ergonomii na stanowiskach 
pracy przekładająca się na ograniczenie 
prawdopodobieństwa wypadku czy cho-
roby, ale także zwiększająca wydajność 
i jakość pracy.

Podczas poszukiwania korzyści ekonomicznych pierwszą sprawą będzie 
zmierzenie oraz policzenie wydatków związanych z działalnością w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy z ostatnich kilku lat. Nakłady powinny być 
policzone na poziomie całego zakładu pracy i w poszczególnych wydziałach. 
Następnie należy porównać wydatki z występującymi zagrożeniami wypad-
kowymi i chorobowymi, a także koszty między wydziałami. Wtedy można  
dokonać analizy skuteczności działań z osiągniętymi korzyściami w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa pracy, czyli ich efektywności.

IP 2/202026



Metoda „na oko”

wieniu elementu na matrycy w celu wykonania drugiego gięcia, 
przy cofaniu rąk mężczyzna zaczepił rękawicą o formowaną bla-
chę, co spowodowało jej przesunięcie. Próbował jeszcze popra-
wić położenie blachy na matrycy, wkładając prawą rękę w strefę 
pracy stempla prasy, przy czym przypadkowo uruchomił prasę 
pedałem nożnym, co spowodowało odcięcie palców. 

Podczas wstępnego rozpoznania okoliczności wypadku inspek-
tor pracy ustalił, że urządzenie ochronne prasy krawędziowej samo 
w sobie działało prawidłowo, tj. odpowiednio ukształtowana wiąz-
ka laserowa barwy czerwonej trafiała w czujniki odbiornika, ge-
nerując sygnał zezwalający na wykonanie ruchu  roboczego. Jed-
nak położenie fotoelektrycznego urządzenia zabezpieczającego 
wyłączającego ruch roboczy prasy w wyniku wykrycia przeszko-
dy pomiędzy stemplem i matrycą nie było prawidłowo wyregu-
lowane. Wiązka laserowa przebiegała za stemplem (w stosunku 
do miejsca usytuowania stanowiska pracy), nie chroniąc w żaden 
sposób przestrzeni wokół krawędzi stempla. 

Niezgodnie z instrukcją
Instrukcja dostarczona przez producenta wraz z maszyną okre-
śla, że w przypadku  zmiany oprzyrządowania prasy przebieg 
wiązki laserowej urządzenia ochronnego należy wyregulować, 
tak aby okalała ona krawędź stempla. W tym celu producent 
dostarczył odpowiedni wzornik mocowany na matrycy kolej-
no w dwóch miejscach przez dociśnięcie go stemplem. Położe-
nie nadajnika wiązki laserowej należało ustawić odpowiednio 
względem wzornika, po czym trzeba było doregulować odbior-
nik. Kontrola przeprowadzona w związku z zaistniałym wypad-
kiem wykazała, że służby techniczne w zakładzie nie posiada-

W 
 jednym z dużych zakładów przemysłowych branży 
metalowej w powiecie cieszyńskim w kwietniu 2019 r.  

doszło do wypadku przy pracy przy obsłudze prasy krawędzio-
wej. Pracownik doznał obrażeń w postaci odcięcia palców drugie-
go i trzeciego na wysokości paznokci w prawej ręce.

Splot przypadków
W chwili wypadku poszkodowany obsługiwał prasę krawędzio-
wą, przy użyciu której wyginał blachę o grubości ok. 5 mm, for-
mując z niej profil o przekroju C. W pewnym momencie, po usta-

Nie wystarczy, że się świeci, żeby było skuteczne...

ły wymaganego wzornika. Urządzenie było ustawiane „na oko”, 
a mocowania nie były montowane w sposób trwały i mogły być 
przestawiane bez użycia narzędzi, a nawet mogły zmieniać po-
łożenie w wyniku drgań maszyny. 

Ostatecznie jako przyczyny wypadku przy pracy wskazano:
l  niewłaściwą regulację urządzenia zabezpieczającego dostęp 

do strefy niebezpiecznej związanej z ruchem stempla prasy 
krawędziowej, powodującą brak zabezpieczenia tej strefy; 

l  niewłaściwe zamocowanie urządzenia zabezpieczającego 
na prasie krawędziowej, umożliwiające przestawienie jego 
położenia bez użycia narzędzi. 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wydano praco-
dawcy stosowne nakazy: w postaci  wstrzymania eksploatacji pra-
sy krawędziowej do czasu prawidłowego ustawienia urządzenia 
ochronnego strefy niebezpiecznej i prawidłowego jego zamoco-
wania. Ponadto zobowiązano pracodawcę do zapewnienia w za-
kładzie wymaganego wzornika niezbędnego do odpowiedniego 
ustawienia urządzenia zabezpieczającego. W stosunku do osoby 
odpowiedzialnej za zaistnienie wyżej wskazanych nieprawidło-
wości zastosowano postępowanie w sprawach o wykroczenia. 

Okoliczności opisanego wypadku wskazują, że w praktyce in-
spektorskiej należy zwrócić uwagę nie tylko na obecność i działa-
nie optycznych urządzeń ochronnych, ale również na ich ustawie-
nie. Uwaga ta dotyczy szczególnie pras krawędziowych i innych 
tego rodzaju urządzeń, gdzie z uwagi na funkcje maszyny wiąz-
ki światła formowane są w sposób precyzyjny i obejmują ściśle 
określony obszar. 

Mirosław Ściskała
Starszy inspektor pracy – specjalista, OIP Katowice

Nadajnik Odbiornik

Czy do instrukcji obsługi maszyny 
trzeba się stosować? Odpowiedź 
twierdząca na to pytanie wydaje 
się oczywista. Wyniki kontroli 
inspektorskich pokazują jednak, 
że nie dla wszystkich. Ale czasem 
zdarza się, że lekceważenie zaleceń 
producenta urządzenia prowadzi 
do ludzkiej tragedii.
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Jaka jest specyfika kierowanego przez pana okręgu? Czym 
wyróżnia się na tle innych?

Województwo zachodniopomorskie nazwą nawiązujące do hi-
storycznego Pomorza Zachodniego, obejmuje piąty co do wiel-
kości obszar w Polsce. Położone na wybrzeżu Morza Bałtyckiego 
na zachodzie graniczy z Niemcami. Siedzibą Okręgu jest Szcze-
cin, a w Koszalinie mieści się nasz jedyny oddział. Warunki geo-
graficzne sprawiają, że duże znaczenie dla regionu ma odbu-
dowujący się przemysł stoczniowy i turystyka. W związku z tym 
w okresie letnim przeprowadzamy wiele kontroli podmiotów zlo-
kalizowanych w pasie nadmorskim. Ponadto na obszarze naszej 
właściwości znajdują się zakłady Chemiczne „Police” Grupa Azo-
ty, realizujące obecnie największą w kraju inwestycję w przemy-
śle chemicznym oraz jedyny w Polsce Terminal LNG im. Lecha Ka-
czyńskiego w Świnoujściu. Oba zakłady są pod naszym stałym 

Być zawsze blisko ludzi 
i ich problemów

Ludzie w inspekcji stanowią 
wartość największą, a naszym 
zadaniem jest jedynie odpowiednie 
wykorzystywanie ich potencjału 
i mądre zarządzanie – mówi  
KONRAD PACHCIAREK, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Szczecinie.

Jakie cele chce pan osiągnąć i zrealizować jako szef Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy?

Podstawowym celem jest stworzenie optymalnych warunków 
do realizacji misji i zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Składają się 
na niego inne cele, zarówno te dotyczące samych pracowników, 
jak i przestrzeni, w której wykonują oni swoje obowiązki. Chciał-
bym, żebyśmy byli nowoczesnym organem administracji publicz-
nej, opartym na wiedzy. Aby tak się stało, niezbędne jest budowa-
nie zespołu, w którym energia nowych pracowników koegzystuje 
z wiedzą doświadczonych. Umożliwienie osobistego rozwoju, wy-
miana myśli oraz odpowiedzialne i kreatywne podejście do reali-
zacji zadań, w połączeniu z odpowiednią wrażliwością powinno 
stanowić właściwą odpowiedź na potrzeby i oczekiwania wszyst-
kich uczestników rynku pracy. Powinniśmy być zawsze blisko ludzi 
i ich problemów. Dopiero wówczas realizacja misji naszego urzę-
du będzie możliwa. Jeśli dołożymy do tego poprawę warunków 
lokalowych i wyposażanie pracowników w odpowiednie narzę-
dzia pracy oraz – jak miało to miejsce w ostatnich trzech latach 
- podwyżki wynagrodzeń pozwalające wyrównać nieuprawnio-
ne różnice w ich wysokości w poszczególnych grupach pracow-
ników, to ideał będzie na wyciągnięcie ręki.

Jakie działania promocyjno-prewencyjne realizowane przez 
PIP na terenie waszego okręgu są najskuteczniejsze i przy-
noszą najlepsze efekty?

W OIP Szczecin realizowanych jest wiele działań o charakterze 
prewencyjno-promocyjnym, edukacyjnym i informacyjnym. Duży 
nacisk kładziemy na kwestie związane z legalnością zatrudnienia. 
W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Pracuję legalnie!” 
dotarliśmy do szerokiej grupy odbiorców. Szkolenia prowadzili-
śmy dla pracodawców, osób wykonujących pracę, przedstawicie-
li organizacji związkowych oraz rolników indywidualnych. W ra-
mach programu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu 

nadzorem. Zadania Okręgu determinuje także rekordowa w hi-
storii regionu liczba inwestycji drogowych, w tym rozpoczynają-
ca się budowa tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu.

Jakie rozwiązania zostały lub będą wprowadzone w celu 
zwiększenia skuteczności inspektorów pracy i poprawy 
efektywności ich działań w kierowanym przez pana okręgu?

Razem z moją zastępczynią Arletą Kłodawską mamy to szczę-
ście, że kierujemy bardzo dobrym zespołem. To ludzie o dużej 
wiedzy i doświadczeniu, ale także obdarzeni niezwykłą empatią 
i wrażliwością. Są wśród nich główni specjaliści, koordynatorzy 
krajowi, recenzenci prac specjalizacyjnych, wykładowcy Ośrod-
ka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, 
ale przede wszystkim osoby, które mają pasje i zainteresowania. 
Ludzie w inspekcji stanowią wartość największą, a naszym zada-
niem jest jedynie odpowiednie wykorzystywanie ich potencjału 
i mądre zarządzanie. Dlatego zachęcamy pracowników do podno-
szenia kwalifikacji, m.in. poprzez umożliwianie im udziału w szko-
leniach zewnętrznych. Poprawiliśmy komunikację i atmosferę pra-
cy. Staramy się stwarzać odpowiednie warunki adaptacyjne dla 
nowych pracowników. Stawiamy na pracę w mniejszych zespo-
łach roboczych, powoływanych do realizacji konkretnych zadań 
i projektów. Jasno określamy cele i oczekiwania. Delegujemy za-
dania, doceniamy inicjatywę i nowatorskie rozwiązania. Motywa-
cją do pracy jest m.in. transparentny system awansów i nagradza-
nia. Dbamy o lepsze warunki pracy i informatyzację. 

W sferze zewnętrznej dużą wagę przywiązujemy do dialogu 
z partnerami społecznymi i organizacjami pracodawców. Dzięki 
dobrej współpracy z innymi podmiotami administracji publicznej 
ułatwiliśmy pracę naszym inspektorom, upraszczając procedury 
i usprawniając przepływ informacji między urzędami. Poprawili-
śmy jakość obsługi poprzez indywidualne podejście  i szczególną 
wrażliwość na problemy obcokrajowców, pracowników młodo-
cianych i osób niepełnosprawnych. Kilkoro naszych pracowników 
opanowało język migowy, a cała administracja i chętni inspekto-
rzy pracy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełno-
sprawnych. Wszystko to w istotny sposób wpłynęło na popra-
wę efektywności naszej pracy i pozytywne postrzeganie urzędu 
przez zainteresowanych.

w miejscu pracy” prowadzimy liczne szkolenia dla pracodawców 
i ich pracowników, w tym w organach administracji publicznej 
i instytucjach kultury. Otwarci na potrzeby naszych partnerów 
społecznych realizujemy autorski program prewencyjny „Czas na 
społeczną inspekcję pracy”, który służy aktywizacji społecznych 
inspektorów pracy. Prowadzimy także wizytacje gospodarstw 
rolnych, szkolenia dla rolników oraz konkursy i pogadanki na te-
mat bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. 
Wraz z KRUS-em realizujemy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”, którego regionalny finał odbywa się podczas Targów Rol-
nych Agro Pomerania. Dobra współpraca z Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Barzkowicach ułatwia propagowanie zasad bez-
piecznej pracy wśród dużej liczby osób związanych z rolnictwem. 

Organizujemy wyjazdowe sesje Rady ds. Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie z udziałem uczniów i studentów, którzy dzięki temu 
mają szansę poznać w praktyce dobre rozwiązania w zakresie bhp. 
Dużym sukcesem jest doprowadzenie do powstania w naszym re-
gionie tzw. Małego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budow-
nictwie. W ramach współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem 
Pracowników Służby BHP prowadzimy szkolenia dla pracowni-
ków wykonujących zadania służby bhp. We współpracy z ZUS Od-
dział w Szczecinie organizujemy seminarium z okazji Światowego 
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, które groma-
dzi wielu ciekawych prelegentów i cieszy się dużym zaintereso-
waniem słuchaczy. W ramach tego wydarzenia prezentowane są 
badania i przykłady dobrych praktyk przez przedstawicieli wiodą-
cych przedsiębiorstw oraz instytucji zajmujących się ochroną pra-
cy, takich jak Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 

Szczególny nacisk kładziemy na działania prewencyjne i edu-
kacyjne dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Pro-
wadzimy szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i podopiecz-
nych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych  

Dzięki odpowiedniej atmosferze pracy, stwarzaniu warunków do osobistego 
rozwoju i przekonaniu, że praca w administracji publicznej może być 
wykonywana bez konieczności rezygnowania ze swoich pasji i zainteresowań, 
udaje nam się powoli i konsekwentnie budować zgrany zespół.
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INFORMACJA OKRESOWA 
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie przekazania niektórym sądom rejo-
nowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa 
pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów 
właściwości innych sądów rejonowych (Dziennik 
Ustaw – 2019, poz. 2498)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporzą-
dzenia zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie przekazania niektórym sądom rejonowym 
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub 
ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwo-
ści innych sądów rejonowych (Dziennik Ustaw 
– 2019, poz. 2566)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. 
w sprawie wzoru rybackiego Certyfikatu pracy 
(Dziennik Ustaw – 2020, poz. 37)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. 
w sprawie kontroli przestrzegania przepisów 
o czasie pracy i odpoczynku rybaków (Dziennik 
Ustaw – 2020, poz. 58)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie najwyższych dopusz-
czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (Dziennik Ustaw 
– 2020, poz. 61)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 li-
stopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-
tego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie warunków wynagradzania za pracę 
pracowników podmiotów leczniczych działają-
cych w formie jednostki budżetowej (Dziennik 
Ustaw – 2020, poz. 4)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalno-
ści pracodawcy (Dziennik Ustaw – 2020, poz. 7)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzo-
ziemcach (Dziennik Ustaw – 2020, poz.35)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (Dziennik Ustaw – 2020, poz. 53)
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego z dnia 17 października 2019 r. w spra-
wie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłata-
mi z zysku, w trzecim kwartale 2019 r. (Monitor 
Polski – 2019, poz. 1039)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22 października 2019 r. w spra-
wie wysokości kwoty wpłat na indywidualne kon-
to zabezpieczenia emerytalnego w roku 2020 
(Monitor Polski – 2019, poz. 1050)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w spra-
wie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 
2020 (Monitor Polski – 2019, poz. 1067)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie prze-
ciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale  
2019 r. (Monitor Polski – 2019, poz. 1072)
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku 
chorobowego przyjętej do obliczenia świadcze-
nia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. (Moni-
tor Polski – 2019, poz. 1130)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwo-
ty prognozowanego przeciętnego wynagrodze-
nia (Monitor Polski – 2019, poz. 1147)
Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego z dnia 5 grudnia 2019 r. w spra-
wie wysokości miesięcznej składki na ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie   
w I kwartale 2020 r. (Monitor Polski – 2019, 
poz. 1164)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 
wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie 
emerytalne za III kwartał 2019 r. (Monitor Polski 
– 2019, poz. 1177)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
kwoty przychodu odpowiadającej 70% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 
2019 r. ogłoszonego do celów emerytalnych sto-
sowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (Moni-
tor Polski – 2019, poz. 1127)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie kwot 
przychodu odpowiadających 70% i 130% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogło-
szonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy 
zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent 
(Monitor Polski – 2019, poz. 1128)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wy-
sokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek 
na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek 
za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjono-
wanych na subkoncie za III kwartał 2019 r. (Moni-
tor Polski – 2019, poz. 1129)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie gra-
nicznych kwot przychodu dla 2019 r. stosowanych 
przy zawieszaniu albo zmniejszaniu  emerytur 
i rent (Monitor Polski – 2019, poz. 1131)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wy-
sokości odsetek należnych z tytułu nieprzekaza-
nia w terminie składek do otwartego funduszu 
emerytalnego (Monitor Polski – 2019, poz. 1155)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wy-
sokości współczynnika na rok 2020 stosowane-
go przy ustalaniu najniższej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób prowadzących pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, których roczny przychód 
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej w poprzednim roku kalenda-
rzowym nie przekroczył trzydziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia obowią-
zującego w grudniu poprzedniego roku (Mo-
nitor Polski – 2019, poz. 1156)
Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie kwoty 
250% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przy ustalaniu 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
chorobowe osób, które ubezpieczeniu choro-
bowemu podlegają dobrowolnie (Monitor Pol-
ski – 2019, poz. 1162)

Opracowała: Aleksandra Bodzińska
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ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych. Wspie-
ramy uczniów szkół branżowych. OIP Szczecin wraz ze Szkołami 
Zawodowymi Towarzystwa Salezjańskiego organizuje Międzyna-
rodowy Konkurs Stolarski skierowany dla młodzieży szkół śred-
nich kształcących w zawodzie stolarza. Wraz z Zespołem Szkół Bu-
dowlanych w Szczecinie organizujemy regionalny etap konkursu 
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Ponadto dla pracowników młodo-
cianych, wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, organizu-
jemy konkurs „Bezpiecznie od startu”. Uroczyste podsumowanie 
programów i konkursów prewencyjnych ma miejsce podczas Gali 
OIP Szczecin, która odbywa się corocznie w Teatrze Lalek „Pleciu-
ga”. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowią występy młodych 
artystów ze szkół i placówek, z którymi na co dzień współpracu-
jemy. Dzięki temu mają oni możliwość zaprezentowania swoich 
niezwykłych talentów na profesjonalnej scenie, przed szeroką pu-
blicznością. Podczas Gali „Razem dla bezpieczeństwa. Prewen-
cja 2018”, która odbyła się w przededniu rozpoczęcia obchodów 
100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, gościliśmy Głównego In-
spektora Pracy Wiesława Łyszczka, Zastępcę GIP, wywodzącego 
się z naszego Okręgu, Bogdana Drzastwę, a także Okręgowych In-
spektorów Pracy i ich zastępców z całej Polski. W grudniu 2019 r. 
w siedzibie Okręgu odbyło się uroczyste otwarcie Galerii „Pszczel-
na 7” i wernisaż pierwszej wystawy fotograficznej „Wyzwolenie”. 

Tworząc Galerię w roku obchodów 100-lecia PIP, chcieliśmy pod-
kreślić społeczny wymiaru działalności urzędu, a także stworzyć 
kolejną przestrzeń promowania uzdolnionej młodzieży z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. 

Jakie przeszkody, jako szef okręgu, napotyka pan przy re-
alizacji powierzonych zadań?

Warunki lokalowe, w jakich pracujemy w Szczecinie, na pewno 
nie są satysfakcjonujące. Staramy się je poprawiać, ale daleko nam 
jeszcze do ideału. Realizacji powierzonych nam zadań nie ułatwia 
również specyficzna sytuacja na rynku pracy. Trudno nam kon-
kurować z ofertą przedsiębiorstw sektora prywatnego, ale dzięki 
odpowiedniej atmosferze pracy, stwarzaniu warunków do osobi-
stego rozwoju i przekonaniu, że praca w administracji publicznej 
może być wykonywana bez konieczności rezygnowania ze swoich 
pasji i zainteresowań, udaje nam się powoli i konsekwentnie bu-
dować zgrany zespół. Mam nadzieję, że pomimo wszelkich trud-
ności, służymy wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy naj-
lepiej, jak tylko się da. Wierzę także, że dzięki naszej determinacji 
i współpracy będziemy w stanie odpowiadać na szybko zmienia-
jące się potrzeby wszystkich uczestników rynku pracy przyszłości.

Dziękujemy za rozmowę.

Poprawiliśmy jakość 
obsługi poprzez 
indywidualne 
podejście  i szczególną 
wrażliwość na problemy 
obcokrajowców, 
pracowników 
młodocianych i osób 
niepełnosprawnych. 
Kilkoro naszych 
pracowników 
opanowało język 
migowy, a cała 
administracja i chętni 
inspektorzy pracy 
zostali przeszkoleni 
w zakresie obsługi osób 
niepełnosprawnych.

Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie Konrad Pachciarek podczas spotkania  
z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie
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W 
 spotkaniu uczestniczyli: par-
lamentarzyści – Poseł Agata 

Wojtyszek i Senator Krzysztof Słoń, Wo-
jewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, 
Rektor Politechniki Św. prof. dr hab. inż. 
Wiesław Trąmpczyński oraz Prezes Pol-
skiego Związku Krótkofalowców Wal-
demar Sznajder. Państwową Inspekcję 
Pracy reprezentowali: Doradca Główne-
go Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka, 
Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza 
oraz pracownicy OIP w Kielcach. Nie za-
brakło też reprezentantów organizatorów 
i uczestników akcji, w tym operatorów sta-
cji okolicznościowych.

Państwowa Inspekcja 
Pracy na falach eteru
W auli „Energis” Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 
24 stycznia 2020 roku odbyło się podsumowanie 
krótkofalarskiej Akcji Dyplomowej „100 lat Państwowej 
Inspekcji Pracy”. Była ona ostatnim akordem 
w obchodach okrągłej rocznicy powstania inspekcji 
pracy w Polsce.

W trakcie akcji w dniu 16 listopada br. 
w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Kielcach pracowała stacja okolicznościo-
wa „SP100PIP”. Sprzęt nadawczo-odbiorczy, 
system antenowy i obsługę stacji zapewnili 
pracownicy OIP koledzy SQ7NSX i SP7FHU. 
Przeprowadzono ok. 100 łączności ze stacja-
mi polskimi oraz krótkofalowcami europej-
skimi, w tym min. z Hiszpanii (Baleary), Nie-
miec, Francji, Anglii, Czech, Ukrainy i Rosji. 

Podziękowania i gratulacje
List od Głównego Inspektora Pracy Wie-
sława Łyszczka do organizatorów akcji 
odczytał Doradca Głównego Inspektora 
Pracy Grzegorz Nieradka. „Dzisiejsze spo-
tkanie jest potwierdzeniem zasadności 
stałego rozwijania inicjatyw prewencyjno-
-promocyjnych przez Państwową Inspek-
cję Pracy. Jako Urząd staramy się bowiem 
dotrzeć do jak największej liczby osób, sto-
sując urozmaicone formy przekazu” – na-
pisał Wiesław Łyszczek. Główny Inspektor 
Pracy podkreślił, że inicjatywa środowiska 
krótkofalowców to ciekawe przedsięwzię-
cie, które połączyło pasję z popularyzacją 

CQ CQ Sierra Papa 100 Papa 
India Papa  nadaje
Pomysłodawcami i inspiratorami Akcji Dy-
plomowej byli dwaj pracownicy Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy PIP w Kielcach, 
członkowie Polskiego Związku Krótkofa-
lowców i licencjonowani nadawcy: Jerzy 
Janusz SP7FHU i Paweł Tatarczuch SQ7NSX. 
 Trwająca od 3 listopada do 10 grudnia 2019 r. 
akcja była koordynowana przez Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Kielcach. 

Celem uczestnictwa w tym wydarze-
niu było zdobycie jubileuszowego dyplo-
mu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy  
– swojego rodzaju nagrody krótkofalar-
skiej – po przeprowadzeniu potwierdzo-
nych łączności (nasłuchów) na amatorskich 
pasmach krótkofalowych ze stacjami oko-
licznościowymi. W ramach akcji działało 5 
stacji o jubileuszowych znakach wywo-

100-lecie PIP

Akcja Dyplomowa w liczbach
Przeprowadzono 14261 łączności ze stacjami  amatorskimi na wszystkich 

kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy), w tym 3563 z krótkofalowcami  
polskimi. Stacje, z którymi nawiązano kontakt, zlokalizowane są w 148 krajach.

Najdalsze łączności:
l Nowa Zelandia 17560 km
l Panama 10156 km
l Filipiny 9566 km
l Barbados 8192 km

l Japonia 8570 km
l Wyspa Św. Heleny 7851 km
l Mongolia 5807 km
l Burkina Faso 4726 km.

Dotychczas wydano ponad 1250 dyplomów okolicznościowych krótkofa-
lowcom z całego świata.

ławczych zawierających w nazwie symbol 
„100PIP”, tj.: 3Z100PIP, SN100PIP, SO100PIP, 
HF100PIP, SP100PIP. Funkcjonowały one 
w oparciu o klubowe stacje PZK w miej-
scowościach znajdujących się na terenie 
działalności pięciu Okręgowych Inspekto-
ratów Pracy. Zostały również opracowane 
wzory kart potwierdzających przeprowa-
dzenie łączności (tzw. karty QSL) oraz dy-
plomów treścią nawiązujących do tematy-
ki jubileuszowej. W akcji mogli wziąć udział 
zarówno radioamatorzy z kraju, jak i krót-
kofalowcy zagraniczni. 

wiedzy o inspekcji pracy, jej historii i roli, 
jaką odgrywa w dniu dzisiejszym.

Zabierając głos, Okręgowy Inspektor 
Pracy w Kilecach Adam Derza podziękował 
organizatorom za zaangażowanie i spraw-
ne przeprowadzenie wspólnej akcji. W trak-
cie swojego wystąpienia przekazał również 
podziękowania za wieloletnią współpracę 
i wręczył pamiątkowe grawertony Poseł 
Agacie Wojtyszek i Rektorowi prof. dr hab. 
Wiesławowi Trąmpczyńskiemu.

Na zakończenie Doradca Głównego 
Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka oraz 
Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców 
Waldemar Sznajder wręczyli operatorom 
stacji okolicznościowych listy gratulacyj-
ne od Głównego Inspektora Pracy oraz 
grawertony z podziękowaniami dla pre-
zesów stacji klubowych biorących udział 
w Akcji Dyplomowej. 

Zebrani obejrzeli także film „100-lecie 
Państwowej Inspekcji Pracy” o historii Urzę-
du, dzisiejszej roli Inspekcji oraz jej osią-
gnięciach i wyzwaniach.

Jerzy Janusz  
główny specjalista OIP Kielce
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„Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
Materiały kampanii i przydatne informacje  
dla pracodawców/przedsiębiorców 
prowadzących działalność  
w sektorze transportowym  
oraz dla pracowników  
i osób samozatrudnionych  
w tej branży na stronie 

www.bezpieczniwdrodze.pl

ABC kierowCy
transportu

drogowego
www.pip.gov.pl
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