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Kontrole bezpieczeństwa pracy w transporcie

Jedną z podstawowych kwestii bezpieczeństwa pracy w firmach transportowych jest
przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a ściśle mówiąc, przepisów dotyczą-
cych czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców - stwierdzi-
ła dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin pod-
czas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 19 listopada br. w siedzibie Sejmu.

Przedstawiła przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy
materiał poświęcony bezpieczeństwu i higienie pracy w firmach
transportowych. Podkreśliła, że regulacje określające maksymal-
ny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, obowiązko-
we przerwy i minimalne okresy dziennego i tygodniowego od-
poczynku gwarantują odpowiedni odpoczynek kierowcy, umoż-
liwiający bezpieczne prowadzenie pojazdu.

W celu egzekwowania tych przepisów organy uprawnione do
kontroli, w tym Państwowa Inspekcja Pracy, przeprowadzają kon-
trole firm transportowych, realizując założenia „Krajowej Strategii
Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obo-
wiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”, zatwierdzo-
nej przez Radę Ministrów. Działania takie PIP prowadzi od 2009 r.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili 627 kon-
troli u 622 pracodawców, zatrudniających ogółem ponad 28 tys.
pracowników. Kontrole objęły 3600 kierowców i ponad 671 tys.
dni ich pracy. 

W porównaniu z rokiem 2011 zmalała liczba ujawnionych nie-
prawidłowości. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły:
nieprzestrzegania obowiązku przechowywania tzw. wykresówek
przez jeden rok, niezapewniania kierowcom odpoczynku dobo-
wego i tygodniowego, niezapewniania wymaganej przerwy przy
prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny, nie-
przestrzegania dziennego limitu czasu jazdy. Stwierdzano je
przede wszystkim u małych i średnich przewoźników, którzy nie
analizowali na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Na wykonujących przewozy drogowe inspektorzy pracy nało-
żyli w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne na łączną
kwotę 2,6 mln zł.

W I półroczu br. kontrole przeprowadzono u 342 pracodaw-
ców, zatrudniających ogółem ponad 13 tys. pracowników.
Sprawdzono blisko 332 tys. dni pracy kierowców. Odsetek praco-
dawców naruszających przepisy i kierowców, wobec których na-
ruszano przepisy, był porównywalny z 2012 r.

Halina Tulwin zaznaczyła, że ważne miejsce w działaniach po-
dejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz bez-
piecznej pracy w transporcie zajmują przedsięwzięcia prewen-
cyjne realizowane w ramach kampanii „Czas pracy a wypadki
drogowe”. W roku ubiegłym polegały one głównie na: prowadze-

niu szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjno-szkoleniowych,
organizowaniu konkursów wiedzy o czasie pracy kierowców,
prowadzeniu działań popularyzacyjnych podczas imprez plene-
rowych i targów wystawienniczych oraz udzielaniu porad w trak-
cie prowadzonych czynności kontrolnych w firmach transporto-
wych. Objęły prawie 1000 podmiotów.

Rada Ochrony Pracy zapoznała się także z materiałem inspekcji
pracy na temat bezpieczeństwa pracy na kolei. Przedstawiając
opracowanie, zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając
poinformował, że w roku bieżącym Państwowa Inspekcja Pracy
przeprowadziła kontrole w zakresie przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instrukcji kolejowych w
93 zakładach wykonujących roboty torowe.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku lub niewłaściwe-
go sposobu zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót, przy-
gotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy
(instruktaże stanowiskowe), a także braku koordynacji robót w
sytuacji wykonywania ich na jednym odcinku przez kilku wyko-
nawców. Głównymi przyczynami uchybień były: brak nadzoru
nad wykonywanymi pracami oraz niedoświadczenie wykonaw-
ców w prowadzeniu prac na terenach kolejowych.

Zaniepokojenie budziła zwłaszcza skala naruszeń dotyczących
zapewnienia dobowego i tygodniowego odpoczynku, jak rów-
nież problemy z realizacją innych uprawnień związanych z za-
pewnieniem pracownikom czasu wolnego w odpowiednim wy-
miarze i terminie czy rekompensowaniem pracy w godzinach
nadliczbowych. Uchybienia te wskazują, że maszyniści pracowali
w wymiarze wyższym, niż wynikało to z obowiązujących przepi-
sów, jak również, że za część tej pracy nie otrzymali należnego
wynagrodzenia.

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców przewidziane
ustawą o PIP wystąpienia o usunięcie stwierdzonych uchybień.
Na sprawców wykroczeń nałożono grzywny w drodze manda-
tów karnych.

W posiedzeniu uczestniczyli także: główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgo-
rzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
GIP Krzysztof Kowalik.
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Wiadomości
nie tylko z kraju

LITWA    Posiedzenie SLIC
Inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w okresie spowolnienia
gospodarczego było tematem konferencji zorganizowanej podczas 65. posiedze-
nia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w dniach 14-15
listopada br. w Wilnie. W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji
Pracy w składzie: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Robert Jaworski,
główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP. 

W referatach wygłoszonych podczas konferencji zwracano uwagę na negatywne
skutki kryzysu gospodarczego i związane z nim cięcia kosztów działalności przedsię-
biorstw. Podkreślano rolę inspekcji pracy w promowaniu i egzekwowaniu godzi-
wych warunków pracy poprzez zacieśnienie współpracy z partnerami społecznymi,
szczególnie w odniesieniu do udziału przedstawicieli pracowników w ocenie no-
wych zagrożeń towarzyszących procesom restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także
zapobieganie dyskryminacji w stosunkach pracy. Komitet przyjął m.in. projekt po-
radnika dla inspektorów pracy dotyczący egzekwowania przepisów Rozporządze-
nia REACH, a także uzgodnił procedury dotyczące zatwierdzania nowych kampanii
i uczestnictwa państw członkowskich w programie wymiany inspektorów. 

blematyce legalności zatrudnienia, za-
pobiegania i zwalczania pracy niezade-
klarowanej, powierzania pracy cudzo-
ziemcom, działalności agencji zatrud-
nienia, w tym agencji pracy tymczaso-
wej, a także współpracy i wymiany infor-
macji z państwami UE w zakresie dele-
gowania pracowników do czasowego
świadczenia pracy w ramach świadcze-
nia usług w trybie przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
96/71/WE. Podczas wizyty pracownicy
PIP mieli okazję zapoznać się z bułgar-
skimi regulacjami prawnymi. 
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GRUZJA 

Reintegracja migrantów
W dniach 13-14 listopada br. w Tbilisi zorganizowane zostało seminarium poświę-
cone problematyce funkcjonowania instytucji rynku pracy na terenie Gruzji. Wy-
darzenie zrealizowano jako kolejne, czwarte spotkanie eksperckie w ramach pro-
jektu dotyczącego wsparcia reintegracji powracających gruzińskich migrantów
oraz stosowania porozumienia o readmisji między UE i Gruzją. Tematyka semina-
rium obejmowała funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia, w tym inspek-
cji pracy; w związku z rozważaną przez władze Gruzji decyzją o reaktywowaniu
działalności służb inspekcyjnych w tym kraju, zlikwidowanych w 2006 r. W semina-
rium uczestniczyli głównie przedstawiciele służb publicznych Gruzji, m.in. wicemi-
nister pracy, zdrowia i spraw socjalnych Kakhaber Sakandelidze, przedstawiciele
innych ministerstw, a także gruzińskich organizacji pracowników i pracodawców.
Seminarium służyło zaprezentowaniu przedstawicielom instytucji i organizacji
gruzińskich rozwiązań w zakresie funkcjonowania instytucji rynku pracy i kreowa-
nia polityki rynku pracy w krajach europejskich. W tym celu zaproszono eksper-
tów m.in. z Czech, Niemiec i Polski. PIP reprezentował Dariusz Górski, starszy spe-
cjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia GIP.

HISZPANIA    „Partnerstwo dla prewencji”
Konferencja podsumowująca dwuletnią kampanię informacyjno-promocyjną Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy, realizowaną pod hasłem „Partnerstwo dla prewencji”, odbyła się w dniach 11-12 listopada br. w Bilbao. Była
to kampania o największym zasięgu ze wszystkich dotychczas przeprowadzonych przez Agencję. Jej celem było zachęcenie
kadry kierowniczej, pracowników i innych zainteresowanych stron do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Referaty wykazały, że to pracodawcy są odpowiedzialni za zarządzanie zagrożeniami zwią-
zanymi z pracą. W konferencji wziął udział nadinspektor pracy z OIP w Łodzi Dariusz Borowiecki.

BUŁGARIA  Legalność zatrudnienia
Na zaproszenie Rumyany Myhailovej, dyrektora wykonawczego
Głównego Inspektoratu Pracy – Agencji Wykonawczej w Bułgarii,
29 października br. w Sofii pracownicy Departamentu Legalności
Zatrudnienia GIP: dyrektor Jarosław Leśniewski, główny specjali-
sta Jarosław Cichoń, starszy specjalista Dariusz Górski oraz
Agnieszka Wiąckowska, młodszy specjalista z Sekcji Współpracy
z Zagranicą, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami służb in-
spekcyjnych Republiki Bułgarii. Spotkanie poświęcone było pro-

HOLANDIA 
Wizyta studyjna
W dniach 11-15 listopada br. starszy in-
spektor pracy Justyna Baranowska
brała udział w wizycie studyjnej w ho-
lenderskiej inspekcji pracy. Pobyt przed-
stawiciela PIP w Ministerstwie Spraw
Socjalnych i Zatrudnienia w Hadze od-
bywał się w ramach Programu Wymiany
Inspektorów Pracy SLIC. Podczas wizyty
inspektor pracy zapoznała się ze struk-
turą organizacyjną holenderskiej in-
spekcji pracy oraz z zakresem działania 
i metodami pracy holenderskich inspek-
torów pracy. Uczestniczyła w kilku kon-
trolach dotyczących legalności zatrud-
nienia cudzoziemców.

BELGIA
Środki ochrony
indywidualnej
Grupa Robocza Rady UE ds. dyrektywy
o środkach ochrony indywidualnej
spotkała się w Brukseli 11 listopada br.
Stronę polską reprezentowali: Krzysz-
tof Zawiślak z Ministerstwa Gospodar-
ki, Adam Pościk z CIOP-PIB oraz Jaro-
sław Nyzio, starszy inspektor pracy,

specjalista z OIP w Poznaniu. Przedsta-
wiciel Komisji Europejskiej poinformo-
wał, że do końca tego roku będzie go-
towa propozycja nowelizacji dyrekty-
wy o środkach ochrony indywidualnej.
Nie będzie ona w formie dyrektywy,
lecz regulacji. Proponuje się jeden rok
okresu przejściowego oraz zachowanie
ważności certyfikatów WE przez okres
5 lat. Podczas spotkania odrzucono
sprzeciw Francji wobec normy PN-EN
795:2012 „Ochrona przed upadkiem z
wysokości. Urządzenia kotwiczące”,
podjęto też decyzję o zaliczeniu
ochron oczu dzieci podczas fototerapii
do II kategorii środków ochrony indy-
widualnej. 

Grupa Współpracy Administracyjnej
ADCO ds. dyrektywy o środkach ochro-
ny indywidualnej spotkała się 12 listo-
pada br. Stronę polską reprezentował
Jarosław Nyzio. Omawiano rewizję nor-
my PN-EN ISO 20345:2012E „Środki
ochrony indywidualnej. Obuwie bez-
pieczne” w zakresie metod badania od-
porności podeszwy na przekłucie. Bada-
nia francuskich ekspertów wykazały, że
obecnie znajdujące na rynku podeszwy
z wkładką z materiałów tekstylnych nie
zapewniają wystarczającej ochrony. Do
czasu zakończenia rewizji normy
uzgodniono, że inspektorzy pracy po-
winni informować o tym problemie
podczas rutynowych działań. 

FINLANDIA 

Szkolenie i kontrola 
Pracownicy Departamentu Legalności
Zatrudnienia: Magdalena Piasecka i
Dariusz Górski, uczestniczyli w spo-
tkaniu z pracownikami służb inspekcyj-
nych Finlandii, które odbyło się w
dniach 24-25 października br. w Helsin-
kach. Przedstawiciele PIP zostali zapro-
szeni do udziału w zorganizowanym
dla fińskich inspektorów pracy we-
wnętrznym szkoleniu, dotyczącym
m.in. funkcjonowania elektronicznego
systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym IMI, celem zaprezento-
wania naszych doświadczeń w korzy-
staniu z tego narzędzia wymiany infor-
macji na temat pracowników delego-
wanych, a także doświadczeń PIP w za-
kresie działań międzynarodowych po-
dejmowanych na podstawie bilateral-
nych porozumień o współpracy z orga-
nami inspekcji pracy innych krajów. W
trakcie dwudniowej wizyty pracownicy
PIP uczestniczyli także w czynnościach
kontrolnych prowadzonych przez fiń-
skich kolegów w przedsiębiorstwie
sektora budowlanego, mieli okazję za-
poznać się z procedurą i metodyką
kontroli w zakresie legalności zatrud-
nienia i bhp, a także z wymogami fiń-
skiego prawa, dotyczącymi zarówno
przedsiębiorstw zagranicznych dele-
gujących pracowników do czasowego
świadczenia pracy na terenie Finlandii,
jak i ich fińskich kooperantów.  
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Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny
Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona
Hickiewicz zwróciła uwagę na ich wybitne
osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków
zatrudnienia i eliminowania zagrożeń dla
zdrowia i życia w środowisku pracy. Podkreśli-
ła wkład laureatów w zapewnienie najwyż-
szych standardów ochrony pracy w kraju, ich
profesjonalizm, wiedzę, dokonania zawodo-
we oraz osiągnięcia naukowe. Nawiązując do
działalności tegorocznych zwycięzców kon-
kursu „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej”, stwierdziła, że praca bezpieczna 
i przyjazne warunki jej świadczenia to kapitał,
który stanowi o sile i wartości nagrodzonych
przedsiębiorstw.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyra-
ziła przekonanie, że wręczane podczas gali
nagrody staną się dla honorowanych nimi
osób inspiracją do wprowadzania kolejnych
nowych rozwiązań i stosowania najlepszych
praktyk służących bezpieczeństwu pracowni-
ków i umacnianiu godności ludzkiej pracy. 

Gratulacje wyróżnionym złożyła przewod-
nicząca Rady Ochrony Pracy, poseł Izabela
Katarzyna Mrzygłocka. Powiedziała, że ko-
lejne edycje konkursu dla pracodawców or-
ganizujących bezpieczną pracę są potwier-
dzeniem skuteczności działań prewencyj-
nych Państwowej Inspekcji Pracy. Poprzez na-
gradzanie przedstawicieli biznesu i przemy-
słu oraz upowszechnianie ich dorobku przy-
czynia się ona bowiem do rozwoju kultury

bezpieczeństwa pracy w naszym kraju i tym
samym spadku wskaźnika wypadkowości.
Zwracając się do laureatów Nagrody im. Hali-
ny Krahelskiej, przewodnicząca ROP stwier-
dziła, że są oni niezwykle cennymi partnerami
dla państwowych organów nadzoru nad wa-
runkami pracy, licznych urzędów, instytucji 
i organizacji w działaniach na rzecz tworzenia
zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Laureatom gratulował Bronisław Komo-
rowski w liście odczytanym w czasie uroczy-
stości przez doradcę prezydenta Jana Lityń-
skiego. Przekazał w nim także wyrazy uznania
dla inspekcji pracy jako organizatora konkursu. 

Za pośrednictwem listu skierowanego do
Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pra-
cy, gratulacje laureatom przekazała również
marszałek Sejmu Ewa Kopacz. List odczytał
zastępca szefa Kancelarii Sejmu Jan Wę-
grzyn. Marszałek stwierdziła, że w ostatnich
latach znacznie zmniejszyła  się wypadko-
wość w miejscach zatrudnienia, w czym
udział mają laureaci kolejnych edycji konkur-
su „Pracodawca – organizator pracy bezpiecz-
nej”. Podkreśliła, że są oni wzorami do naśla-
dowania i dowodzą swoimi działaniami, iż
można prowadzić firmę przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokich standardów ochrony
życia i zdrowia pracowników.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana
jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pre-
wencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kon-
troli przestrzegania prawa pracy, wynalazczo-

Gala wręczenia nagród 
na Zamku Królewskim

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczy-
stość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród
i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy
bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parla-
mentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk
naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków
zawodowych i organizacji pracodawców.

ści, projektowania i wdrażania bezpiecznych
technik i technologii w zakresie ochrony pracy, a
także popularyzacji prawa pracy, ochrony zdro-
wia i bezpieczeństwa pracy.

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej
została przyznana: Jerzemu Bartnikowi, Annie
Bujnowskiej, Maciejowi Klęczkowi, Ryszar-
dowi Paprotnemu, Maciejowi Sekundzie, Jo-
lancie Walusiak-Skorupie, Markowi Wizie,
Romualdowi Wojtkowiakowi, Irminie Wro-
teckiej, Zbigniewowi Żurkowi. Nagrodę wrę-
czały: Iwona Hickiewicz i Izabela Katarzyna
Mrzygłocka.

Główna inspektor pracy wręczyła także na-
grody – statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” i wy-
różnienia w konkursie „Pracodawca – organiza-
tor pracy bezpiecznej”.

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głów-
nego inspektora pracy pracodawcy odebrali tak-
że specjalne wyróżnienia przyznane przez part-
nerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.
Wręczyli je: przewodniczący Konwentu Business
Center Club Wojciech Warski, przewodniczący
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
wodowych Jan Guz i przewodniczący Forum
Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Jerzy Wielgus wręczył natomiast
Iwonie Hickiewicz statuetkę robotnika, wykona-
ną na wzór figury obecnej w Sali BHP Stoczni
Gdańskiej. „Tym symbolem niezłomności robot-
ników walczących o swoje prawa wyrażamy na-
szą wdzięczność dla całej Państwowej Inspekcji
Pracy, jej kierownictwa, inspektorów i pracow-
ników za działalność na rzecz poprawy warun-
ków pracy” – napisał w liście wystosowanym z
tej okazji do szefowej PIP Piotr Duda, szef „Soli-
darności”.

Wzorem roku ubiegłego główny inspektor pra-
cy w sposób szczególny wyróżnił zakłady szkolą-
ce młodych rzemieślników – laureatów XIII edycji
ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach
bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z za-
kładów rzemieślniczych, organizowanego wspól-
nie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego. Mistrzom
szkolącym z zakładów, których uczniowie osią-
gnęli najlepsze wyniki w konkursie, przyznał listy
gratulacyjne. W czasie gali list taki odebrał Ma-
riusz Sowa z zakładu instalatorstwa i pomiarów
elektrycznych w miejscowości Kup.

Galę uświetnił koncert  zespołu Solo Tres. (D.D.) Laureatów Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród 
i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator

pracy bezpiecznej” prezentujemy na kolejnych stronach
Inspektora Pracy.

Iwona Hickiewicz

Izabela Katarzyna Mrzygłocka

Jan Lityński

Jan Węgrzyn
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Jerzy Bartnik 
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Wniosek złożył

dyrektor generalny Związku Rzemiosła Polskiego.

Skąd pomysł zorganizowania ogólnopolskiego kon-
kursu wiedzy z zakresu bhp dla uczniów zakładów rze-
mieślniczych?

Kierowaliśmy się powiedzeniem: „Czym skorupka za mło-
du...” Chcieliśmy, żeby młodzi ludzie, zanim uzyskają dyplom
czeladniczy, jak najwięcej dowiedzieli się o bhp, aby potem
umieli zastosować to w pracy. W rzemiośle charakterystycz-
ne jest wykonywanie wciąż nowych czynności na różnych
stanowiskach. Dlatego tak ważne jest nauczenie młodzieży
bezpiecznych zachowań. Promując je w różnych środowi-

skach, zwracam uwagę,
że bycie dobrym fachow-
cem wróży sukces.

Dlaczego konkurs cie-
szy się tak dużym zain-
teresowaniem?

Młodzież lubi ze sobą
konkurować, chce wygry-
wać, być liderem. Stąd co-
raz więcej osób bierze
udział w eliminacjach
szkolnych. Zachętą są też
nagrody, jakie dostają lau-

reaci. To zresztą nie jedyna inicjatywa popularyzująca zasady
bhp wśród młodzieży. Powstał też, we współpracy z katedrą
socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, film pt.
„Wybieram rzemiosło", który ma zachęcać młodych ludzi do
nauki w szkołach uczących rzemiosła. Od lat obserwujemy bo-
wiem niewielkie zainteresowanie szkołami zawodowymi. 
W 2000 r. w rzemiośle uczyło się 200 tys. osób, teraz to niespeł-
na 80 tys. uczniów, a przecież nasz system kształcenia, łączący
edukację z praktykami zawodowymi, chroni przed bezrobo-
ciem. W filmie pokazujemy, że obsługa maszyn i najnowsze
technologie wymagają coraz większej wiedzy. Przedstawili-
śmy tam specyfikę pracy w 27 zawodach oraz wyposażenie za-
kładów, jakie jest dziś i jakie będzie w przyszłości.

Rekomendował pan wdrożenie w zakładach „Karty in-
formacyjnej dla pracodawcy zatrudniającego młodocia-
nych pracowników". Jakie przyniesie ona korzyści?

Zastanawialiśmy się, jak pomóc rzemieślnikom w przepro-
wadzaniu oceny ryzyka zawodowego, na co powinni zwrócić
uwagę. Chcieliśmy, by umieli dokonać samooceny tak, aby
osoby podejmujące pierwszą pracę były pod szczególną
ochroną. Dzięki zarządowi ZRP powstała taka karta informa-
cyjna i dziś korzysta z niej ok. 30 tys. mistrzów małych zakła-
dów rzemieślniczych. Myślę, że wprowadzenie jej wyelimi-
nowało wiele zagrożeń.

Anna Bujnowska 
Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku

Zawodowego „Budowlani". Wniosek złożył przewodni-
czący Związku Zawodowego „Budowlani”.

Dziś ludzie często godzą się niemal na wszystko, by
zdobyć pracę. Czy w tej sytuacji ktokolwiek pamięta jesz-
cze o bhp?

W Świętokrzyskiem bezrobocie sięga nawet 20 proc., więc
każdy, kto ma pracę, szanuje ją. Z moich obserwacji, jako
związkowca kontaktującego się z pracownikami budowlany-
mi, wynika, że przedsiębiorcom zależy jednak na bezpiecz-
nych warunkach pracy. Na ogół nie lekceważą przepisów
bhp, starają się wyposażać swoje zakłady w nowoczesne 
i bezpieczne maszyny, nie oszczędzają też na szkoleniach 
i profilaktyce. To przynosi efekty. Jest mniej wypadków, a np.
w Cementowni Lafarge Cement SA w Małogoszczy od ponad
7 lat nie było żadnego.

Jak trafiła pani do branży budowlanej, będąc nauczy-
cielką języka rosyjskiego?

Uczyłam w szkole odzieżowej w Nowym Sączu. Do Kielc
przyjechałam z mężem, który dostał tu pracę. W szkołach nie
potrzebowali rusycysty, więc pracę znalazłam w Zakładach
Przemysłu Wapiennicze-
go w Sitkówce koło Kielc.
Pracowałam tam od 1975 r.
aż do emerytury. I nie ża-
łuję, że tak się stało, bo
wiele się nauczyłam. Naj-
pierw w dziale socjalnym,
gdzie obserwowałam, co i
w jaki sposób zmienia się
w bhp. Z roku na rok
przedsiębiorstwo stawało
się coraz bardziej przyja-
zne pracownikom. Kiedy
przyszłam do zakładu, widziałam, jak sami pracownicy dźwi-
gają ciężkie worki z wapnem, dziś tę pracę wykonują łado-
warki. Wraz z modernizacją zmniejszała się liczba wypadków.
Także ludzie chętniej brali udział w szkoleniach bhp.

Jaka jest, pani zdaniem, rola Związku Zawodowego
„Budowlani”, jeśli chodzi o kształtowanie świadomości
bezpieczeństwa pracy?

Stawiamy przede wszystkim na edukację. Organizujemy
zarówno dla pracowników, jak i pracodawców różne szkole-
nia, konferencje i akcje profilaktyczne. Współpracujemy ze
społecznymi inspektorami, także z inspektorami z Okręgo-
wego Inspektoratu pracy w Kielcach, z przedsiębiorcami i
osobami odpowiadającymi za bhp w zakładach pracy. Jeśli
mamy jakieś sygnały o naruszeniach przepisów, to wspólnie
staramy się rozwiązywać te problemy. 

Maciej Klęczek 
Dyrektor Oddziału Nestlé Polska S.A. w Kaliszu.  Wnio-

sek złożyła prezydent Konfederacji Lewiatan.

Wdrożył pan program DOBRO, którego rozwinięciem
jest hasło „Dbaj o bezpieczeństwo, respektuj otoczenie”.

Program jest kontynuacją działań polegających na budowa-
niu kultury bezpieczeństwa. W dojrzałej korporacyjnie organi-

zacji bezpieczeństwo sta-
nowi wartość samą w so-
bie, więc dąży się do zmi-
nimalizowania, wręcz wy-
eliminowania wypadków.
W naszej drodze do zera
wypadków postanowili-
śmy zidentyfikować jak
najwięcej zagrożeń opera-
cyjnych, związanych z
procesami fabrycznymi,
oraz tzw. czynnik ludzki,
czyli zachowania, które

wynikają ze złych nawyków wykształconych przez lata pracy.
No właśnie, jak do działań mających na celu podnosze-

nie bezpieczeństwa pracy odniosła się załoga?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna – załoga ewoluuje wraz

z programem. Niektórzy od razu widzieli, że ten program ma
sens, przynosi wymierne korzyści i warto postępować zgod-
nie z jego założeniami. Inni, którzy do tej pory kierowali się
chęcią chodzenia na skróty, nie do końca rozumieli, czym jest
kultura bezpieczeństwa, jakie są moje oczekiwania. Trzeba
było znaleźć coś, co ich zjednoczy wokół jakiejś idei. Tą ideą
stało się spojrzenie na bezpieczeństwo z punktu widzenia
ich osobistego wyboru, na zasadzie: to Ty masz wpływ na to,
czy pracujesz w bezpiecznym otoczeniu.

Dlaczego podjął pan decyzję o wdrożeniu programu?
Właśnie po to, aby zmieniać świadomość pracowników. 

W większości przedsiębiorstw wciąż jeszcze kładzie się na-
cisk na tempo pracy i produkcję za wszelką cenę. Natomiast
ja uważam, że nie można przedkładać niczego ponad bez-
pieczeństwo pracownika.

Kierowany przez pana oddział zdobył już tyle nagród.
Czy są jeszcze jakieś zagrożenia, które trzeba wyelimino-
wać?

Oczywiście, nadal ulepszamy np. oddzielanie ruchu pie-
szych od ruchu pojazdów mechanicznych. Pracujemy też
nad zmianą zachowań podwykonawców, którzy uważają, że
nasze standardy bezpieczeństwa ich nie dotyczą. Nie chce-
my wciąż ich kontrolować, chcemy wykształcić w naszych
usługodawcach świadomość niebezpiecznych zachowań,
prowadzącą do samokontroli i eliminacji potencjalnych za-
grożeń przez nich samych.

Ryszard Paprotny 
Kierownik Kompanijnego Ośrodka Szkolenia Sp. z o.o.

w Knurowie. Wniosek złożył przewodniczący Forum
Związków Zawodowych.

Czy przypina pan szpadę górniczą?
Oczywiście, ale tylko podczas głównych uroczystości. To

odznaka honorowa, symbol wolności i godności górnika.
Dostałem ją w 2006 roku na zakończenie pracy w kopalni
Jankowice, podczas głównej Barbórki.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że „od lat umiejętnie
kieruje pan pracami końcowymi uczniów dla pozyskiwa-
nia i wzbogacania pracowni zawodowych”. Jakie to były
działania?

Pracowałem w zasadniczej szkole górniczej. Moi uczniowie
jako zaliczenie opracowywali dokumentację techniczną i ro-
bili modele systemu wybierania, przenośnika, kombajnu
chodnikowego czy ukła-
dów elektrycznych. Po-
tem było to pomocne w
nauce teorii. Mieliśmy
zbudowaną sztolnię, by
uczyć młodzież bezpiecz-
nej pracy. Chodziło o głę-
boką korelację teorii z
praktyką. Gdy absolwent
rozpoczynał pracę na
dole w kopalni, był już 
w pełni ukształtowanym
pracownikiem. Nauczyli-
śmy go podstawowych zachowań – od momentu pobierania
aparatów ucieczkowych, zjazdu na dół, po pracę na swoim
stanowisku.

Uczestniczy pan między innymi w pracach Rady Pro-
gramowej przy Kompanijnym Ośrodku Szkolenia, któ-
rej głównym zadaniem jest zatwierdzanie nowych pro-
gramów szkoleniowych, opartych na zajęciach prak-
tycznych, odbywających się w sztolniach, wyrobiskach
kopalń.

To ostatni etap mojej pracy zawodowej w ośrodku, który
ma własną sztolnię w Knurowie. Zawód górnika jest trudny.
Z jednej strony trzeba człowieka wyszkolić, żeby dobrze fe-
drował, ale z drugiej – żeby robił to bezpiecznie. Teraz szero-
ko wchodzą nowe technologie, kombajny są sterowane
komputerowo, lecz i tak w całym procesie produkcyjnym
najważniejszy jest człowiek. 

Chcemy więc dotrzeć do jego świadomości, aby stoso-
wał bezpieczne metody pracy. Uczniowie wybierają meto-
dę egzaminacyjną: „3 x Z: zakuj, zalicz, zapomnij”, a ja im
powtarzam: „Nie! 3 x Z to znaczy: zrozum, zapamiętaj, za-
stosuj.”

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Ha li ny Kra hel skiejNagroda Głównego Inspektora Pracy im. Ha li ny Kra hel skiej
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Marek Wiza
Członek prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska

NSZZ „Solidarność".  Wniosek złożył przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność".

Jaką rolę powinien obecnie, pana zdaniem, pełnić spo-
łeczny inspektor pracy? 

Uważam, że osoby te pełnią niezwykle ważną funkcję.
Wskazują, co należy poprawić albo udoskonalić w zakładzie
pracy. Potrafią zauważyć uchybienia, których nie dostrzegają
inni. Ich działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa często
są jednak niedoceniane. Społeczny inspektor pracy nie powi-
nien być postrzegany jako wróg, tylko jako partner i doradca
w rozwiązywaniu problemów. Jeśli taki będzie odbiór praco-
dawców, to ja będę usatysfakcjonowany, bo to przecież
oznacza, że udało się pogodzić zwaśnione strony i że doszło
do kompromisu.

Jak układa się pana współpraca z Państwową Inspekcją
Pracy?

Bardzo dobrze, szczególnie z Okręgowym Inspektoratem
Pracy w Poznaniu. Wspólnie organizujemy szkolenia i konfe-
rencje z zakresu prawa pracy oraz bhp, także seminaria pro-
mujące dobre praktyki, jak na przykład „Mniej dźwigaj.
Chroń kręgosłup". 

Współdziałał pan przy realizacji Wielkopolskiej Strate-
gii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012. Jakie
były jej założenia?

Podstawowym celem
strategii było ogranicze-
nie liczby wypadków
przez kształtowanie i pro-
pagowanie kultury bez-
pieczeństwa oraz dotar-
cie do jak największej licz-
by pracodawców i organi-
zacji związkowych z infor-
macją o przedsięwzięciu.
Przy tworzeniu strategii
przyświecała nam idea, że
ze względu na koszty wy-

padków, taniej i efektywniej dla pracodawcy jest zapobiegać
niż karać.

Czy wprowadzenie tej strategii w życie przyniosło wy-
mierne skutki?

Po podsumowaniu doszliśmy do wniosku, że istotne jest
nie tylko eliminowanie wypadków przy pracy, poważnym
problemem są także choroby zawodowe. Tworzymy pro-
gram działania na lata 2013-2020, a zespół zostanie posze-
rzony o specjalistów z wielkopolskiej medycyny pracy i sane-
pidu. Priorytety strategii to 19 tematów dotyczących profi-
laktyki bezpieczeństwa pracy. 

Romuald Wojtkowiak
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych

„Metalowcy”.  Wniosek złożył przewodniczący Ogólno-
polskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jest pan przewodniczącym Federacji Związków Zawo-
dowych „Metalowcy”. Z jakimi problemami zmaga się
dziś branża metalowa?

Bolączką jest bardzo zróżnicowany poziom technologicz-
ny zakładów. Część z nich dysponuje nowoczesnym parkiem
maszynowym o najwyższym standardzie zabezpieczeń i w
pełni korzysta z możliwo-
ści techniki. Tam pracow-
nicy są bezpieczni. Nie-
stety nadal jest za dużo
takich zakładów, w któ-
rych są stare, zużyte ma-
szyny z zabezpieczeniami
sprzed wielu lat, gdzie
używa się przestarzałych
technologii. Większość
firm jest w rękach pry-
watnych, a tam nie dzia-
łają związki zawodowe.
Pracodawca nie inwestuje w bezpieczeństwo pracy, bo to
obniża zysk. Jako Federacja Związków Zawodowych „Meta-
lowcy” możemy jedynie pracować nad zmianą ogólnych
przepisów bezpieczeństwa pracy.

Związkowcy z Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Macedonii,
między innymi z pańskiej inicjatywy, realizują projekt
„Bezpieczeństwo i produktywność – relacje przemysło-
we na rzecz podniesienia jakości pracy”. Co połączyło w
jednym projekcie te cztery tak różne kraje?

Celem jest stworzenie dobrych praktyk w zakładach pra-
cy. W pierwszym etapie poznaliśmy przepisy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy obowiązujące w naszych krajach. Są
bardzo zbliżone, podobnie jak instytucje ochrony pracy.
Potem prowadziliśmy kontrole i porównywaliśmy sytuację
w zakładach. Na spotkaniach lokalnych i międzynarodo-
wych padały propozycje dobrych praktyk. Okazało się, że
dotychczasowe działania w dziedzinie bezpieczeństwa pra-
cy są niewystarczające w badanych krajach europejskich 
i w Polsce.

W rekomendacji do nagrody podkreślano pańskie po-
szanowanie etyki zawodowej.

Do dbałości o warunki bezpiecznej pracy jestem przyzwy-
czajony od zawsze. Nauczono mnie, że tak trzeba, teraz ja
mówię to innym. Do tego zobowiązuje mnie również moja
funkcja. Jako przełożony mogę powiedzieć, że standardy
bhp obowiązują nie tylko przy obsłudze tokarek, ale w każ-
dej innej pracy.

Maciej Sekunda 
Prezes firmy szkoleniowo-doradczej SEKA S.A.  Wniosek

złożył prezes zarządu Stowarzyszenia Ochrony Pracy.

Przewodniczy pan pracom Zespołu Prawa Pracy i Ukła-
dów Zbiorowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Go-
spodarczych. Czy taka komisja jest potrzebna?

Uważam, że to jeden z najistotniejszych zespołów w Komi-
sji Trójstronnej. Tam najostrzej ścierają się różne poglądy do-
tyczące prawa pracy. Ostatnio przedmiotem sporu między
rządem a związkami zawodowymi są zmiany w rozdziale 6

Kodeksu pracy, odnoszą-
ce się do wprowadzenia
przedłużonego okresu
rozliczeniowego. W opinii
publicznej panuje prze-
konanie, że komisja nie
prowadzi dialogu spo-
łecznego. Otóż, niepraw-
da! Sam brałem udział w
kilkunastu spotkaniach,
na których przedstawia-
łem związkowcom pro-
pozycje rządu i praco-

dawców. Nie można więc nikomu zarzucić braku dobrej woli.
Faktem jest jednak, że nasze negocjacje niestety zakończyły
się fiaskiem.

Czy w dobie spowolnienia gospodarczego w zakładach
pracy przestrzegane są prawa pracownicze?

Im większe bezrobocie, tym większa skłonność pracodaw-
ców do nadużywania swoich uprawnień. Należy ograniczać
koszty zatrudnienia, szczególnie w małych firmach, dążąc
tym samym do likwidacji szarej strefy. Mam nadzieję, że sytu-
acja będzie się stopniowo poprawiała, nastąpi wzrost gospo-
darczy i wzrost PKB. Pamiętajmy, że jesteśmy na czele państw
Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom prawa pracy. Szcze-
gólnie w takich dziedzinach, jak wymiar urlopu wypoczyn-
kowego, włącznie ze świętami, wymiar urlopu macierzyń-
skiego czy wysokość zasiłków chorobowych. Stanowi to dzi-
siaj barierę dla pracodawców, by byli skłonni zatrudniać pra-
cowników legalnie, zgodnie z prawem.

Pańska firma SEKA S.A. otrzymała wiele nagród i wy-
różnień; które z nich ceni pan najbardziej?

Każde z tych wyróżnień ma dla mnie wielkie znaczenie.
Najbardziej ucieszył mnie Certyfikat Jakości Tytuł Partnera
Szkolenia PIP, a to dlatego, że kiedyś byłem przedstawicielem
ośrodka szkolenia PIP. Bardzo cenię także Certyfikat uznania
kompetencji jednostki edukacyjnej CIOP-PIB oraz wyróżnie-
nia o charakterze gospodarczym „Pulsu Biznesu”. Dzięki nim
mam pewność, że udało się pogodzić promowanie dobrych
standardów z wynikami finansowymi.

Prof. nadzw. IMP, dr hab. n. med. 
Jolanta Walusiak-Skorupa

Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii w
Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Ło-
dzi.  Wniosek złożył dyrektor Instytutu Medycyny Pracy.

Z jakimi problemami styka się pani w swojej pracy?
Obecnie rzadko stykamy się z chorobami związanymi bez-

pośrednio z pracą, najczęstszymi problemami pracujących są
choroby układu krążenia,
układu ruchu oraz zabu-
rzenia psychiczne. Lekarz
medycyny pracy jest jedy-
nym lekarzem, który widzi
pacjenta wtedy, gdy jesz-
cze czuje się on zdrowy,
ma więc wyjątkową oka-
zję zwrócenia uwagi na
wczesne objawy chorób i
ich czynniki ryzyka. Moja
rola polega na wskazywa-
niu lekarzom właściwych
kierunków i metod działania, tak by pacjenci, nawet z choro-
bami przewlekłymi, mogli kontynuować swoją pracę. Moje
badania przekładają się na jakość życia wielu osób. Wykaza-
łam na przykład, że osobom atopowym, czyli ze skłonnościa-
mi do alergii, które stanowią ok. 40% populacji, nie należy
ograniczać możliwości wyboru zawodu, a jedynie zmodyfiko-
wać opiekę profilaktyczną nad nimi.

Od czego zależy powodzenie programów określanych
jako „powrót do pracy osób z chorobą zawodową"?

Od zmiany podejścia – pacjentów i lekarzy. Pacjenci boją
się przyznawać do choroby, zwłaszcza związanej z pracą. Le-
karze stwarzają szereg ograniczeń, czasem zupełnie niepo-
trzebnych. Na przykład, gdy pacjent ma alergiczny, zawodo-
wy nieżyt nosa, to w Polsce nie może kontynuować pracy w
zawodzie z obawy przed wystąpieniem astmy. Tymczasem
fińskie badanie wykazało, że tylko 11 proc. z tych pacjentów,
którzy kontynuują narażenie, zapada na astmę zawodową.
Brakuje współpracy między pracodawcą, lekarzem medycy-
ny pracy i lekarzem leczącym pacjenta, a to właśnie lekarz
medycyny pracy powinien odgrywać tu kluczową rolę.

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" to
ładnie brzmi, ale czy osoby niepełnosprawne mają szan-
se na rynku pracy?

Polska jest krajem o bardzo niskim odsetku aktywnych za-
wodowo osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że moi kole-
dzy boją się wydać takim osobom orzeczenie o zdolności do
pracy. Wraz z moim zespołem opracowaliśmy więc odpo-
wiednie wytyczne, prowadzimy też szkolenia dla służby me-
dycyny pracy i pracodawców. 
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Irmina Wrotecka 
Dyrektor ds. personalnych w Coca-Cola HBC Polska 

Sp. z o.o.  Wniosek złożył prezydent Pracodawców Rze-
czypospolitej Polskiej.

Jest pani dyrektorem ds. personalnych, a zajmuje się
sprawami bhp?

Czuć się bezpiecznie w miejscu pracy to absolutna podsta-
wa w budowaniu zaangażowania pracowników. Podlega mi

bardzo dobry zespół, pro-
fesjonalnie dbający o bez-
pieczeństwo pracy. Biorę
udział w jego pracach.
Przeprowadziliśmy np.
kampanię antynikotyno-
wą oraz akcję promującą
ergonomiczne zachowa-
nia pracowników. Ja prze-
konuję zarząd firmy o ko-
nieczności realizacji róż-
norodnych przedsięwzięć
oraz wspieram zespół bhp

w działaniach. Co roku prosimy pracowników o wypełnienie
ankiet, część pytań dotyczy stanu bhp w firmie. 89 proc. na-
szych pracowników uważa, że zrobiliśmy wszystko, aby praco-
wało nam się bezpiecznie. To daje dużą satysfakcję.

Jak wytłumaczyć to, że zakład produkcji napojów bo-
rykał się z wypadkami drogowymi?

Nie jesteśmy tylko zakładem produkcyjnym. Mamy około
800 specjalistów ds. rozwoju rynku, którzy odwiedzają na-
szych klientów i każdego dnia spędzają wiele godzin za kie-
rownicą. Chcemy zapewnić im maksymalne bezpieczeń-
stwo. W tym celu, na podstawie analiz, ograniczyliśmy do-
zwoloną prędkość, którą monitorujemy GPS-em. Dodatko-
wo w ich samochodach służbowych zainstalowaliśmy urzą-
dzenia ostrzegające o przeszkodach na drodze.

Firma prowadzi program „Trzymaj się reguł", w którym
pracownicy otrzymują nagrody. O co chodzi?

Pracownicy wykazują się przestrzeganiem obowiązujących
reguł, przedstawiają swoje pomysły, informując nas o poten-
cjalnych zagrożeniach wypadkowych. Stan bezpieczeństwa
sprawdzają też szefowie. Co kwartał losujemy nagrody. Każdy
może je zdobyć, a to dodatkowo motywuje.

W jakiej mierze standardy bezpieczeństwa są narzuco-
ne przez korporację, a co jest własną inicjatywą?

Takie pomysły jak kampania na rzecz bezpieczeństwa na
drodze, włączenie pracowników w identyfikowanie poten-
cjalnych zagrożeń wypadkowych są nasze, polskie. Uczestni-
czymy także w projektach, w których biorą udział wszystkie
oddziały Coca-Coli HBC i dostosowujemy kampanię do na-
szych potrzeb.

Zbigniew Żurek
Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy i wiceprezes

Zarządu Business Centre Club. Wniosek złożyła przewod-
nicząca Rady Ochrony Pracy.

Czy pamięta pan swoje nastawienie do tematyki bhp
na początku pracy zawodowej?

Zawsze ceniłem życie i zdrowie, a bałem się wypadków.
Kiedy jako inżynier zaczynałem w latach 70. pracę na budo-
wie, standardy bezpieczeństwa były zupełnie inne niż dziś.
Wtedy najważniejsza była wydajność pracy; warunki pracy i
jej bezpieczeństwo miały znaczenie drugorzędne. Jak mo-
głem, starałem się przekonywać do bhp podwładnych i prze-
łożonych. Było warto! Niejednokrotnie tak ratowało się zdro-
wie i życie. 

Jest pan współzałożycielem i ekspertem elitarnej orga-
nizacji BCC. Co jest istotą tej pracy?

Reprezentując środowi-
sko przedsiębiorców, zaj-
muję się prawem pracy i
dialogiem społecznym.
Śledzę inicjatywy legisla-
cyjne związane ze wspo-
mnianą tematyką, opiniu-
ję ustawy pod kątem roz-
wiązań służących polskiej
gospodarce. Moją rolą
jako mediatora lub nego-
cjatora jest poszukiwanie
kompromisu, rozwiązań
korzystnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Jak ocenia pan Kodeks pracy z perspektywy fachowca
i wieloletniego członka Rady Ochrony Pracy? Czy po-
trzebne są zmiany?

Uważam, że obecny kodeks należy po prostu napisać na
nowo. Ciągłe nowelizacje utrudniają zrozumienie całości.
Zreformowanie Kodeksu pracy BCC traktuje jako jedno ze
swoich podstawowych zadań. Uważamy, że prace nad nim
należy rozpocząć niezwłocznie. Podstawą do rozmów mógł-
by być leżący od lat w szufladach urzędników rezultat pracy
Komisji Kodyfikacyjnej, która między innymi zaproponowała
podział kodeksu na dwa tomy, traktujące o indywidualnym i
zbiorowym prawie pracy.

Co uważa pan za najważniejsze w swojej pracy?
Jako członek Komisji Trójstronnej oraz przewodniczący Ze-

społu ds. rozwoju dialogu społecznego staram się robić co w
mojej mocy, żeby podczas negocjacji udawało się wypraco-
wywać wspólne stanowiska. Żeby zamiast wygranych i prze-
granych wszystkie strony mogły mieć poczucie sukcesu,
choćby cząstkowego. Wartością dialogu samą w sobie jest
wymiana argumentów. 

Firma rodzinna, istnieje od 1992 r. Pro-
dukuje okna i drzwi drewniane, we-
wnętrzne i zewnętrzne, a także okienni-
ce, rolety drewniane i ogrody zimowe.
W 2012 r. przy wsparciu środków unij-
nych z Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka wybudowano
nowy magazyn i halę produkcyjną o po-
wierzchni 2200 m2 oraz budynek biuro-
wo-socjalny o powierzchni prawie 500
m2. Obecnie w zakładzie zatrudnionych
jest 18 pracowników. Przedsiębiorstwo
było wielokrotnie wyróżniane certyfika-
tem „Firma Fair Play" oraz nagradzane za
nowatorskie rozwiązania konstrukcyj-
no-technologiczne. W zakładzie pracy
od początku działalności nie odnotowa-
no żadnego wypadku przy pracy.

Po modernizacji zakładu zakupiono
nowoczesne maszyny do obróbki dre -
wna. Pomiary hałasu w hali produkcyj-
nej wykazały poziom 0,2-0,5 NDN, 

a stężenie pyłu poniżej 0,5 NDS. Dzięki zakupowi nowoczesnej wieIopiły zreduko-
wano do minimum ryzyko wypadku przy pracy podczas wstępnej obróbki tarcicy.
Ograniczono ręczne przemieszczanie tafli szkła i okien, dzięki zakupowi suwnicy z
chwytakiem podciśnieniowym, co pozwoliło także zminimalizować ryzyko wystą-
pienia poważnych wypadków. Na wniosek pracowników zamontowano zautoma-
tyzowany kocioł do ogrzewania hali produkcyjnej, zasilany brykietem z trocin. Pra-
codawca organizuje coroczne szkolenia dla osób wykonujących prace szczególnie
niebezpieczne, stworzył także procedury bezpiecznego wykonywania pracy na
wysokości oraz z użyciem materiałów szkodliwych, typu lakiery do drewna i sub-
stancje biobójcze. Woda po myciu urządzeń lakierniczych jest odzyskiwana meto-
dą koagulacji w separatorze i wykorzystywana do celów przemysłowych. 

ARIES Firma Produkcyjno-
-Handlowa w Łodzi

Firma Brugg Cables Sp. z o.o. rozpo-
częła działalność w Polsce w sierpniu
2006 r. Korzenie firmy sięgają roku
1896 i miejscowości Brugg w Szwajca-
rii. Przedsiębiorstwo od 117 lat zajmuje
się produkcją przewodów, kabli elek-
trycznych i telekomunikacyjnych, teraz
także światłowodów. Obecnie pracuje
w nim 41 pracowników. Od roku 2010
firma posiada certyfikaty ISO 9001:
2008 oraz ISO 14001:2004. W zakładzie
pracy od początku istnienia nie odno-
towano żadnego wypadku przy pracy.

Stanowiska pracy, na których wyko-
rzystuje się czynniki chemiczne, mają
pochłaniacze par. Posadzki wykonano
z materiałów antypoślizgowych, wyty-
czono i oznakowano szlaki komunika-
cyjne. Wprowadzono codzienną kon-
trolę sprawności wózków jezdniowych
z napędem silnikowym. By ograniczyć
narażenie pracowników na kontakt 

z czynnikami chemicznymi, wyposażono ich w butylowe rękawice ochronne i go-
gle. Pracownicy czynnie uczestniczą w procesie oceny ryzyka zawodowego, zwią-
zanego z występowaniem czynników chemicznych. W celu ograniczenia ręcznego
przemieszczania ciężarów zamontowano podsufitowe wciągarki suwnicowe z na-
pędem elektrycznym. Regały w magazynach oznakowano i podano dopuszczalną
nośność. Substancje chemiczne przechowywane są w metalowych zamykanych
szafach. Na terenie zakładu wprowadzono ograniczenie prędkości na drogach 
i parkingach do 20 km/h. Pracodawca zapewnił środki niezbędne do udzielania
pierwszej pomocy, gaszenia pożaru i ewakuacji. W przedsiębiorstwie działa przed-
stawiciel pracowników, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy załogą a dyrek-
cją fabryki, jest także upoważniony do zatwierdzania regulaminów obowiązują-
cych w zakładzie oraz zgłaszania wniosków dotyczących nieprawidłowości i ko-
niecznych zmian. 

BRUGG CABLES Sp. z o.o. 
w Międzyrzeczu

Organizator Pracy BezpiecznejNagroda Głównego Inspektora Pracy im. Ha li ny Kra hel skiej Zakłady małe
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Zakład prowadzi działalność w zakre-
sie skojarzonego wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej. Pokrywa zapo-
trzebowanie na ogrzewanie i ciepłą
wodę użytkową dla miejskiego systemu
ciepłowniczego Zielonej Góry. W poło-
wie 2012 r. zrealizowano inwestycję bu-
dowy kotłów parowo-gazowych o łącz-
nej mocy 167 MWt, które umożliwiły za-
stąpienie produkcji energii elektrycznej
i cieplnej w kotłach rusztowych na bazie
węgla kamiennego produkcją proeko-
logiczną z wykorzystaniem gazu ziem-
nego i oleju opałowego lekkiego.

W zakładzie funkcjonuje Zintegro-
wany System Zarządzania, który nakła-
da określone obowiązki oraz ustala
standardy. Jednym z nich są obowiązu-
jące w zakładzie ogólne zasady bhp 
i ochrony środowiska oraz kardynalne
zasady bhp, tj. konieczność stosowania
zabezpieczeń podczas pracy na wyso-

kości i zakaz usuwania jakichkolwiek zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej.
Ocena ryzyka zawodowego weryfikowana jest co najmniej raz na dwa lata. W 2012 r.
wdrożono system bezpieczeństwa LOTO, co pozwoliło wyeliminować przypadko-
we i niekontrolowane załączenia maszyn podczas trwania prac remontowo-na-
prawczych. Ponadto pracodawca wprowadził instrukcję organizacji bezpiecznej
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. W zakładzie zamontowa-
no bezobsługowe szafy w rozdzielniach elektrycznych, a także liny i urządzenia sa-
mohamowne przy nowych drabinach do wejścia na dach. Wyznaczono i oznako-
wano bezpieczne ciągi komunikacyjne. Na terenie zakładu rozmieszczono skrzyn-
ki kontaktowe wraz z formularzami do zgłoszenia uchybień bhp lub miejsc niebez-
piecznych. Pracodawca prowadzi profilaktykę zdrowotną dla pracowników, a tak-
że organizuje konkurs dla pracowników „Pracuj bezpiecznie".

ELEKTROCIEPŁOWNIA
„ZIELONA GÓRA" S.A.

Przedsiębiorstwo KLIMAWENT S.A.
Zakład Pracy Chronionej powstało w
1992 r. W 2008 r. firmę przekształcono
w spółkę akcyjną. W zakładzie zatrud-
nione są 144 osoby, w tym 106 osób
niepełnosprawnych. Firma produkuje
wentylatory, odciągi stanowiskowe,
odsysacze spalin, urządzenia filtrowen-
tylacyjne i inne urządzenia przezna-
czone do obsługi uciążliwych proce-
sów technologicznych. Nowością w
ofercie są systemy automatycznego
odśnieżania dachów. 

Na terenie firmy wytyczono i oznako-
wano ciągi komunikacyjne dostosowa-
ne do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Schody wyłożono płytkami anty-
poślizgowymi, a jako wejścia rewizyjne
na dachy wykonano schody z poręcza-
mi, zamiast powszechnie stosowanych
drabinek przeciwpożarowych. Pomiary
czynników szkodliwych środowiska

pracy nie wykazały przekroczeń norm. Na stanowisku wycinarki laserowej zainsta-
lowano urządzenia filtrowentylacyjne i ekrany akustyczne, co pozwoliło na elimi-
nację pyłów i obniżenie hałasu. Wszystkie stanowiska spawalnicze wyposażono w
filtrowentylatory, a w montowni każdy stół roboczy – w system centralnego odku-
rzania stanowisk. Na bieżąco monitoruje się także korzystanie przez pracowników
z powierzonego sprzętu ochronnego. Stanowisko kontroli jakości, gdzie włączane
są wentylatory, zostało wydzielone w osobnym pomieszczeniu. Dzięki temu ogra-
niczono narażenie innych pracowników na hałas. Przedsiębiorstwo ma pozwole-
nie Urzędu Dozoru Technicznego na wszystkie urządzenia poddozorowe. Podjęto
działania systemowe: Certyfikat ISO 9001:2008, wdrażany jest system zarządzania
jakością oparty na PN-EN/17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji la-
boratoriów badawczych i wzorcujących”.

KLIMAWENT S.A. 
w Gdyni

Początki przedsiębiorstwa sięgają
roku 1897, a obecnie jest największym
producentem nici w Polsce, na rynek
krajowy i zagraniczny. W Ariadnie prze-
prowadzane są procesy przędzalnicze i
farbiarskie, tj. skręcanie, obróbka che-
miczna, konfekcjonowanie, a także sta-
ły nadzór nad technologiami oraz środ-
kami chemicznymi. Opracowywane są
również procesy fizykochemiczne, me-
todyki zdolności szwalniczej nici, doku-
mentacja technologiczna. W firmie
wprowadzono System Zarządzania Ja-
kością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

W magazynie chemikaliów zainstalo-
wano nowoczesną wentylację nawiew-
no-wywiewną, a w pomieszczeniu z
opalarką gazową do nici – detektory
gazu. Aby ograniczyć zapylenie, po-
między pomieszczeniami pracy zawie-

szono kurtyny z pasów sztucznego tworzywa. Wyznaczono i oznakowano strefy
narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne i hałas oraz ciągi komunikacyj-
ne. W ciągu technologicznym na stanowiskach odbioru materiału zainstalowano
kurtyny pochłaniające część promieniowania elektromagnetycznego. Wdrożono
także program działań organizacyjno-technicznych ograniczających narażenie na
hałas – stosuje się kurtyny plastikowe w celu tłumienia fal akustycznych oraz rota-
cję pracowników na stanowiskach pracy. Na przedwojennym urządzeniu, motaku,
zainstalowano fotokomórki zatrzymujące pracę maszyny w razie wtargnięcia pra-
cownika w strefę zagrożenia. Ograniczono emisję zapylenia w sortowni przędzy
poprzez zainstalowanie specjalnie ukształtowanego wyciągu. Utworzono pogo-
towie chemiczne, przeszkolono w tym zakresie dziesięciu pracowników. W wyzna-
czonym miejscu znajdują się maski z pochłaniaczami par gazów.

ARIADNA S.A. Fabryka Nici 
w Łodzi

Firma powstała w 1990 r., kiedy to wy-
budowano młyn oraz dwa silosy na zbo-
że o pojemności 150 t każdy, zaadapto-
wano również stary budynek magazy-
nowy. W kolejnych latach dobudowano
16 silosów, halę punktu przyjęcia zboża
i suszarnię oraz utwardzono plac ma-
newrowy. Następnie oddano do użyt-
kowania budynek biurowo-socjalny
oraz siedem silosów na wyroby gotowe,
o pojemności 100 t każdy i mieszalnię
mąki. Obecnie młyn ma zdolność prze-
miałową na poziomie 130 t/dobę, łącz-
na pojemność silosów mącznych wyno-
si 700 t, a silosów zbożowych – 3 200 t.
W zakładzie pracuje 17 osób. 

By poprawić bezpieczeństwo i warun-
ki pracy, pracodawca wyeliminował
kontakt z pyłami zbożowymi dzięki za-
kupowi naczep z rękawem do bezpyło-
wego rozładunku zboża. W zakładzie za-
montowano automatyczne wago-pa-

kowarki z wentylacją mechaniczną. Worki otwarte zastąpiono workami wentylowy-
mi. Zastosowanie odkurzacza przemysłowego ograniczyło rozprzestrzenianie się
pyłów podczas sprzątania. Pracowników narażonych na kontakt z pyłami wyposażo-
no w atestowaną odzież ochronną i sprzęt ochrony układu oddechowego. Ograni-
czono narażenie na hałas, modernizując system transportu zboża. Wymieniono
sprężarkę tłokową na śrubową, zastosowano dławiki do przesypu zboża, a za pomo-
cą szyby dźwiękochłonnej wydzielono pomieszczenie sterowni. Budowa zbiorni-
ków z pakownią pozwoliła na przeniesienie procesu pakowania poza obręb młyna i
obniżenie poziomu hałasu z 0,8 do 0,15 NDN. We wszystkich miejscach wykonywa-
nia niebezpiecznych prac na wysokości zamontowano osłony i bariery. Wprowadzo-
no wydłużoną, 30-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy oraz dodatkowe dni
wolne od pracy. W ostatnich trzech latach nie odnotowano wypadków przy pracy
ani chorób zawodowych.

MŁYNEX Zakład Przetwórstwa
Zbożowego sp. j. 

w Mazurkach

Zakłady średnie

Organizator Pracy BezpiecznejOrganizator Pracy Bezpiecznej Zakłady średnieZakłady małe
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Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. są
największym w Polsce producentem
samolotów. Budowę zakładu rozpo-
częto w 1938 roku w Centralnym Okrę-
gu Przemysłowym. Od 2007 roku ich
głównym inwestorem i właścicielem
jest Sikorsky Aircraft Corporation, świa-
towy lider w produkcji śmigłowców.
Aktualna linia produkcyjna firmy obej-
muje m.in. śmigłowiec wielozadanio-
wy S-70i Black Hawk i dwusilnikowy sa-
molot turbośmigłowy M28 klasy STOL.
Zakład zatrudnia ponad 2 200 osób.

W zakładach wyeliminowano z pro-
cesów technologicznych farby zawie-
rające ołów oraz rakotwórczy chrom, a
substancje z urządzeń chłodniczych
zastąpiono bardziej ekologicznymi.
Wszystkie materiały chemiczne po-
trzebne w procesie produkcji są dostar-
czane na bieżąco. Usprawniono syste-
my wentylacji i zastosowano filtry wę-

glowe. Wprowadzono kabinę dźwiękochłonną i oznakowano strefy występowa-
nia hałasu. Pracownicy zostali wyposażeni w innowacyjne ochrony słuchu. Zaku-
piono ponad 130 nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym centra obróbcze. Zmo-
dernizowano około 500 maszyn, które wyposażono w elementy bezpieczeństwa,
tj. systemy wizyjne, kurtyny optoelektroniczne, skanery i pulpity sterowania obu-
ręcznego. Maszyny szczególnie niebezpieczne, m.in. prasy i nożyce gilotynowe,
wyposażono w co najmniej dwa niezależne zabezpieczenia. Wyeliminowano 88
proc. pras mimośrodowych. Maszyny i urządzenia podlegają stałej ocenie stanu
bezpieczeństwa. W firmie funkcjonuje korporacyjny System Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska EHS, a także system ACE, po-
legający na ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych i biznesowych.

POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE
Sp. z o.o. w Mielcu

Aktualnie ZT „Kruszwica" wchodzą w
skład Grupy Bunge, która jest świato-
wym liderem w przetwórstwie nasion
oleistych i największym na świecie pro-
ducentem olejów roślinnych, prowa-
dzącym działalność w ponad 30 kra-
jach. Firma produkuje nieoczyszczone 
i rafinowane oleje roślinne i tłuszcze
oraz margaryny konsumenckie, a także
śrutę rzepakową. Zakłady zatrudniają
blisko 1 000 osób.

W największym z zakładów produk-
cyjnych w Kobylnikach stosowane 
są systemy ciągłej detekcji heksanu 
i amoniaku oraz wykrywania pożarów.
Wdrożono system LOTO, zabezpiecza-
jący przed wypadkami pracowników
wykonujących prace konserwacyjne,
remontowe i czyszczące przy maszy-
nach. W magazynach funkcjonuje sys-
tem oświetlenia informujący operato-
rów wózków jezdniowych o przebywa-

niu w magazynie osób trzecich i ostrzegający przed ich potrąceniem. Prowadzony
jest monitoring uciążliwości akustycznej, wprowadza się mniej uciążliwe rozwią-
zania technologiczne. W magazynie rozlewni oleju oznakowano ciągi transporto-
we, w miejscach niebezpiecznych zamontowano lustra sferyczne. Wdrożono sys-
tem pisemnych pozwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.
Zakład prowadzi kampanie na rzecz bezpieczeństwa, audyty korporacyjne i doty-
czące oceny ryzyka zawodowego i specyficznych zagrożeń związanych z użyciem
amoniaku i heksanu. W 2012 r. do Skrzynek Pomysłów pracownicy zgłosili 140 pro-
pozycji rozwiązań dotyczących poprawy stanu bhp, z których 139 wdrożono. 
W zakładzie działa zespół szybkiego reagowania, wdrożono System Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy, zgodny z wytycznymi zawartymi w normie OHSAS
18001:2007, zintegrowanej z ISO 14001 i ISO 9001.

Zakłady Tłuszczowe
„Kruszwica” S.A.

Volkswagen Poznań jest na polskim
rynku od blisko 20 lat. Obecnie jest
drugą fabryką w koncernie, po tej w
Hanowerze, produkującą samochody
użytkowe. Powstają tu również niektó-
re modele Transportera T5, którego
wersje ze skrzynią, z pojedynczą i po-
dwójną kabiną produkowane są wy-
łącznie w Poznaniu. Na terenie odlewni
produkuje się odlewy głowic i kolumny
kierownicy. W zakładzie pracuje ponad
6 500 osób.

Zakład użytkuje nowoczesne linie
technologiczne zapewniające pracow-
nikom wysoki standard bezpieczeń-
stwa i komfort pracy. Wprowadzono
system termowentylacji, rozmieszczo-
nej równomiernie w okolicy stanowisk
pracy, a także system odciągów wenty-
lacyjnych stanowiskowych. Prowadzo-
ne są pomiary czynników środowiska
pracy oraz przeglądy maszyn. Poza wy-

maganą oceną ryzyka zawodowego dokonywana jest analiza stanowisk pracy
przy wykorzystaniu tzw. matrycy zagrożeń. Stanowi ona bazę danych o występu-
jących na stanowiskach zagrożeniach chorobowych, czynnikach szkodliwych 
i uciążliwych. Klasyfikuje stanowiska pracy wg kryteriów związanych z obciąże-
niem układu mięśniowo-szkieletowego, monotonii pracy i czynników mierzal-
nych. Ponadto wprowadzono ograniczenia prędkości w ruchu wewnątrzzakłado-
wym do 6 km/h, a na zewnętrznych drogach komunikacyjnych od 10 do 30 km/h.
Dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji organizowane są
co kwartał konkursy bhp pod hasłem „Wiedza i Doświadczenia = Pewność i Bez-
pieczeństwo". Prowadzona jest ocena punktowa mistrzów w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy oraz ocena stanowisk pracy pod względem ergonomii. Działa też Kon-
cernowy System Bezpieczeństwa Pracy oraz System Zarządzania Ochroną Środo-
wiska (ISO 14001) i System Zarządzania Jakością (ISO 9001).

VOLKSWAGEN 
POZNAŃ Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIA
Kompania Piwowarska S.A. Browar Białystok

w Białymstoku

Browar powstał w 1768 r. Podstawową działalnością zakła-
du, zatrudniającego ok. 300 pracowników, jest produkcja
piwa. W firmie wdrożono plan postępowania na wypadek wy-
cieku substancji chemicznych. Stężone środki chemiczne
przechowywane są w zbiornikach z podwójnymi płaszczami 
i sygnalizacją wycieku. Drabiny są oznakowane i regularnie
sprawdzane. W magazynie oznaczono piesze ciągi komunika-
cyjne, określono zasady poruszania się pieszych i pojazdów. 
W warzelni oznakowano instalacje nisko wiszące oraz ele-
menty maszyn i konstrukcji stwarzających zagrożenie. Wpro-
wadzono m.in. system wykrywania iskier Grecon i system
HRD, zabezpieczający instalację przed wybuchem. W wóz-
kach zamontowano sygnalizację dźwiękową, działającą pod-
czas cofania. Uruchomiono wewnętrzną sieć komputerową z
dostępem do stron edukacyjnych, m.in. strony programu mo-
tywacyjnego i służby bhp. Pracodawca prowadzi kampanie
informacyjne. W browarze działa Zintegrowany System Zarzą-
dzania Ryzykiem, obejmujący Systemy Zarządzania Jakością,
Bezpieczeństwa Produktu, Zarządzania Środowiskowego
oraz bhp zgodny z ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.

VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA
Sp. z o.o. w Tychach

Przedsiębiorstwo zajmuje się cięciem wzdłużnym i po-
przecznym blach stalowych. Działalność prowadzona jest
zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia, obejmującego jakość, środowisko i bezpieczeństwo pra-
cy, zgodnie z normą OHSAS 18001:2007. Transport zwojów
blachy odbywa się za pomocą suwnicy sterowanej radiowo 
z poziomu podłogi. Elektromagnetyczny chwytak suwnicy
ma zamontowany czujnik wagowy, uniemożliwiający prze-
kroczenie jej nośności. Dostęp do ciągu technologicznego
transportującego arkusze jest trwale wygrodzony. Pracowni-
ków produkcji wyposażono w ochronniki przedramienia i dło-
ni, zapobiegające zranieniu się ostrymi krawędziami blach.
Każdy, przechodząc przez strefę nadmiernego hałasu, otrzy-
muje jednorazowe wkładki douszne. Pracodawca wymienił
wózki jezdniowe zasilane gazem na elektryczne. W zakładzie
ograniczono ręczne przemieszczanie ciężarów. Urządzenia
transportu wewnętrznego mają detektory ruchu, wyłączające
maszyny w przypadku wykrycia obecności człowieka. Zdarze-
nia potencjalnie wypadkowe są rejestrowane i analizowane, 
a następnie podejmowane są działania profilaktyczne.

Organizator Pracy Bezpiecznej Organizator Pracy BezpiecznejZakłady dużeZakłady duże



„Serdecznie gratuluję tegorocznym
Laureatom konkursu. Cieszę się, że
do Złotej Listy Pracodawców możemy
dopisać kolejne przedsiębiorstwa,
które w swej działalności troszczą się
o pracowników oraz promują odpo-
wiedzialne kształtowanie środowi-
ska pracy.”

„Laureaci prestiżowej Nagrody im.
Haliny Krahelskiej mają prawo do
prawdziwej dumy i satysfakcji. Je-
stem pod wrażeniem Państwa zabie-
gów, aby nadać polskiej pracy jak
najszlachetniejsze oblicze. Dają Pań-
stwo piękny przykład nowoczesnego
patriotyzmu.”

„Państwowa Inspekcja Pracy jest
ważnym, niezwykle potrzebnym ele-
mentem polskiego ładu gospodarcze-
go. Państwa działania na rzecz two-
rzenia przyjaznego środowiska pracy
w naszym kraju to dowód obywatel-
skiego zaangażowania i dojrzałości
instytucji, której korzenie sięgają po-
czątków II Rzeczypospolitej. Dziękuję,
że podejmują Państwo ten wysiłek.”

Bronisław Komorowski 
Prezydent RP

(z listu do głównego inspektora pracy)

Gala wręczenia nagród na Zamku Królewskim
27 listopada 2013 r.
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Polskie prawo karne nie zawiera legalnej
definicji przestępstwa. Uwzględniając jed-
nak dorobek doktryny oraz orzecznictwa,
można sformułować taką definicję. Określa
ona elementy składające się na istotę czynu
przestępczego, czyli takie, których łączne
wystąpienie pozwoli na zaliczenie danego
działania lub zaniechania do kategorii prze-
stępstw. Przestępstwem jest więc czyn spo-
łecznie szkodliwy, w stopniu wyższym niż
znikomy, o znamionach ustawowych, zagro-
żony karą sądową, zawiniony i bezprawny.

Katalog podmiotów

Najczęściej spotykanymi czynami wypeł-
niającymi ustawowy opis przestępstw za-
wartych w rozdziale XXVIII Kodeksu karne-
go są te, które dotyczą naruszania praw
pracownika wynikających ze stosunku pra-
cy. Zgodnie z art. 218 § 1a k.k. „kto, wykonu-
jąc czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie
lub uporczywie narusza prawa pracownika
wynikające ze stosunku pracy lub ubezpie-
czenia społecznego, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2”. 

Omawiany typ przestępstw należy do
tzw. przestępstw indywidualnych właści-
wych. Próba ustalenia kręgu podmiotów
mogących się dopuścić omawianego prze-
stępstwa jest istotna z punktu widzenia
sporządzenia prawnie skutecznego zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Przepis art. 218 k.k. posługuje się
dość pojemnym zwrotem: „kto, wykonując
czynności z zakresu prawa pracy i ubezpie-

czeń społecznych”. Z uwagi na fakt, iż prze-
pisy Kodeksu karnego nie zawierają ani de-
finicji, ani pośrednich wskazań konkretyzu-
jących katalog podmiotów mogących po-
pełnić przestępstwo stypizowane w art.
218 § 1a k.k., należy odwołać się w tym za-
kresie do przepisów prawa pracy oraz roz-
ważań prawników specjalizujących się w
prawie karnym. Ukształtowały się tu dwie
koncepcje. Pierwsza zakłada, iż sprawcami
tego przestępstwa mogą być jedynie oso-
by umiejscowione wewnątrz zakładu pra-
cy. Ów pogląd odnosi się do przepisu art. 31

k.p., który również posługuje się zwrotem
„czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy”, wskazując jednocześnie krąg pod-
miotów uprawnionych do dokonywania
tych czynności. Zatem zwolennicy oma-
wianej koncepcji uważają, iż podmiotem
omawianego przestępstwa może być tylko
pracodawca lub osoba, która w imieniu
pracodawcy wykonuje czynności z zakresu
prawa pracy. Drugi pogląd zakłada, iż od-
powiedzialność karną mogą ponosić rów-
nież osoby, które współdziałają w popeł-
nieniu przestępstwa z art. 218 § 1a k.k., 
a także osoby wykonujące czynności urzę-
dowe dotyczące prawa pracy lub ubezpie-
czeń społecznych, np. powiatowy urząd
pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych. Przeważa jednak opinia, że odpowie-
dzialność karna może dotyczyć osób wyko-
nujących czynności z zakresu prawa pracy 
i z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wy-
łączeniem osób usytuowanych poza praco-
dawcą w rozumieniu przedmiotowym. Pro-
blem z poprawną kwalifikacją podmiotu,
który może popełnić omawiane przestęp-

Przestępstwo 
oraz zawiadomienie o jego popełnieniu 

Sebastian Kryczka 
Prawo

W katalogu przestępstw
w Kodeksie karnym klu-
czowe znaczenie z punk-
tu widzenia działalności
inspektora pracy mają
te, które dotyczą naru-
szenia praw osób wyko-
nujących pracę zarobko-
wą, wiarygodności do-
kumentów, poświadcze-
nia nieprawdy oraz uda-
remniania lub utrudnia-
nia kontroli. Są to prze-
stępstwa ścigane z urzę-
du, a więc instytucje pu-
bliczne mają prawny
obowiązek informowa-
nia o podejrzeniu ich
popełnienia.

(część I)

stwo, może wynikać również z faktu, iż
ustawodawca w omawianym przepisie za-
stosował spójnik „i”. Taka konstrukcja może
bowiem sugerować, iż podmiotem, który
jest zdolny do popełnienia omawianego
przestępstwa, jest ten, kto wykonuje czyn-
ności zarówno z zakresu prawa pracy, jak i
ubezpieczeń społecznych. Przyjmując tak
wąskie rozumienie użytego przez ustawo-
dawcę zwrotu, osoba, która wykonuje
czynności tylko dotyczące prawa pracy, lub
taka, która wykonuje czynności wyłącznie z
zakresu ubezpieczeń, byłaby wyłączona z
kręgu podmiotów mogących popełnić
przestępstwo z art. 218 § 1a k.k. Zakładając
racjonalność ustawodawcy, można jednak
przyjąć, iż skoro ustawa wskazuje na pod-
miot przestępstwa osobę, która wykonuje
czynności zarówno z zakresu prawa pracy,
jak i ubezpieczeń społecznych, to tym bar-
dziej odpowiedzialności takiej podlegać
będą osoby wykonujące wyłącznie zadania
z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń
społecznych.

Złośliwe i uporczywe

Próbując wstępnie kwalifikować dane
działanie lub zaniechanie sprawcy w ra-
mach przepisu art. 218 § 1a k.k., należy pa-
miętać, że nie wystarczy samo naruszenie
praw pracowniczych. Kodeks karny wpro-
wadził dodatkowe znamiona kwalifikacyj-
ne, jakimi są złośliwość i uporczywość. Sta-
nowią one elementy konstytuujące istotę
omawianego przestępstwa. Ich brak (przy-
najmniej jednego z nich) powoduje, iż nie
można mówić o naruszeniu art. 218 § 1a
k.k. Uwzględniając charakter wskazanych
znamion, złośliwości oraz uporczywości,
przestępstwo to może być popełnione w
drodze działania lub zaniechania umyślne-
go. Złośliwość skierowana na wywołanie
określonego skutku ponad wszelką wątpli-
wość cechuje się zamiarem bezpośrednim.
Oznacza to, że sprawca swym zachowa-
niem bezpośrednio zmierza do osiągnięcia
zakładanego celu. Uporczywość zaś może
dotyczyć zamiaru bezpośredniego, ale nie
można wykluczyć również zamiaru ewen-
tualnego. Praktyka pokazuje, że właściwa

ocena zachowań pod kątem uporczywości
lub złośliwości sprawia problemy. Pod po-
jęciem złośliwego działania lub zaniecha-
nia kryje się zawsze zachowanie umyślne,
którego celem jest chęć wyrządzenia
krzywdy czy dolegliwości. Złośliwym dzia-
łaniem pracodawcy nie będzie więc np.
niewypłacenie wynagrodzenia w terminie
w przypadku przemijających trudności fi-
nansowych, natomiast złośliwe ponad
wszelką wątpliwość będzie wstrzymanie
pracownikowi wypłaty wynagrodzenia po-
dyktowane osobistą niechęcią pracodaw-
cy, w wyniku czego pracownik nie mógł
zrealizować swoich planów, np. urlopo-
wych. Jeśli chodzi o przesłankę uporczywo-
ści, dobrze została zdefiniowana w wyroku
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13
grudnia 2000 r. (II AKz 289/00), zgodnie z
którym pojęcie uporczywości zawiera za-
równo wielokrotność uchylania się od wy-
konania powinności, jak i świadomość ni-
weczenia tym możliwości osiągnięcia sta-
nu założonego przez prawo. Należy pod-
kreślić, że aby zachowanie sprawcy nosiło
cechy omawianego przestępstwa, nie jest
konieczne łączne występowanie złośliwo-
ści i uporczywości. Wystarczy zatem, by za-
chowanie pracodawcy było uporczywe lub
złośliwe. Wykazanie istnienia ustawowych
przesłanek jest elementem niezbędnym do
sporządzenia zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa, ponieważ
brak ich należytego wykazania może w
praktyce spowodować odmowę wszczęcia
postępowania przygotowawczego lub
jego umorzenie przez organy prowadzące
postępowanie karne.

W praktyce różnice w interpretacji prze-
słanek uporczywości i złośliwości dokony-
wanej przez PIP i organy prowadzące po-
stępowanie karne oraz nienależyte wyka-
zywanie, iż zachowanie sprawcy spełnia
znamiona wynikające z art. 218 § 1a k.k.,
stanowią jedną z przyczyn niskiej efektyw-
ności ścigania tego przestępstwa(1).

Przestępstwo zakłócania kontroli

Każda kontrola powinna się odbywać w
warunkach wolnych od wszelkich pozame-

(1) Zapis przebiegu posiedzenia Komisji
ds. Kontroli Państwowej nr 31 z dnia 11
września 2012 r.

Kodeks karny wprowa-
dził dodatkowe znamiona

kwalifikacyjne, jakimi są
złośliwość i uporczywość.

Stanowią one elementy
konstytuujące istotę oma-

wianego przestępstwa. 
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rytorycznych nacisków, przemocy w każdej
postaci oraz od działań bądź zaniechań
podmiotu kontrolowanego, których skut-
kiem jest uniemożliwianie czy utrudnianie
czynności kontrolnych. Zgodnie z art. 225 
§ 2 k.k. „kto osobie uprawnionej do kontroli
w zakresie inspekcji pracy lub osobie przy-
branej jej do pomocy udaremnia lub utrud-
nia wykonanie czynności służbowej” pod-
lega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Użycie przez ustawodawcę zwrotu „kto
udaremnia lub utrudnia” powoduje, że nie
ma większego problemu ze wskazaniem
potencjalnych sprawców omawianego
przestępstwa. Zatem podmiotem utrud-
niającym może być każdy, zarówno praco-
dawca lub osoba przez niego upoważnio-
na, jak i pracownicy. Przestępstwo zakłóca-
nia kontroli może być popełnione, co do
zasady tylko umyślnie, w zamiarze bezpo-
średnim i ewentualnym. W przeważającej
części przypadków podmiot działa w za-
miarze bezpośrednim, zmierzając swoim
działaniem lub zaniechaniem do realizacji
celu w postaci utrudnienia lub uniemożli-
wienia przeprowadzenia czynności kontro-
lnych. Istnienie oraz właściwe wykazanie w
sposób czytelny i jednoznaczny tego za-
miaru, a także związku przyczynowego
między działaniem lub zaniechaniem
sprawcy a skutkiem w postaci utrudnienia
lub uniemożliwienia osiągnięcia celów
kontroli jest niezbędne z punktu widzenia
sporządzenia zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa.

O udaremnianiu czynności można mó-
wić wówczas, gdy skutkiem działania lub
zaniechania podmiotu kontrolowanego
jest całkowite uniemożliwienie przeprowa-
dzenia kontroli. Łagodniejszą formą prze-
stępstwa jest utrudnianie kontrolującemu
przeprowadzania czynności kontrolnych.
Oznacza ono zakłócanie ich przebiegu
(przeszkadzanie), co w praktyce w mniej-
szym lub większym stopniu uniemożliwia
osiągnięcie celów kontroli. Do przejawów
udaremniania czy utrudniania kontroli
można zaliczyć np. niewpuszczenie kontro-
lującego na teren zakładu pracy, zniszcze-
nie lub ukrycie dokumentów, które mogą
być przedmiotem kontroli.

Nie każde jednak zachowanie podmiotu
kontrolowanego lub jego przedstawiciela,
powszechnie uważane za niewłaściwe w
ramach relacji kontrolujący – kontrolowa-
ny, będzie mogło być utożsamiane z zakłó-
caniem czynności kontrolnych. Zgodnie z
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19
czerwca 2002 r. (V KKN 454/00) nieprzy-
chylne, niekulturalne czy nawet niegrzecz-
ne traktowanie kontrolujących nie może
być uznane za zachowanie wyczerpujące
znamię czasownikowe „utrudnia". Wpraw-
dzie orzeczenie to dotyczyło przypadku
utrudniania czynności kontrolnych na
gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w
literaturze przedmiotu przywołuje się je
jednak również w kontekście utrudniania
przeprowadzenia kontroli, stanowiącego
przestępstwo z art. 225 k.k.(2). W przywoła-
nym wyroku Sąd Najwyższy wskazał po-
nadto, iż niewątpliwie utrudnianiem nie
jest też zamiana pomieszczenia udostęp-
nionego kontrolującemu, mimo że z reguły
wiąże się z chwilowym zamieszaniem i wy-
wołuje sytuację przejściowo kłopotliwą.

Warunkiem koniecznym, aby utrudnia-
nie lub udaremnianie kontroli mogło zo-
stać zakwalifikowane jako przestępstwo,
jest to, by działanie lub zaniechanie spraw-
cy było skierowane do czynności służbo-
wych kontrolującego. Zatem ochronie na
gruncie art. 225 k.k. podlegają wszelkie
czynności podejmowane przez kontrolują-
cego, do których jest on z mocy prawa
uprawniony lub zobowiązany. 

Uczestnictwo w kontroli

Ustawa karna posługuje się zwrotem
„osoba uprawniona do kontroli w zakresie
inspekcji pracy”. Warto spróbować rozstrzy-
gnąć zakres podmiotowy tego sformułowa-
nia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o PIP do
pracowników inspekcji zaliczają się między
innymi pracownicy wykonujący czynności
kontrolne oraz pracownicy zatrudnieni na
innych stanowiskach. Pracownicy wykonu-
jący czynności kontrolne wymienieni są w
przepisie art. 38 ust. 2 ustawy o PIP, zgodnie
z którym zaliczają się do nich nadinspekto-
rzy pracy – kierownicy oddziałów, nadin-

spektorzy pracy, starsi inspektorzy pracy –
główni specjaliści, starsi inspektorzy pracy –
specjaliści, starsi inspektorzy pracy, inspek-
torzy pracy oraz młodsi inspektorzy pracy.
Wraz z inspektorem kontrolę może prze-
prowadzać również inny pracownik PIP po-
siadający niezbędną wiedzę w przedmiocie
kontroli, a także przedstawiciel zagranicz-
nych służb i instytucji, do zadań których na-
leży ochrona pracy. Takie współuczestni-
czenie w kontroli wymaga imiennego upo-
ważnienia wydanego odpowiednio przez
głównego inspektora pracy lub okręgowe-
go inspektora pracy. Zatem zakres podmio-
towy przepisu art. 225 k.k., który posługuje
się zwrotem „osoba uprawniona”, dotyczy
również pracowników niebędących inspek-
torami oraz przedstawicieli właściwych za-
granicznych służb i instytucji, którzy wraz z
nimi przeprowadzają kontrolę na podsta-
wie upoważnienia. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że przepis art. 26 ust. 4 ustawy o
PIP, gwarantujący inspektorowi pracy swo-
bodne poruszanie się po terenie podmiotu
kontrolowanego (bez przepustki i rewizji
osobistej), w swej treści odnosi się tylko do
inspektora i nie zrównuje wprost statusu
prawnego wszystkich podmiotów upoważ-
nionych do przeprowadzenia kontroli w ra-
mach omawianej swobody. Uwzględniając
zatem literalne brzmienie art. 26 ust. 4 usta-
wy o PIP, nie można wykluczyć sytuacji, w
której przedstawiciel podmiotu kontrolo-
wanego uniemożliwi pracownikowi współ-
kontrolującemu (niemającemu statusu in-
spektora) swobodne poruszanie się po tere-
nie zakładu pracy. Powoduje to, że zakłóca-
nie kontroli staje się dyskusyjne w kontek-
ście uczestnictwa w niej pracowników nie-
będących inspektorami. 

Przepis art. 225 k.k. wskazuje, iż utrudnia-
nie czynności kontrolnych może być sku-
teczne również wobec osób przybranych.
Zarówno przepisy Kodeksu karnego, jak i
ustawy o PIP nie zawierają regulacji odpo-
wiadającej na pytanie, kto może być osobą
przybraną. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 usta-
wy o PIP inspektorzy pracy mają w toku
kontroli prawo do korzystania z pomocy
biegłych i specjalistów oraz akredytowa-

nych laboratoriów. Biegli i specjaliści biorą
udział w kontroli na podstawie upoważnie-
nia, na co wyraźnie wskazuje art. 25 ustawy
o PIP. Uwzględniając fakt, że mogą to być
osoby spoza urzędu, tym samym niezali-
czające się do kategorii funkcjonariuszy
publicznych w rozumieniu przepisów Ko-
deksu karnego, można przyjąć, że mieszczą
się w kategorii osób przybranych. Również
w tym wypadku może powstać problem 

z właściwą kwalifikacją przestępstwa za-
kłócania czynności kontrolnych w stosun-
ku do tej kategorii podmiotów uczestniczą-
cych w kontroli.

Podrobienie lub przerobienie
dokumentu

Przepis art. 270 k.k. odnosi się do kilku za-
chowań, z których każde stanowi odrębne
przestępstwo: podrabianie lub przerabia-
nie dokumentu, posługiwanie się nim w
charakterze dokumentu autentycznego
oraz wypełnianie blankietu opatrzonego
cudzym podpisem niezgodnie z wolą pod-
pisanego i na jego szkodę lub używanie ta-
kiego dokumentu. Każdy z tych czynów za-
grożony jest karą pozbawienia wolności od
3 miesięcy do 3 lat. W przypadku podrabia-
nia lub przerabiania dokumentu sprawca
świadomie i celowo zmienia jego cechy, co
powoduje, iż omawiane przestępstwo
może być popełnione wyłącznie umyślnie
w zamiarze bezpośrednim. Posługiwanie
się dokumentem podrobionym lub przero-

Nie każde zachowanie
podmiotu kontrolowanego
lub jego przedstawiciela,
powszechnie uważane za
niewłaściwe w ramach re-
lacji kontrolujący – kontro-
lowany, będzie mogło być
utożsamiane z zakłócaniem
czynności kontrolnych. 

Ustawa karna posługuje
się zwrotem „osoba upraw-

niona do kontroli w zakre-
sie inspekcji pracy”. Warto

spróbować rozstrzygnąć
zakres podmiotowy tego

sformułowania.

(2) Marcin Jachimowicz, Prokuratura 
i Prawo, „Przestępstwo zakłócania kon-
troli” 2008, nr 7-8, s. 42.

Funkcjonariusz publiczny
lub inna osoba uprawniona
do wystawienia dokumen-

tu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okolicz-

ności mającej znaczenie
prawne, podlega karze po-

zbawienia wolności od 
3 miesięcy do 5 lat.
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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na stanowiskach
pracy podstawą sukcesu ekonomicznego, wizerunku
firmy oraz zadowolenia pracowników. Te zało-
żenia były podstawą wystąpień uczestników
konferencji „Bezpieczna praca, to się opłaca”
zorganizowanej w Pile 15 listopada br. 

Inicjatorami konferencji byli Mieczysław Au-
gustyn, senator Rzeczypospolitej Polskiej i Sta-
nisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy
w Poznaniu, a współorganizatorem – Wielkopolska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Pile. W
konferencji uczestniczyli pracodawcy oraz pracownicy
służby bezpieczeństwa i higieny pracy z kilku powiatów
północnej Wielkopolski. W inauguracyjnym wystąpieniu
senator Mieczysław Augustyn podkreślił znaczenie działań
prewencyjnych dla popularyzacji zagadnień bhp wśród
pracodawców, które w efekcie powinny przyczynić się do
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy wy-
padek przy pracy jest nie tylko osobistą tragedią poszko-
dowanego i jego rodziny, ale także stratą dla pracodawcy
i kosztem dla społeczeństwa. Dlatego hasło konferencji
„Bezpieczna praca, to się opłaca” jest potwierdzeniem
tego oczywistego faktu. 

Z kolei Stanisława Ziółkowska przybliżyła założenia
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodo-
wych, która jest wspólną inicjatywą organów nadzoru
nad warunkami pracy oraz partnerów społecznych na
rzecz ochrony zdrowia pracowników. W dalszej części
konferencji starszy inspektor pracy Przemysław Jachal-
ski mówił o ekonomicznych i społecznych kosztach wy-
padków przy pracy, a nadinspektor pracy z Oddziału PIP
w Pile Jerzy Ościk omówił wymagania dotyczące bezpie-
czeństwa dla maszyn i urządzeń użytkowanych w zakła-
dach pracy. W swoim wystąpieniu przedstawił także przy-
kłady wypadków przy pracy spowodowanych niezgodną
z przepisami eksploatacją maszyn i urządzeń. Bezpieczne
metody ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężarów
zaprezentował starszy inspektor pracy Romuald Lisz-
kowski. Następnie specjalista ds. bhp w Philips Lighting
S.A. w Pile Jerzy Tokarski przedstawił wdrożony w zakła-
dzie program zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.
W efekcie programu „Reaguj” w latach 2009-2013 odno-
towano w zakładzie radykalne zmniejszenie liczby wy-
padków przy pracy. Na zakończenie konferencji przedsta-
wiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Sp. z o.o. Oddział w Pile przedstawił instrumenty finanso-
we wspierania przedsiębiorców w dostosowywaniu wa-
runków pracy do standardów bezpieczeństwa.  

bionym stanowi przestępstwo, które może być popełnione
zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. 

Z punktu widzenia omawianego przestępstwa kluczowym
pojęciem jest dokument. Jego definicja zawarta jest w art.
115 § 14 k.k., zgodnie z którym dokumentem jest każdy
przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo albo który ze względu na zawartą
w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub
okoliczności mającej znaczenie prawne. W przeszłości obo-
wiązywał pogląd, iż przestępstwo podrobienia lub przerobie-
nia dokumentu mogło być popełnione tylko w stosunku do
tzw. dokumentów oryginalnych. Obecnie coraz większą ak-
ceptację zyskuje pogląd, że kopia dokumentu oryginalnego
może być w określonej sytuacji uznana za nośnik określone-
go prawa; szczególnie jeżeli jest ona jedynym śladem doku-
mentu oryginalnego. Warto w tym miejscu przywołać wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r. (III KKN 370/00), w
którym sąd uznał, iż z punktu widzenia przedmiotu ochrony
przestępstwa z art. 270 k.k. obojętne jest, czy podrobiony zo-
stał oryginał dokumentu, jego kopia czy kserokopia. Prze-
stępstwo w swojej istocie skierowane jest przeciwko wiary-
godności dokumentu, a to może być zachwiane w sytuacji,
gdy w obrocie prawnym znajdzie się kserokopia dokumentu,
nieodpowiadająca treści oryginalnego dokumentu lub sta-
nowiąca jedyny dokument. W opinii Sądu Najwyższego nie
ulega wątpliwości, że nie sposób podzielić poglądu, iż ksero-
kopia nie jest dokumentem w rozumieniu art. 270 § 1 k.k.

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy 

W praktyce kontrolnej inspektorzy pracy mogą się spotkać
z przestępstwem stypizowanym w art. 271 k.k., regulującym
poświadczenie nieprawdy. Zgodnie z przywołanym przepi-
sem funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do
wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę
co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jest to prze-
stępstwo indywidualne w tym znaczeniu, że podmiotem,
który może je popełnić, jest funkcjonariusz lub inna osoba
uprawniona do wystawienia dokumentu. Ustawa karna nie
zawiera definicji zwrotu „inna osoba uprawniona”. Istotne jest
więc ustalenie, kogo ustawodawca ma na myśli, ponieważ
fakt wypełnienia ustawowych znamion przestępstwa przez
osobę, która nie ma legitymacji do jego popełnienia, powo-
duje brak możliwości zakwalifikowania danego czynu w ra-
mach przepisu art. 271 k.k. Warto w tym miejscu przywołać
wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia
2012 r. (II Aka 82/12), w którym sąd wskazał, iż źródło upoważ-
nienia do wystawienia dokumentu przez osobę niebędącą
funkcjonariuszem publicznym powinno mieć swe umocowa-
nie w ustawie lub wydanych na jej podstawie aktach norma-

tywnych niższego rzędu. Upoważnienie takie zawierają liczne
ustawy oraz wydane na ich podstawie akty wykonawcze re-
gulujące różne rodzaje i dziedziny działalności ludzkiej. Po-
mocny w ustaleniu zakresu zwrotu „inna osoba” może być
również wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lute-
go 2013 r. (II Aka 14/13), w którym sąd podkreślił, iż „poświad-
czeniem” z art. 271 § 1 k.k. są tylko dokumenty „wystawione”
na użytek publiczny, przeznaczone do dowodzenia okolicz-
ności w nich poświadczonych bez potrzeby potwierdzenia
ich innymi dowodami, korzystające z domniemania prawdzi-
wości, obdarzone zaufaniem publicznym. Nie należą do tego
zakresu dokumenty sporządzone przez funkcjonariuszy pu-
blicznych dla celów wewnętrznych urzędu ani dokumenty re-
gulujące zobowiązania między osobami fizycznymi lub praw-
nymi (umowy, oświadczenia itp.). 

Poświadczenia nieprawdy nie powinno się mylić z fałszo-
waniem dokumentu. W przypadku poświadczenia niepraw-
dy mamy do czynienia z ustawowym wskazaniem kategorii
podmiotów zdolnych do popełnienia tego przestępstwa, na-
tomiast sfałszowania dokumentu może się dopuścić każdy.

Pojęcie funkcjonariusza publicznego na gruncie Kodeksu
karnego zostało zdefiniowane w art. 115, natomiast brak jest
definicji legalnej „innej osoby uprawnionej do wystawienia
dokumentu”. Przyjmuje się, że pod tym określeniem kryje się
osoba, której kompetencje do wystawiania dokumentów
wynikają ze szczególnych uprawnień korespondujących 
z zakresem jej zadań służbowych. Upoważnienie do wyda-
wania dokumentów może zatem stanowić oczywistą cechę
związaną z zajmowanym stanowiskiem, może również wyni-
kać z polecenia osoby przełożonej dysponującej takim upo-
ważnieniem. 

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy może być, co do
zasady, popełnione umyślnie. Oznacza to, iż osoba dopusz-
czająca się omawianego przestępstwa jest świadoma fak-
tów, że poświadcza nieprawdę oraz że poświadczenie to do-
tyczy faktów mających znaczenie prawne. W grę wchodzi za-
tem zamiar zarówno bezpośredni, jak i ewentualny. 

Typowym przykładem osoby upoważnionej do wystawia-
nia dokumentów może być lekarz, który z racji wykonywa-
nego zawodu wystawia szereg zaświadczeń lekarskich, rów-
nież takich, które mają doniosłe znaczenie na gruncie prawa
pracy. Warto w tym miejscu przywołać postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r. (II KK 164/08), w któ-
rym sąd wskazał, iż dokument, którym można poświadczyć
nieprawdę w rozumieniu art. 271 § 1 k.k., musi stwierdzać
(potwierdzać) stan istniejący, zaświadczać coś, co już wystą-
piło, istnieje itp. W opinii sądu nie będzie takim dokumen-
tem opinia lekarska, z której wynika podejrzenie istnienia 
u innej osoby określonej choroby.

Sebastian Kryczka 
OIP Wrocław 

Bezpieczna praca, to się opłaca

Rozstrzygnięto konkursy
W Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku podsu-

mowano 15 listopada br. projekty prewencyjno-promocyjne re-
alizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze w
2013 roku. Podczas spotkania wyróżnienia odebrali pracodawcy,
którzy wykazali się szczególną dbałością o bezpieczeństwo 
i ochronę zdrowia pracowników. Wyłoniono regionalnych laure-
atów jubileuszowej XX edycji konkursu „Pracodawca – organiza-
tor pracy bezpiecznej” – dwóch zwycięzców etapu regionalnego,
tj. Brugg Cables Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Elektrociepłownia
„Zielona Góra” S.A., 27 listopada br. odebrało statuetki Głównego
Inspektora Pracy „Mecum Tutissmus Ibis”.

Wyróżniono wykonawców najbezpieczniejszych budów i naj-
aktywniejszych społecznych inspektorów pracy. Uhonorowano
przedsiębiorców, którzy dzięki trosce o bezpieczne i higieniczne
warunki pracy otrzymali Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Gratulacje pracodawcom składali m.in. Stanisław Iwan, sena-
tor RP, przewodniczący Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy i Miro-
sław Maciejewski, dyrektor biura Lubuskiej Izby Budownictwa.
Reprezentujący wojewodę lubuskiego Henryk Maciej Woźniak
pogratulował pracodawcom i przedsiębiorcom odpowiedzialnej
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Umieszczenie znaku CE na maszynie nie-
spełniającej norm w zakresie wymagań za-
sadniczych jest przestępstwem, a odpo-
wiedzialność za skutki wprowadzenia do
obrotu takiej maszyny spada na producen-
ta lub upoważnionego przedstawiciela czy
dystrybutora.

Podstawową procedurą, wynikającą 
z przepisów i gwarantującą spełnienie wy-
magań zasadniczych przy konstruowaniu 
i budowie maszyny, jest dokonana w spo-
sób właściwy ocena ryzyka. Już na etapie
konstruowania ocenę ryzyka powinien
przeprowadzać producent w celu ustale-
nia, czy wymagana jest redukcja ryzyka po-
przez zastosowanie środków ochronnych,
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 października
2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228 ze
zmianami z 2011 r. – Dz.U. Nr 124, poz. 701).
Dokonanie właściwej oceny wymaga sze-
rokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej
osób ją przeprowadzających. Ponadto do
wyprodukowanej maszyny producent zo-
bowiązany jest dołączyć instrukcję użytko-
wania, która powinna zawierać nie tylko
opis sposobu użytkowania maszyny zgod-
nie z przeznaczeniem, ale również informa-
cje o zagrożeniach wynikających z możli-
wego do przewidzenia niewłaściwego uży-
cia. Użytkownik, eksploatując maszynę
spełniającą wymagania zasadnicze, zobo-
wiązany jest do ścisłego przestrzegania in-
strukcji wydanej przez producenta. Odstą-
pienie przez użytkownika od zasad użytko-
wania określonych w instrukcji, a także do-
konanie zmian technicznych lub konstruk-
cyjnych w maszynie powoduje przejęcie

przez niego odpowiedzialności za wyrób, 
a tym samym za bezpieczeństwo pracow-
ników podczas eksploatacji maszyny.

Z inspektorskiej praktyki wiemy jednak,
że długi okres użytkowania, sytuacja eko-
nomiczna zakładów pracy, a także warunki
użytkowania są często czynnikami powo-
dującymi wprowadzanie w maszynach
zmian technicznych lub konstrukcyjnych
przez samych użytkowników, bez konsulta-
cji z producentami. Zmiany te, chociaż nie-
kiedy wydają się korzystne technologicz-
nie dla użytkownika, w praktyce nieraz
stwarzają nowe zagrożenia. Bez dokonania
szczegółowej oceny ryzyka zawodowego –
z zachowaniem trybu określonego w PN-
EN 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn.
Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzy-
ka i zmniejszenie ryzyka – przez osoby po-
siadające odpowiednią wiedzę praktyczną
i teoretyczną w tym zakresie, maszyna, 
w której dokonano zmiany, nie powinna
być dopuszczona do użytkowania. Konse-
kwencją niezachowania wspomnianej pro-
cedury może być utrata zdrowia bądź życia
pracownika.

Niezabezpieczony podest

W jednym z zakładów użytkowano pode-
sty ruchome produkcji włoskiej (wprowa-
dzone do obrotu w 2011 r.). W dniu 2 lutego
2013 r. dwóch pracowników weszło na po-
dest z zamiarem pomalowania stropu w
hali produkcyjnej. Jeden z nich stanął w po-
bliżu pulpitu sterowniczego. Następnie
podczas malowania wychylił się poza kon-
strukcję podestu, mając blisko nad plecami
belkę stropową. Podczas wychylania się

przypadkowo nacisnął dźwignię, która uruchomiła ruch po-
destu do góry, co spowodowało dociśnięcie pracownika do
belki stropowej. Równoczesne zablokowanie piersią ręki na
uchwycie sterującym nie pozwoliło na zwolnienie dźwigni
urządzenia sterującego oraz zmianę kierunku ruchu pode-
stu. Maksymalny udźwig podestu wynosił 500 kg, z taką siłą
człowiek mógł zostać dociśnięty do stropu. Tylko dzięki na-
tychmiastowej reakcji drugiego pracownika, który był na po-
deście i  wyłączył urządzenie, skutki wypadku nie były tra-
giczne. Poszkodowany doznał pęknięcia kręgu szyjnego.

Dokonane oględziny i badania urządzenia nie wykazały nie-
prawidłowości w zakresie zastosowanego sterowania oraz za-
bezpieczeń. Pracodawca – użytkownik posiadał wymaganą
dokumentację, w tym deklarację zgodności z wymienioną w
jej treści jednostką notyfikowaną, która brała udział w ocenie
zgodności, a także instrukcję obsługi wydaną przez producen-
ta. Badania wykazały jednak, że z upływem czasu zmieniono
sposób zabezpieczenia podestu przed uruchomieniem przez
osoby nieuprawnione. Wyeliminowano kluczyk (stacyjkę), na-
tomiast wprowadzono odłączanie pulpitu sterowniczego o
wymiarach ok. 25x25 cm i wadze ok. 2 kg – odłączony pulpit
należało przechowywać w taki sposób, aby był niedostępny
dla osób nieuprawnionych. Po zmianach konstrukcyjnych w
sterowaniu nie dokonano zmian w treści wydanej przez pro-
ducenta instrukcji obsługi, pozostawiając zapis, że „jedynym
sposobem zabezpieczenia urządzenia przed dostępem osób
nieuprawnionych jest stosowanie kluczyka”. Zmianę sposobu
zabezpieczenia podestu tłumaczono inspektorowi pracy mię-
dzy innymi tym, że występowały przypadki kradzieży kluczy-
ków i korzystania z urządzeń przez osoby nieuprawnione, któ-
re często dewastowały urządzenie. Wydawanie pulpitów ste-
rowniczych (skrzynek) uważa się za bardziej skuteczny sposób
zabezpieczenia podestu.

W dniu wypadku brygadzista na początku zmiany wydał
polecenie malowania stropu w hali produkcyjnej dwóm pra-
cownikom posiadającym uprawnienia do obsługi urządze-
nia. Wydał im pulpit sterowniczy. Udali się oni na halę, pod-
pięli skrzynkę i ustawili podest we właściwej pozycji. Gdy
okazało się, że nie mają farby, opuścili stanowisko i wyszli do
magazynu, pozostawiając podest niezabezpieczony, z pod-
łączonym pulpitem sterowniczym. W tym czasie brygadzista
skierował na halę dwóch innych pracowników, mieli oni rów-
nież malować strop. Wydając polecenie, nie określił jednak
miejsca na hali, w którym ma być wykonywana praca. We-
dług zamysłu brygadzisty pracownicy ci powinni stosować
rusztowanie stałe, znajdujące się na hali, gdyż nie mieli
uprawnień do obsługi podestu i powinni prace malarskie
wykonywać w innym miejscu niż skierowani tam wcześniej
pracownicy. Zauważyli oni jednak ruchomy podest gotowy
do użytku, i mimo że nie mieli uprawnień, weszli na urządze-
nie. Doszło do wypadku. 

Stosowane zabezpieczenie urządzenia przed uruchomie-
niem przez osoby nieuprawnione okazało się nieskuteczne.
Źródeł wypadku należy upatrywać we wcześniejszym braku
skutecznego nadzoru nad eksploatacją podestów oraz bra-
kiem właściwych rozwiązań organizacyjnych. Wydawało się,
że likwidacja kluczyków będzie rozwiązaniem najprostszym
i najłatwiejszym do zastosowania. Zmiana ta jednak została
dokonana bez analizy nowych zagrożeń, wynikających z wy-
konywania przez operatora dodatkowych, uciążliwych czyn-
ności, tj. odłączenia pulpitu, przenoszenia go (dźwigania),
zabezpieczenia, w sytuacji, gdy wymagane było w tym cza-
sie wykonanie innych ręcznych czynności (nie określono w
instrukcji ani nie wskazano ustnie, gdzie należy pozostawić
bezpiecznie pulpit).

Do wypadku nie doszłoby, gdyby dokonano oceny ryzyka 
z udziałem przedstawiciela operatorów podestu przed doko-
naniem zmiany zabezpieczenia. Potwierdza to wypowiedź
jednego z operatorów, który stwierdził, że noszenie ze sobą
pulpitu było bardzo uciążliwe i trudno było stosować taki spo-
sób zabezpieczenia, np. gdy trzeba było wyjść na śniadanie
czy do toalety. Po przywróceniu zabezpieczenia na kluczyk,
według słów operatora, pracownicy mogą w każdej chwili
spokojnie oddalić się od urządzenia bez tych uciążliwości, 
z pewnością właściwego zabezpieczenia podestu. 

W czasie kontroli inspektora pracy użytkownik doprowa-
dził podesty do stanu wynikającego z dokumentacji tech-
niczno-ruchowej producenta, tj. powrócono do zabezpie-
czenia przy użyciu stacyjki i kluczyka. Osoby odpowiedzial-
ne za naruszenie przepisów związanych z użytkowaniem po-
destów zostały ukarane mandatami.

nadinspektor pracy Stanisław Niemiec
starszy inspektor Andrzej Midera 

OIP Kraków

Wymagania zasadnicze
dla maszyn obowiązują
w Polsce od blisko 10 lat.
W większości zakładów
znajdują się maszyny
wprowadzone w tym
czasie do obrotu i ozna-
kowane znakiem CE.
Jest on umieszczany na
maszynie przez produ-
centa i daje domniema-
nie zgodności z wyma-
ganiami zasadniczymi, 
a tym samym jest infor-
macją, że poziom bez-
pieczeństwa związany 
z eksploatacją urządze-
nia uwzględnia aktualne
osiągnięcia nauki 
i techniki.

Stanisław Niemiec, Andrzej Midera

Bez kluczyka i stacyjki

Z inspektorskiej
praktyki

Pulpit sterowniczy
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i skromnej obsadzie osobowej nie jesteśmy w stanie tego ro-
bić. Może warto byłoby zainteresować takimi badaniami
wyższe uczelnie, studentów...

Pomogłyby w tym pewnie dotychczasowe kontakty 
z uczelniami, które należą do grona partnerów inspekcji
pracy.

To prawda, właśnie dlatego trzeba o te kontakty zabiegać
i pielęgnować je, pamiętając, że one również mają wpływ na
powodzenie działań prewencyjnych inspekcji pracy. Gene-
ralnie rzecz ujmując, bardzo duże znaczenie ma umiejętność
współdziałania z tymi, którzy mogą nam pomóc w prewen-
cji. Jako przykład mogę podać naszą współpracę z Regional-
ną Dyrekcją Lasów Państwowych, zapewniającą zaplecze lo-
gistyczne w konkursach dla
pracowników zakładów usług
leśnych. Trudno sobie wyobra-
zić, żeby ścinkę i okrzesywanie
drzewa zorganizować gdzie
indziej niż w lesie, uwzględ-
niając przy tym konieczność
zabezpieczenia i odpowied-
niego przygotowania terenu.
Tam mamy dokładnie takie
warunki,  w jakich pracują pila-
rze. Bardzo trudne ze wzglę-
dów organizacyjnych byłoby
także zupełnie samodzielne przeprowadzenie przez inspek-
cję pracy nadmorskiej kampanii wakacyjnej. Bez dobrej woli
miejscowych włodarzy nie moglibyśmy między innymi usy-
tuować stałych punktów informacyjno-doradczych w tak
strategicznych miejscach, jak to przy latarni morskiej w Koło-
brzegu.

Władze samorządowe chętnie przystały na taką współ-
pracę?

Były nią zainteresowane, chociaż pojawiały się też pewne
wątpliwości. Chodziło o to, czy inspekcja pracy nie wystraszy
swoją obecnością przedsiębiorców, czy nie ograniczy w ja-
kimś sensie ruchu turystycznego. Rozumiejąc te obawy, po-
stanowiliśmy ograniczyć do niezbędnego minimum czynno-
ści kontrolne tam, gdzie byliśmy z naszą kampanią. 

A jak sami inspektorzy pracy i specjaliści inspekcji pra-
cy reagowali na propozycję pracy przy tej kampanii?

Nie mieliśmy problemu ze skompletowaniem zespołu,
który zaangażował się w tę działalność. Uzyskaliśmy też
wsparcie z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
oraz z Głównego Inspektoratu Pracy. Myślę, że dla wielu mo-
ich koleżanek i kolegów była to swoista odskocznia od tego,
czym zajmują się na co dzień. Potraktowali ją jak wyzwanie,

gdyż wielu z nich znalazło się w zupełnie innej niż zwykle
roli, wychodzili naprzeciw zainteresowanym z informacjami,
poradami i materiałami. Zachęcali do odwiedzenia naszego
stoiska. Musieli zapomnieć, że są inspektorami pracy, wobec
których większość czuje respekt. Moim zdaniem, świetnie
sobie z tym poradzili.

Czy można już jakoś określić efekty kampanii mor-
skiej?

Jeśli chodzi o zyski, to niewątpliwie możemy je odnieść do
wizerunku inspekcji pracy. Byliśmy bardzo pozytywnie od-
bierani zarówno przez młodych ludzi, głównych adresatów
kampanii, jak i innych, którzy zasięgali informacji oraz porad,
a to było około osiemset osób. Kiedyś do naszego namiotu

podszedł przedstawiciel szwedzkich związków zawodo-
wych, który nad polskim morzem spędzał urlop. Byłem wte-
dy przy naszym stanowisku w Kołobrzegu i miałem okazję z
nim rozmawiać o problemach polskich pracowników, którzy
pracują na budowach w Skandynawii, szczególnie w Szwecji.
Dotyczą one wypłaty wynagrodzeń, niższych niż te wynika-
jące z umów, ale przede wszystkim dokumentów przedkła-
danych przez polskie firmy, które są niezbędne do świadcze-
nia pracy w Skandynawii. Konsekwencją tego spotkania są
konkretne działania z myślą o pomocy polskim pracowni-
kom. Z przedstawicielem szwedzkich związków zawodo-
wych pozostajemy w kontakcie. 

Podsumowując kampanię, dokonaliśmy jej ewaluacji 
i wiemy już, co należałoby poprawić w przyszłych jej edy-
cjach bądź w podobnych kampaniach. Nie sprawdziły się np.
punkty mobilne, ze względu na małe nimi zainteresowanie.
Duże zainteresowanie wzbudzały natomiast informacje
dźwiękowe, zarówno tzw. spoty dotyczące samej kampanii,
jak i te zawierające wyjaśnienia konkretnych przepisów; emi-
towane w stałych punktach w Mielnie i Kołobrzegu. Do tego
z całą pewnością wrócimy podczas podobnych działań 
w przyszłym roku.

Dziękuję za rozmowę.

Sztuka
wyciągania
wniosków
Z Marianem Szyszko, szefem Okręgowego

Inspektoratu Pracy w Szczecinie, 
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Jaki cel wyznaczył pan sobie, rozpoczynając kierowa-
nie okręgiem?

Chciałbym, żeby Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
był najlepszy w Polsce, w każdym wymiarze. Nie poprzez ry-
walizację, lecz osiągnięte standardy zarządzania. Wierzę, że
to jest możliwe, bo wierzę w pracowników stanowiących ze-
spół. To oni, tak naprawdę, tworzą cały mój potencjał; bez
nich nic nie znaczę. Zależy mi więc na tym, żeby ich otocze-
nie było jak najbardziej przyjazne, zarówno w sensie mate-
rialnym, technicznym, jak i organizacyjnym. Dużo wysiłku
wkładamy ostatnio w to, by poprawić warunki lokalowe 
i parkingowe inspektoratu, chociaż nie jest tajemnicą, że czy-
nimy wszystko, aby zmienić siedzibę. Chcę również jak najle-
piej poznać potencjał każdego z pracowników i inspektorów
pracy, ich mocne i słabsze strony, potrzeby, oczekiwania. Ta
wiedza przekłada się na efektywność całego okręgu i satys-
fakcję ludzi, działając na zasadzie sprzężenia zwrotnego.

Pan chyba dobrze zna mocne i słabsze strony swoich
kolegów, bo współpracujecie ze sobą od lat. Co docenia
pan najbardziej? 

Mocną stroną jest wiedza merytoryczna inspektorów pra-
cy, bo na nich przede wszystkim chciałbym się skupić. Zabie-
gam i będę szczególnie dbał o podwyższanie ich kompeten-
cji poprzez bieżące szkolenia. Duży nacisk kładę też na spe-
cjalizowanie się  inspektorów pracy, przy czym ukierunkowa-
nie specjalizacyjne wcale nie musi być tożsame z wykształce-
niem wyniesionym ze studiów. W okręgu są fantastyczni fa-
chowcy na przykład z zakresu technicznego bezpieczeństwa
pracy, którzy znakomicie odnajdują się w innych specjalno-
ściach czy działaniach.

Czy to dotyczy także prewencji, która uchodzi za moc-
ną stronę OIP-u w Szczecinie?

Rozbudowujemy działalność prewencyjną, także dzięki
kreatywności mojego zespołu. Warto tu zwrócić uwagę np.
na autorski program pod hasłem „Czas na społeczną inspek-
cję pracy”. Od tego roku wprowadziliśmy systematyczne, co-
miesięczne spotkania, których tematykę wskazują i modyfi-
kują sami zainteresowani, czyli społeczni inspektorzy pracy.
Mamy już stałą grupę kilkudziesięciu osób uczestniczących
we wszystkich spotkaniach. Formuła tego programu przewi-
duje jego ocenę na koniec każdego roku. Chodzi o zweryfi-
kowanie, czy to, o czym była mowa na spotkaniach, ma prze-
łożenie na aktywność  społecznych inspektorów pracy w za-
kładach. 

Co decyduje o powodzeniu pozakontrolnych, tzw.
miękkich działań inspekcji pracy, takich jak tegoroczna
wakacyjna kampania na Wybrzeżu?

Na pewno sam pomysł, jakość realizacji i determinacja w
działaniu. Za tym muszą iść określone środki, a przede
wszystkim zapał pracowników angażujących się w tego typu
przedsięwzięcia. To wszystko ma wpływać na zmianę świa-
domości, a przecież o to chodzi w działaniach prewencyj-
nych. Problem w tym, że nie da się ich w prosty sposób zmie-
rzyć czy oszacować, choćby z tego powodu, że działania mu-
szą być prowadzone długo i systematycznie. Bardzo trudno
więc określić ich efektywność. Pomocne byłoby tu prowa-
dzenie ankiet, ale przy dużym dociążeniu obowiązkami 

Marian Szyszko jest jednym z najmłodszych okręgowych in-
spektorów pracy w Polsce. Pełen entuzjazmu i zapału, także dla
nowatorskich pomysłów, jak ten prewencyjny, który w inspekcyj-
nym środowisku zyskał nazwę „Kampanii morskiej”. Ostatnio po-
lecił zainstalowanie w swoim gabinecie dużego telewizora, który
może się przydać do wideokonferencji. Mogłyby one z powo-
dzeniem zastąpić czasochłonne i kosztowne podróże służbowe
ze Szczecina do stolicy bądź do innych okręgowych inspektora-
tów pracy.

Może tańsze i łatwiejsze do wykonania są sprawdzone formy pre-
wencyjne, jak szkolenia, ale w moim przekonaniu są one mniej skutecz-
ne, choćby z tego względu, że są bardziej sformalizowane. Kampania
morska umożliwiła inspektorom wyjście do ludzi. To było bardzo inspi-
rujące. Pozwoliło również budować własny kapitał, wzbogacać nasze
umiejętności i doświadczenie. Musimy nadążać za zmianą otoczenia 
i uwzględniać w swoich działaniach najnowocześniejsze formy przeka-
zu. To także sprawi, że będziemy odbierani jako urząd nie tylko przyja-
zny, ale i nowoczesny.
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Czy to prawda, że w strukturach związkowej inspekcji
pracy był pan najmłodszym szefem w terenie?

Chyba także w całej historii inspekcji pracy. Miałem zaled-
wie 29 lat, gdy zostałem szefem w Koszalinie; najpierw woje-
wódzkiego, później okręgowego inspektoratu pracy, a na-
stępnie oddziału. Trwało to w sumie 24 lata. Pierwszego
września minęły 44 lata mojej pracy, z czego 39 i pół roku w
inspekcji pracy. Wcześniej pracowałem w Okręgowej Komisji
Arbitrażowej, gdzie odbyłem aplikację arbitrażową, po któ-
rej orzekałem. Tam właśnie dowiedziałem się, że w styczniu
1974 roku został utworzony w Koszalinie wojewódzki in-
spektorat pracy i że poszukują prawnika. Atutem okazały się
moje zainteresowania prawem pracy, którego dotyczyła
moja praca magisterska. Pamiętam też, jak podczas rozmo-
wy kwalifikacyjnej w Głównym Inspektoracie Pracy w War-
szawie jeden z członków komisji liczącej pięć osób, zastępca
głównego inspektora pracy dr Arwid Hansen, zwrócił się do
mnie po rosyjsku, żebym w tym właśnie języku opowiedział
o tym, jak wyobrażam sobie pracę w inspekcji. Dobrze wie-
działem, co to jest inspekcja pracy, ale nie rozumiałem, dla-
czego mam o tym mówić po rosyjsku. Inspektor wyjaśnił mi,
że skoro w kwestionariuszu osobowym wpisałem biegłą
znajomość języka rosyjskiego, to powinienem się nią wyka-
zać. Powiedział, że zobowiązuje nie tylko szlachectwo, ale
także to, pod czym się podpisujemy. Przyznam, że w rzeczy-
wistości aż tak dobrze nie znałem rosyjskiego, więc sposo-

bem wybrnąłem z tej sytuacji. Powiedziałem, że owszem ro-
syjski znam biegle, ale w stosunku do słabej znajomości an-
gielskiego.

A jak wspomina pan sam kurs inspektorski?
Mimo rozmaitych zmian, w sposobie szkolenia i egzekwo-

wania wiedzy oraz pewnych umiejętności przyszłych inspek-
torów pracy, szkoła inspekcji pracy miała i wciąż ma za zada-
nie z prawnika zrobić technika i odwrotnie. Myślę, że do tego
de facto sprowadza się kurs inspektorski. Bez względu na
profil wykształcenia kandydatów na inspektorów pracy
szkoła musi ich wszystkich przygotować do prowadzenia
kontroli. Od tego szkolenia należy bardzo wyraźnie oddzielić
specjalizację, którą robią już inspektorzy pracy, podnosząc
swoje kwalifikacje. W pewnym sensie mogę ją porównać do
aplikacji arbitrażowej, którą odbywałem, gdyż ona miała wy-
łącznie specjalistyczny charakter.

Wracając do mojego kursu inspektorskiego, to wśród sześć-
dziesięciu osób biorących w nim udział byłem jedynym praw-
nikiem; wszyscy inni mieli wykształcenie techniczne. Przy-
znam, że wiele się od nich nauczyłem, sam służąc prawną po-
mocą całej grupie. To był znakomity sposób na utrwalanie
wiedzy, co potwierdziło wyróżnienie, które otrzymałem na za-
kończenie kursu, po egzaminie. Nagroda ówczesnego głów-
nego inspektora pracy była kolejną, po tej, którą przyznał mi
prezes Głównej Komisji Arbitrażowej na zakończenie aplikacji

i po zdaniu egzaminu na arbitra. Bardzo przykładałem się do
obu szkoleń. Jeśli się czegoś podejmuję, to zawsze staram się
to robić dobrze i rzetelnie. To moje credo życiowe. Przyznam,
że kurs inspektorski był dla mnie dużym wyzwaniem, głównie
ze względu na jego aspekty techniczne.

Czy wielkim wyzwaniem było również szefowanie 
w tak młodym wieku?

Najtrudniejsze były dla mnie relacje z przełożonymi oraz z
innymi, starszymi ode mnie szefami okręgów. Pamiętam, jak
kiedyś podczas narady kierownictwa, w której chciałem
czynnie uczestniczyć, jeden z kolegów powiedział tonem
nieznoszącym sprzeciwu, żeby młodzi lepiej siedzieli i słu-
chali, a nie zabierali głos. Takie podejście wywoływało u
mnie sprzeciw i bunt. Zawsze uważałem, że najważniejszy
nie jest wiek, a przesłanki merytoryczne, bo to one decydują
o powodzeniu każdego przedsięwzięcia. Ja przecież musia-
łem nie tylko zarządzać koszalińską jednostką, ale wcześniej
ją zorganizować. Mimo młodego wieku zdawałem sobie
sprawę, jak kolosalne znaczenie ma do-
bór odpowiedniej kadry.

Po reorganizacji inspekcji pracy w
1975 roku powstały okręgowe zespoły
do spraw inspekcji pracy, oczywiście
nadal w ramach związkowej inspekcji
pracy. Miały one koordynować działania branżowych inspek-
torów pracy z danego terenu. W Koszalinie było wtedy 16
branż na 23, a więc nie było 7 branżowych inspektorów pracy.
Tak wyglądała sytuacja aż do 1981 roku, gdy powstała Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. Pamiętam, jak razem z moimi zastęp-
cami, Markiem Tkaczykiem i Krystyną Zakrzewską, organi-
zowałem zespół, który musiał objąć nadzorem i kontrolą
wszystkie zakłady pracy, zgodnie z zasadą terytorialności. To
były czasy tzw. zapełniania luk kadrowych, poprzez przesunię-
cia inspektorów do nadzoru zakładów innych branż i szybkich
rekrutacji. Nie miałem większego problemu z budowlańcami,
bo w mieście była Wyższa Szkoła Inżynierska, która kształciła
budowlańców, również tych z doświadczeniem zawodowym,
a takich najchętniej widzieliśmy w inspekcji. Później dużo do-
kładniej przyglądaliśmy się kandydatom, stawiając na coraz
wyższe ich kwalifikacje, oczywiście doświadczenie, a także do-
datkowe uprawnienia, na przykład pełne uprawnienia nadzo-
ru budowlanego. To byli rzeczywiście specjaliści, jak starszy in-
spektor pracy Ludwik Gnaciński, który przeszedł wszystkie
szczeble zawodowe na budowie, czy już emerytowany nadin-
spektor pracy Czesław Maciejak. On był takim fachowcem, że
jego nikt, nigdy i w niczym, co dotyczy budownictwa, nie za-
skoczył. Pałeczkę po nim przejął starszy inspektor pracy, spe-
cjalista Cezariusz Czerkasz, który obecnie w Koszalinie rów-
nież jest autorytetem w dziedzinie budownictwa. Bardzo cen-
ne jest wychowywanie sobie kolejnych pokoleń specjalistów.

Ważne jest także wykorzystanie doświadczenia inspektorów
pracy z najdłuższym stażem pracy. Te relacje w inspekcji są
trudne do zorganizowania, a mogą naprawdę dużo wnosić.
Uświadomiłem to sobie właściwie już na początku mojego
młodego szefowania, które zawsze starałem się opierać na
mądrym współdziałaniu, właściwym nawiązywaniu kontak-
tów, a w odniesieniu do kierowania zespołem ludzi – na bez-
konfliktowości i rozmawianiu ze wszystkimi.

Słyszałam, że chętnie rozmawiał pan też z mediami, do
których często był pan zapraszany. Czuł się pan wtedy fa-
chowcem czy bardziej celebrytą?

To nie były kurtuazyjne wizyty i rozmowy o niczym. W la-
tach 70. i 80. byłem częstym gościem koszalińskiego radia,
gdzie redaktor Janusz Sternowski przepytywał mnie na
żywo w porannych audycjach ze spraw związanych z bieżącą
działalnością inspekcji pracy i Kodeksem pracy, który zaczął
obowiązywać w 1974 roku. Wtedy regularnie omawiałem
poszczególne zagadnienia i rozdziały kodeksu, wprost ze

studia odpowiadałem na pytania słuchaczy. Ta działalność,
podobnie jak współpraca z „Głosem Pomorza”, polegała
głównie na edukacji i informacji, bardzo niewiele było spraw
o charakterze interwencyjnym. Myślę, że tę ówczesną aktyw-
ność medialną inspekcji można porównać do obecnej dzia-
łalności prewencyjno-promocyjnej PIP.

Czy przez te wszystkie lata pracy w inspekcji, głównie
jako szef, miał pan kiedykolwiek wrażenie, że pana
uczeń przerósł mistrza?

Był czas, że tak dokładnie się czułem. To było po kolejnej
reorganizacji w 1999 roku, gdy okręgowy inspektorat pracy
przeniesiono do Szczecina. Odwołano mnie wtedy ze stano-
wiska i stałem się szeregowym inspektorem pracy. Musiałem
z biegu włączyć się w prowadzenie kontroli, których przecież
przez te wszystkie lata nie prowadziłem. Zdaję sobie sprawę
z tego, że jako terenowy inspektor pracy byłem wówczas
mniej wydolny i tak oceniany. A jednocześnie niejednokrot-
nie, gdy pojawiałem się u pracodawców, nie chcieli wierzyć,
że przyszedłem ich kontrolować. Trudno było nagle zmienić
tę naszą wcześniejszą, inną relację, opartą bardziej na płasz-
czyźnie nadzorczej niż kontrolnej. 

Jak inspekcja pracy była wtedy postrzegana?
W latach 80. na pewno jako urząd z dużym prestiżem. Gdy

głównym inspektorem pracy był dr Tadeusz Sułkowski, in-

Na 95-lecie inspekcji pracy

Nie tylko
szlachectwo
zobowiązuje

Z Wiesławem Rendą, nadinspektorem 
pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Szczecinie, Oddział w Koszalinie, 
wieloletnim okręgowym inspektorem 

pracy w Koszalinie, który 30 września br.
przeszedł na emeryturę, 

rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Żeby wykonywać zawód inspektora pracy, trzeba mieć
szczególne predyspozycje i przede wszystkim przekonanie, że
w ostateczności zawsze chodzi o pomoc ludziom.



IP 12/201332 IP 12/2013

spekcja pracy stała bardzo wysoko w hie-
rarchii, a za tym szły bardzo przyzwoite
wynagrodzenia. Według mnie, niezwykle
ważne było również to, że inspektorzy
pracy na ogół świetnie rozumieli wtedy,
że ten zawód ma przesłanie prospołecz-
ne, a w jego koncyliacyjnej i ochronnej
funkcji mieści się jego misja. Takie podej-
ście było zgodne z ideą wyodrębnienia
prawa pracy z prawa cywilnego, począt-
kowo w Anglii w XIX wieku, a później w
innych państwach, by chronić pracowni-
ka jako słabszą stronę stosunku pracy. To,
choć ewaluowało, było i nadal jest moim
zdaniem najważniejsze. W obecnych re-
aliach niestety coraz częściej jest przy-
zwolenie na to, by strony umawiały się w
kontrakcie cywilnym na coś, co w istocie
jest właściwe dla umowy o pracę. Widzia-
łem to, uczestnicząc w postępowaniach
przed sądem, a także wtedy, gdy inspek-
torzy kierują sprawy do prokuratury. 

Czy pamięta pan może jakąś spekta-
kularną sprawę, w której uczestniczył
pan z ramienia inspekcji pracy?

Uczestniczyłem w wielu sprawach są-
dowych, jednak jedna sprzed lat utkwiła
mi szczególnie w pamięci. Dotyczyła bar-
dzo młodej kobiety, jeszcze studentki,
która w trakcie urlopu dziekańskiego zo-
stała zatrudniona w solarium. Właściciel
firmy i jej szef był wtedy za granicą, więc
umowy o pracę nie podpisała, a obo-
wiązki przekazywała jej poprzednia pra-
cownica, która zrezygnowała z pracy.
Nikt jej wówczas nie przeszkolił. Pewne-
go dnia dziewczyna została dotkliwie po-
parzona, bo jej fartuch zapalił się od pie-
cyka elektrycznego. Występowałem wte-
dy przed sądem pracy o ustalenie, że to
był stosunek pracy i o uznanie tego zda-
rzenia za wypadek przy pracy. Choć spra-
wa toczyła się półtora roku w dwóch in-
stancjach, a pracodawcę reprezentował
wzięty adwokat, to zakończyła się ona
pomyślnie dla tej młodej dziewczyny.
Cieszyłem się z tego chyba nie mniej niż
ona sama.

Dziękuję za rozmowę.

Forum 
Sołtysów Województwa Śląskiego

W sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach odbyło się 21 listopada br. XII Forum Sołtysów Woje-
wództwa Śląskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, którzy przy-
gotowali w holu punkt promocyjno-informacyjny. Gościom
forum rozdawano broszury prewencyjne, plakaty oraz ga-
dżety dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnic-
twie. Stoisko odwiedzali licznie mieszkańcy wsi wojewódz-
twa śląskiego, m.in. Jeleśni, Korbielowa i Łysiny w Beskidach,
Pilchowic, Pszczyny oraz Rudzińca.

Szczególnym zainteresowaniem uczestników forum sołty-
sów cieszyły się materiały Państwowej Inspekcji Pracy doty-
czące ochrony zdrowia dzieci w gospodarstwie rolnym, przy-
gotowane w formie komiksu lub kolorowanek.

Wspomnienie
21 listopada br. roku pożegnaliśmy Zygmunta Tarczyńskiego,

byłego okręgowego inspektora pracy w Gdańsku. 
Zygmunt Tarczyński całe swoje zawodowe życie poświęcił

ochronie warunków pracy. Z inspekcją pracy związany był od
dawna. Od 1959 r. pełnił funkcję inspektora pracy z ramienia
związku zawodowego spółdzielczości pracy, a od 1965 r. – zastęp-
cy wojewódzkiego inspektora pracy w Gdańsku. Kierował działem
bhp w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, potem jako naczel-
nik kierował wydziałem bhp w Zjednoczeniu Przemysłu Okręto-
wego. Funkcję okręgowego inspektora pracy w Gdańsku pełnił w
latach 1990-1999. Dodatkowo wykładał ergonomię na Politechni-
ce Gdańskiej. 

Dla wszystkich pracowników był szefem o dużym autorytecie,
doświadczeniu zawodowym oraz wiedzy. Miał zdolność kierowa-
nia pracownikami, wyznaczania im zadań według kompetencji 
i umiejętności, a także trafnego wskazywania i kierowania pra-
cowników na kierownicze stanowiska. Często powtarzał, że naj-
większą wartością w OIP-ie są ludzie. Cenił ich i doceniał, finanso-
wo i przy awansach. Zadziwiające było to, że nigdy nie okazywał
zdenerwowania, nawet w momentach, które wydawały się kry-
tyczne. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu znajdował
wyjście z każdej sytuacji. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy 
i rady w sprawach zawodowych, a także osobistych. Pragnął, by
wszyscy pracownicy OIP, niezależnie od zajmowanego stanowi-
ska, tworzyli jeden zgrany zespół, wzajemnie się szanujący 
i wspierający. Był świetnym organizatorem pracy, miał doskonałą
pamięć. Lubił porządek, swoim przykładem wprowadzał zasadę
czystego biurka – na jego biurku leżał tylko długopis i notes. 

Kierując Okręgowym Inspektoratem Pracy, nie ograniczał się je-
dynie do prac bieżących. Zaskakiwał pracowników swoją inwen-
cją, planował i wdrażał nowe, a nawet nowatorskie rozwiązania.
Jego inicjatywą i udziałem było powołanie Sekcji Badań Środowi-
ska Pracy, Sekcji Krajowej Gospodarki Morskiej oraz powołanie
czterech biur terenowych w Gdyni, Malborku, Starogardzie Gdań-
skim i Wejherowie, co było początkiem tworzenia nowej tereno-
wej struktury organizacyjnej OIP, która obecnie przybrała formę
oddziałów. Posiadał liczne odznaczenia za działalność zawodową
i społeczną, w tym Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę honoro-
wą Zasłużony dla Ochrony Pracy. Pozostanie w naszej pamięci!

Kierownictwo oraz pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Każdego roku na Lubelszczyźnie dochodzi do wielu tra-
gicznych wypadków podczas jesiennych prac polowych.
Najczęściej z powodu pośpiechu, rutyny, zmęczenia, ale rów-
nież braku świadomości zagrożeń i złej organizacji pracy. By
ograniczyć liczbę wypadków przy pracy rolniczej, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Lublinie podejmuje liczne inicjatywy
edukacyjne, doradcze i popularyzatorskie dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia wśród rolników indywidu-
alnych i członków ich rodzin. Działania te prowadzone są 
w ramach kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w go-
spodarstwie rolnym”. 

Przykładem są profilaktyczne wizytacje prac polowych,
także tych, które odbywają się w okresie jesiennym. W ten
sposób w razie wykrytych nieprawidłowości inspektorzy i
specjaliści z lubelskiego OIP-u mogą na bieżąco wskazywać
rolnikom błędy oraz udzielać porad, zalecając wykonanie
określonych zmian służących poprawie bezpieczeństwa pra-
cy. Podczas tegorocznych wizytacji dokonywali także prze-
glądu stanu technicznego maszyn i pojazdów rolniczych.
Szczególną uwagę zwracali na zagrożenia związane z bra-
kiem wymaganych osłon na ruchomych elementach napę-
dowych i roboczych, a także z wadami konstrukcyjnymi, nie-
właściwymi rozwiązaniami technicznymi i ergonomicznymi
oraz wysokim stopniem zużycia niektórych maszyn. 

W trakcje spotkań z rolnikami i ich rodzinami specjaliści 
z lubelskiego OIP-u przytaczali okoliczności zdarzeń wypad-
kowych, rozdawali broszury Państwowej Inspekcji Pracy, do-
tyczące technicznego bezpieczeństwa pracy oraz ochrony

zdrowia dzieci i młodzieży na terenach wiejskich. Najmłodsi
otrzymywali materiały promocyjne, m.in. opaski i kamizelki
odblaskowe, breloczki czy koszulki kampanii „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Przeprowadzo-
no w sumie 137 wizytacji jesiennych prac polowych, pod-
czas których oceniono bezpieczeństwo pracy ok. 250 rolni-
ków indywidualnych. 

Fot.  Tomasz Żak

Fot.  Tomasz Abramczyk

O wizytacjach prac polowych
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Z kolei w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi odbyło się 22
listopada br. uroczyste podsumowanie XII edycji między-
szkolnego konkursu plastycznego „Moja bezpieczna szkoła”
pod hasłem „Mali, śmiali, w bezpieczeństwie doskonali!”.
Jego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy
w Łodzi, obok Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej i Komendy Wojewódzkiej Policji. Konkurs ma na
celu zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczne zachowania 
i rozwijanie wśród nich świadomości zagrożeń, na jakie

mogą być narażone w szkole i poza nią. Do udziału w konkur-
sie zaproszono 11 szkół podstawowych z rejonu Łodzi i oko-
lic, do finału zakwalifikowano 60 prac plastycznych. Nagrody
za najlepsze prace otrzymali: Natalia Krawczyk ze szkoły nr
23 w Łodzi, Wiktoria Petrosyan ze szkoły nr 14 w Łodzi, Pau-
lina Jakób ze szkoły nr 54 w Łodzi oraz Basia Klepacz ze
szkoły w Rąbieniu; a wręczyli je Grażyna Knapek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 54 i Andrzej Świderski, okręgowy
inspektor pracy w Łodzi.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi gościli 21 listopada br. w Okręgowym Inspektora-
cie Pracy w Łodzi. Szkoła bierze udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” i zgłosiła się do konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”. W trakcie wizyty uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, zwiedzili po-
mieszczenia inspektoratu i otrzymali wydawnictwo „Moja pierwsza praca”. 

Wśród dzieci

W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Warszawie 29 października br. odbyło się wręczenie nagród laureatom XXII edy-
cji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy „Stres XXI wieku”. Uroczystości
towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Państwową Inspekcję Pracy reprezen-
tował zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

Po raz kolejny patronat nad nim objęli  minister pracy i polityki społecznej oraz główny
inspektor pracy. Dyrektor CIOP-PIB, prof. Danuta Koradecka, otwierając wystawę, pod-
kreśliła, że stres staje się coraz bardziej powszechny i wysuwa się na pierwsze miejsce
wśród współczesnych zagrożeń społecznych. W tym roku ocenie poddano 130 projek-
tów plakatów przygotowanych przez profesjonalistów. Tradycyjnie zorganizowano też
konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, wzięło w nim udział ponad 800
uczestników. Zwycięzcą konkursu głównego został Maciej Mytnik za serię plakatów
„Gdy praca Cię przerasta”.

Stres XXI wieku

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przy-
znała doroczne nagrody dla dziennikarzy mają-
cych szczególne osiągnięcia w popularyzacji
problematyki ochrony pracy. Wręczyła je 
5 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspek-
toratu Pracy w Warszawie. W uroczystości
wzięli udział dyrektorzy departamentów
GIP oraz rzecznik prasowy głównego in-
spektora pracy.

Organizowany po raz 24 ogólnopolski
konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę
Głównego Inspektora Pracy ma na celu
popularyzowanie problematyki prawa
i bezpieczeństwa pracy oraz inspiro-
wanie mediów do podejmowania za-
gadnień ochrony pracy. Komisja
konkursowa wyłania spośród auto-
rów publikacji prasowych, radio-
wych i telewizyjnych dziennika-
rzy najbardziej zaangażowa-
nych w upowszechnianie te-
matyki prawnej i technicznej
ochrony pracy, których następnie
przedstawia do akceptacji główne-
mu inspektorowi.

W roku bieżącym Iwona Hickiewicz, główny inspektor
pracy, postanowiła uhonorować nagrodami 22 dziennikarzy,
reprezentujących zarówno centralne jak i lokalne media, w
tym przyznała jedną nagrodę specjalną za całokształt dzia-
łalności publicystycznej i informacyjnej poświęconej proble-
matyce przestrzegania prawa pracy. Otrzymała ją redaktor
Elżbieta Łukowska z Informacyjnej Agencji Radiowej. Pozo-
stali nagrodzeni to: Tomasz Zalewski i Katarzyna Dąbrow-
ska - „Dziennik Gazeta Prawna”, Mateusz Rzemek - „Rzecz-
pospolita”, Bartosz Sendrowicz - „Gazeta Wyborcza”, Iwona
Jackowska – „Puls Biznesu”, Robert Kozela – „ATEST-Ochro-

na Pracy”, Wojciech Nalazek - Redakcja  Audycji
Rolnych Pr. I TVP, Małgorzata Wąsacz – „Gazeta Po-

morska”, Mariusz Szmidka – „Dziennik Bałtycki”,
Wojciech Turczyński – „Gazeta Ostrowiecka”, Magda

Wrzos-Lubaś - Portal Internetowy Grupa Onet.pl S.A.,
Ewa Pajuro – „Kurier Lubelski”, Alicja Zboińska – „Pol-

ska the Times Dziennik Łódzki”, Marcin Szydłowski - Ra-
dio Plus, Anna Skoczek - Radio Merkury, Olga Hałabud -

Polskie Radio Rzeszów, Renata Pacholczyk - Polskie Radio

Koszalin, Agnieszka Borowska - TVP Warszawa, Jacek Ro-
gulski - Muzyczne Radio Jelenia Góra, Piotr Osowicz -
Polskie Radio Wrocław i Marta Czechowska - Radio Zie-
lona Góra.

Dziennikarzy uhonorowano nagrodami w postaci sta-
tuetek „Salus publica” (dobro publiczne).

Zwracając się do wyróżnionych Iwona Hickiewicz podkre-
śliła trud i profesjonalizm dziennikarzy poruszających w
swoich publikacjach i audycjach niełatwą problematykę pra-
wa pracy. Trudno się z nią przebić, bo media często preferują
sensację, konflikty czy tematykę gospodarczą. 

- Ważne, żebyśmy jako inspekcja pracy, działając na rzecz
przestrzegania prawa pracy, mieli państwa wsparcie. I za nie
serdecznie dziś dziękuję – powiedziała szefowa PIP.

Tradycyjnie spotkanie z nagrodzonymi dziennikarzami
było okazją do rozmowy o problemach ochrony pracy nurtu-
jących środowisko mediów.

Donat Duczyński

Hej ho, hej ho, do bezpiecznej pracy by się szło!

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami… Oj nie, nie. Tak nucone słowa znanej bajkowej piosenki
witają nie tych, którzy wybrali się w jakieś dalekie wojaże, a tych wszystkich, którzy zjawili się w gościnnych
progach wrocławskiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. A któż to tak nuci?
Jak głosi najkrótsza i najnowsza na świecie legenda – „IP-ek”, czyli najmłodszy z wrocławskich krasnali, któ-
rego podobiznę 2 grudnia br. odsłoniła pod dębem „Dziadkiem” główna inspektor pracy Iwona Hickie-
wicz. Dla wszystkich, którzy zwiedzają Wrocław szlakiem jego krasnali, IP-ek będzie kolejnym koniecznym
do obejrzenia gnomem.

„Salus publica” dla dziennikarzy



W dniu wypadku w godzinach porannych
na teren zakładu wjechał samochód cięża-
rowy marki Renault kierowany przez właści-
ciela pojazdu, prowadzącego działalność w
zakresie usług transportowych. Samocho-
dem została przywieziona trzoda chlewna
do uboju. Na pojeździe zamontowana była
platforma wyładowcza SOLID LIFT
1B6H2V2G (rok produkcji: 1990, udźwig
1500 kg) służąca do załadunku i rozładunku
przewożonego towaru. Inspektor ustalił, że
urządzenie to nie było zarejestrowane, a
tym samym nie zostało dopuszczone do
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicz-
nego. Poszkodowany pracownik zakładu,
zatrudniony na stanowisku konserwatora,
pomagał przy rozładunku pojazdu. Część
świń wyładowano do budynku magazyno-
wego, reszta miała zostać wyładowana do
przedsionka ubojni. W związku z tym po-
szkodowany przeszedł tam, gdzie chwilę
później podjechał samochód z rozłożoną
platformą wyładowczą (o wymiarach: 225
cm długości i 240 cm szerokości), umiesz-
czoną na wysokości około 80 cm nad pozio-
mem terenu. W momencie wypadku po-
szkodowany stał pomiędzy pojazdem a
przedsionkiem, odwrócony twarzą do po-
jazdu. Kiedy kierowca wykonał skręt w pra-
wo, lewy narożnik platformy przycisnął pra-
cownika zakładu na wysokości klatki pier-
siowej do murowanej konstrukcji przed-

sionka. Pracownik momentalnie upadł na
ziemię. Zmarł w wyniku rozległego urazu
klatki piersiowej i brzucha z rozerwaniem
mięśni serca i rozkawałkowaniem wątroby. 

Inspektor pracy ustalił następujące
przyczyny wypadku:

● przebywanie przez poszkodowanego
w miejscu niedozwolonym; w trakcie prze-
jazdu samochodu ciężarowego pod przed-
sionek uboju pracownik nie powinien prze-
bywać pomiędzy budynkiem a pojazdem;

● kierowca – właściciel pojazdu ciężaro-
wego nie zarejestrował platformy wyła-
dowczej w Urzędzie Dozoru Technicznego,
nie posiadał również instrukcji eksploatacji
tego urządzenia; z instrukcji podestu zała-
dowczego tego samego typu, uzyskanej
przez inspektora pracy od UDT w Olsztynie,
wynikało, że zabrania się jazdy samocho-
dem z otwartą platformą; a gdy pojazd
znajduje się w ruchu, platforma zawsze
musi być zamknięta;  

● nieprawidłowe zachowanie się pra-
cownika spowodowane zlekceważeniem
zagrożenia.

W wyniku kontroli inspektor skierował
do prokuratury zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przez kierowcę pojazdu
przestępstwa określonego w art. 155 Ko-
deksu karnego.

Jacek Żerański
OIP Olsztyn

Tragiczny wypadek podczas rozładunku

Na terenie zakładu ma-
sarskiego w Miłakowie
w woj. warmińsko-ma-
zurskim podczas rozła-
dunku trzody chlewnej
doszło we wrześniu br.
do śmiertelnego wypad-
ku, któremu uległ 51-let-
ni pracownik zakładu.
Badający zdarzenie in-
spektor pracy stwierdził,
że jedną z przyczyn wy-
padku było posługiwa-
nie się podczas rozła-
dunku przez kierowcę, 
a jednocześnie właści-
ciela pojazdu ciężarowe-
go, platformą wyładow-
czą, na której użytkowa-
nie nie uzyskał zgody
Urzędu Dozoru Tech-
nicznego, nie posiadał
też instrukcji jej 
eksploatacji.


