
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 10 (368) 2013

Ukazuje się od 1929 roku www.pip.gov.pl



3IP 10/2013

W numerze
W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju

Kon kurs „Bez piecz ne Go spo dar stwo

Rol ne” roz strzy gnię ty

Mo ni to ry ekra no we

Wspo mnie nie o Jacku Zalewskim

Wydawnictwa PIP

Mózg i dwa ser ca – o dobrych

praktykach w terminalu paliw

Za gro że nia przy pro duk cji zwie rzę cej

Ob li cza pre wen cji – rozmowa 

z inspektorami pracy OIP w Poznaniu

Mał go rza ta Ma tu siak, star szy in spek to r

pra cy OIP w Bydgoszczy, Oddział 

we Włocławku, w rozmowie z „IP”

Relacja reporterska ze spartakiady

pracowników PIP

MotoPIP

Wspomnienie o Wiesławie Kunowskiej

Skut ki pa le nia pa pie ro sów

9 Mo ni to ry ekra no we
Bar dzo czę sto kon tro le prze pro wa dza ne są w pod -
mio tach, w któ rych pod sta wo wy mi, a nie rzad ko na wet
je dy ny mi urzą dze nia mi są kom pu te ry sta cjo nar ne czy
lap to py oraz urzą dze nia biu ro we. Kon tro la nie mu si
ogra ni czać się wy łącz nie do za gad nień z za kre su pra -
wa pra cy. Ce lo we wy da je się spraw dze nie wa run ków
pra cy pra cow ni ków biu ro wych.
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Połączone komisje przyjęły sprawozdanie
Sej mo we ko mi sje: do Spraw Kon tro li Pań stwo wej oraz Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny na po sie dze -
niu 25 wrze śnia br. w gma chu par la men tu przy ję ły spra woz da nie z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w 2012 r. Za pre zen to wa ła je Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy. Wcze śniej  do ku ment
ten zo stał po zy tyw nie za opi nio wa ny przez Ra dę Ochro ny Pra cy. 

Naj waż niej sze uwa gi i wnio ski Ra dy Ochro ny Pra cy pły ną ce
z ana li zy spra woz da nia przed sta wi ła jej prze wod ni czą ca po seł
Iza be la Ka ta rzy na Mrzy głoc ka. Zna la zły się one w sta no wi sku
ROP przy ję tym 9 lip ca br. na po sie dze niu ple nar nym te go gre -
mium. 

W wy gło szo nym ko re fe ra cie po seł Ja ro sław Pię ta pod kre ślił
zna czą cą licz bę kon tro li we ry fi ku ją cych le gal ność za trud nie -
nia 176 tys. pol skich oby wa te li, zwra ca jąc przy tym uwa gę
na usta wo wy wy móg sied mio dnio we go uprze dza nia pra co daw -
cy o za mia rze prze pro wa dze nia dzia łań kon tro l nych, któ ry ob ni -
ża sku tecz ność in spek cji. Za ak cen to wał zna cze nie dzia łań pre -
wen cyj nych i edu ka cyj nych po dej mo wa nych przez PIP dla za po -
bie ga nia pa to lo giom w sto sun kach pra cy. Wy so ko oce nił spra -
woz da nie i re ko men do wał po łą czo nym ko mi sjom je go przy ję cie.

Na wnio sek po sła Sta ni sła wa Szwe da, za stęp cy prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Po li ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny, po sta no wio no

zwró cić się do wła ści wych re sor tów o udzie le nie in for ma cji
na te mat sta nu re ali za cji wnio sków le gi sla cyj nych zło żo nych
przez głów ne go in spek to ra pra cy.

Dzia łal ność in spek to rów pra cy i spra woz da nie głów ne go in -
spek to ra zo sta ły bar dzo do brze oce nio ne przez po słów. 

– Pań stwo wa In spek cja Pra cy ro bi znacz nie wię cej niż wy ni -
ka ło by to z wy ma gań usta wo wych i jej moż li wo ści fi nan so -
wych – stwier dził po seł Piotr Wal kow ski, dzię ku jąc in spek cji
za co dzien ny wy si łek.

Spra woz da nie głów ne go in spek to ra pra cy z dzia łal no ści PIP
w 2012 r. tra fi te raz pod ob ra dy Sej mu. Spra woz daw cą po łą czo -
nych ko mi sji bę dzie po seł Ja ro sław Pię ta.

W po sie dze niu uczest ni czy li za stęp cy głów ne go in spek to ra
pra cy Mał go rza ta Kwiat kow ska i Le szek Za jąc oraz dy rek to -
rzy de par ta men tów Głów ne go In spek to ra tu Pra cy. Ob ra dom
prze wod ni czy ła po seł Mag da le na Ko chan.

15 Mózg i dwa ser ca

W szcząt kach
kon te ne ra, pod

pod ło gą po -
miesz cze nia,

zna le zio no nie -
do pał ki pa pie ro -

sów oraz za pal -
nicz kę.

36Skut ki pa le nia pa pie ro sów

20 Za gro że nia przy pro duk cji...

Okładka: terminal paliw TanQuid
fot. Katarzyna Bzdura

Uroczysta sesja z okazji jubileuszu służby bhp
W Sa li Ko lum no wej Sej mu 10 wrze śnia br. od by ło się uro czy -

ste po sie dze nie Ra dy Ochro ny Pra cy, zwią za ne z ob cho da -
mi 60-le cia po wsta nia służ by bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
i ju bi le uszem 20-le cia Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Pra -
cow ni ków Służ by Bez pie czeń stwa i Hi gie ny Pra cy. Wzię ły w nim
udział: Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy i Mał go rza -
ta Kwiat kow ska, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy.

Gra tu lu jąc ju bi le uszu, Iwo na Hic kie wicz pod kre śli ła, że Ogól -
no pol skie Sto wa rzy sze nie Pra cow ni ków Służ by BHP jest wy so -
ko ce nio nym part ne rem Pań stwo wej In spek cji Pra cy w dzia ła -
niach po dej mo wa nych na rzecz po pra wy stan dar dów bez pie -
czeń stwa pra cy.

Sze fo wa PIP zwró ci ła uwa gę, że w za kła dach, w któ rych służ -
ba bhp do brze wy ko nu je swo je obo wiąz ki, in spek to rzy pra cy
rzad ko stwier dza ją nie pra wi dło wo ści. Za ak cen to wa ła rów nież
nie kwe stio no wa ny wkład pra cow ni ków służ by bhp w za pew -
nie nie wy so kich stan dar dów bez pie czeń stwa pra cy, re pre zen -
to wa nych przez fi na li stów co rocz ne go kon kur su Pań stwo wej
In spek cji Pra cy pod na zwą „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy
bez piecz nej”.

Pre zes Za rzą du Głów ne go OSPSBHP Ma rek No ściusz przy -
po mniał hi sto rię po wsta nia sto wa rzy sze nia, któ re go mi sją jest

two rze nie or ga ni za cyj nych, praw nych i funk cjo nal nych wa run -
ków dla in te gra cji służ by bhp. 

Pod czas uro czy sto ści od czy ta no li sty gra tu la cyj ne od pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go i wi ce pre mie ra Ja nu -
sza Pie cho ciń skie go. Gra tu la cje, wy ra zy uzna nia i po dzię ko -
wa nia za do tych cza so wą dzia łal ność służ by bhp prze ka za li ju bi -
la tom przed sta wi cie le Ra dy Ochro ny Pra cy, Mi ni ster stwa Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej, or ga nów nad zo ru i kon tro li wa run ków
pra cy, cen tral związ ko wych i or ga ni za cji pra co daw ców.

Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz ude ko ro wa ła Ho -
no ro wy mi Od zna ka mi za Za słu gi dla Ochro ny Pra cy: Ry szar da
Fre li cha – głów ne go in ży nie ra ds. bhp w Elek tro cie płow niach
Wy brze że S.A. w Gdań sku, Jo lan tę Olej ko – głów ne go spe cja li -
stę ds. bhp w Mi ni ster stwie Go spo dar ki i Sta ni sła wa Ka si -
cę – za kła do we go spo łecz ne go in spek to ra pra cy w Przed się -
bior stwie Pro duk cji Kru szy wa i Usług Geo lo gicz nych „Kru -
szgeo” S.A. w Rze szo wie. Otrzy ma ła od pre ze sa ZG OSPSBHP
Mar ka No ściu sza oko licz no ścio wą sta tu et kę z po dzię ko wa nia -
mi dla in spek cji pra cy za do tych cza so wą współ pra cę na rzecz
bez pie czeń stwa pra cy. 

Donat Duczyński 
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Wiadomości
nie tylko z kraju

„Na fa li pierw szej pra cy”
Z udzia łem przed sta wi cie li me diów i związ ków za wo do wych w ko sza liń skim Cen -
trum Kul tu ry „105” od by ło się 24 wrze śnia br. pod su mo wa nie kam pa nii in for ma cyj -
no -pre wen cyj nej „Na fa li pierw szej pra cy”, pro wa dzo nej przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy w se zo nie let nim. Kam pa nia, skie ro wa na głów nie do osób po dej mu ją cych
pierw szą pra cę w ży ciu, wzbu dzi ła za in te re so wa nie nie tyl ko mło dych pra cow ni -

ków. Z po rad praw nych w sta -
łych punk tach w Ko ło brze gu
i Miel nie, a tak że w mo bil nych
sta no wi skach usta wia nych
wzdłuż wy brze ża ko rzy sta ły
oso by w roz ma itym wie ku, za -
rów no pra cu ją ce, rów nież se -
zo no wo, jak i po szu ku ją ce za -
trud nie nia, a tak że tu ry ści wy -
po czy wa ją cy nad mo rzem. Ma -
rian Szysz ko, okrę go wy in -
spek tor pra cy w Szcze ci nie,
wska zy wał efek ty przed się -
wzię cia, pod kre śla jąc je go
wpływ na wzrost świa do mo ści
praw nej pra co daw ców oraz
pra co bior ców, do cze go przy -

czy niać się mo gą rów nież wy daw nic twa PIP prze ka zy wa ne oso bom za in te re so wa -
nym. O wy ni kach kon tro li, pro wa dzo nych w pa sie nad mor skim pod czas kam pa nii,
a do ty czą cych le gal no ści za trud nie nia oraz prze strze ga nia prze pi sów pra wa pra cy,
in for mo wa ła na kon fe ren cji nad in spek tor pra cy Gra ży na Paw la ta -Ich.

Czat pod Wawelem
Pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ków i pra co daw ców oraz kwe stie zwią za ne z bhp i wy -
pad ka mi przy pra cy by ły te ma tem roz mów rzecz ni ka pra so we go OIP w Kra ko wie
pod czas cza tu z in ter nau ta mi zor ga ni zo wa ne go w sie dzi bie por ta lu In te ria. pl oraz
dy żu ru re dak cyj ne go w Ra diu Kra ków. Dy żu ry zo sta ły zor ga ni zo wa ne w ra mach
pro wa dzo nych przez PIP kam pa nii in for ma cyj no -pro mo cyj nych: „Bez pie czeń stwo
pra cy za le ży od Cie bie” oraz „Za nim po dej miesz pra cę”. Ce lem obu kam pa nii jest
upo wszech nia nie wie dzy o obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa pra cy oraz za po -
bie ga nie wy pad kom przy pra cy, spo wo do wa nym np. przez nie pra wi dło we lub sa -
mo wol ne za cho wa nie pra cow ni ka czy nie uży wa nie sprzę tu ochron ne go. 

Pielgrzymka 
na Jasną Górę
Od 31 lat trze cia nie dzie la wrze śnia to
dla lu dzi pra cy dzień sku pie nia i mo dli -
twy na Ja snej Gó rze. Za po cząt ko wa na
przez bł. ks. Je rze go Po pie łusz kę, piel -
grzym ka ro bot ni ków co ro ku gro ma dzi
w du cho wej sto li cy Pol ski ty sią ce
osób. XXXI Piel grzym ka Lu dzi Pra cy od -
by ła się 15 wrze śnia. Wzię ło w niej
udział rów nież po nad 70 pra cow ni ków
Pań stwo wej In spek cji Pra cy, wśród
nich głów ny in spek tor pra cy Iwo na
Hic kie wicz, za stęp ca głów ne go in -
spek to ra pra cy Mał go rza ta Kwiat -
kow ska oraz okrę go wi in spek to rzy
pra cy. Głów nym punk tem uro czy sto ści
by ła msza świę ta spra wo wa na na wa -
łach ja sno gór skich. Eu cha ry stii prze -
wod ni czył i ho mi lię wy gło sił me tro po -
li ta gdań ski abp Sła woj Le szek Głódź.
Tra dy cyj nie w trak cie mszy świę tej
skła da ne by ły da ry od uczest ni ków
piel grzym ki. W imie niu pra cow ni ków
Pań stwo wej In spek cji Pra cy wrę czy ła je
głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic kie -
wicz w to wa rzy stwie przed sta wi cie li
związ ków za wo do wych.
Je rzy Po pie łusz ko w ma ju 1982 ro ku po -
pro wa dził na Ja snej Gó rze dro gę krzy -
żo wą dla ro bot ni ków Hu ty War sza wa.
W na stęp nym ro ku na piel grzym ce
świa ta pra cy by ło już cztery tysiące ro -
bot ni ków. Idea ta z czasem prze ro dzi ła
się w co rocz ną ogól no pol ską Piel grzym -
kę Lu dzi Pra cy. W tym roku modlono się
w intencji kanonizacji ks. Jerzego.

Pra co daw cy 

wraż li wi spo łecz nie
W VIII edy cji kon kur su „Lo do ła ma cze”
na gro dzo no ko lej ne fir my i in sty tu cje,
któ re prze ła mu ją uprze dze nia zwią za -
ne z za trud nie niem osób nie peł no -
spraw nych. Ga la kon kur su, z udzia łem
przed sta wi cie li par la men tu, rzą du i in -
sty tu cji cen tral nych, od by ła się 26
wrze śnia br. na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie. Na gro dy w ka te go rii pra -
co daw ca -in sty tu cja wrę czy ła głów ny
in spek tor pra cy Iwo na Hic kie wicz.
Pierw sze miej sce przy zna no Po li tech -
ni ce Łódz kiej za „włą cza nie osób nie -

peł no spraw nych w róż ne dzie dzi ny ży -
cia spo łecz ne go i za wo do we go, m.in.
po przez wy rów na nie do stę pu do ofer -
ty edu ka cyj nej uczel ni osób z róż ny mi
nie peł no spraw no ścia mi”. Dru gie miej -
sce za jął za kład fi zjo te ra pii i ma sa żu
Bio -Re lax w Pu ła wach, trze cie – Sto wa -
rzy sze nie Osób z Pro ble ma mi Psy chicz -
ny mi, Ich Ro dzin i Przy ja ciół „Po most”
w Ło dzi. Na gro dy przy zna no tak że
w ka te go riach: za kład pra cy chro nio nej
i otwar ty ry nek pra cy. Po nad to wrę czo -
no sta tu et ki: „Lo do ła ma cza Spe cjal ne -
go” – Prze my sła wo wi So biesz czu ko -
wi ze Sto wa rzy sze nia De bra Pol ska
Kru chy Do tyk i „Su per lo do ła ma -
cza” – Pierw sze mu Pro gra mo wi Pol -
skie go Ra dia.
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Spotkanie instytutów szkoleniowych
We fran cu skim In sty tu cie Pra cy, Za trud nie nia i Kształ ce nia Za wo do we go w Mar cy
l’Eto ile w dniach 23-25 wrze śnia br. od by ło się XVII spo tka nie mię dzy na ro do wej
sie ci in sty tu tów szko le nio wych zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką pra wa pra cy
(RIIFT). Człon kiem sie ci od 2002 ro ku jest Ośro dek Szko le nia PIP we Wro cła wiu. Te -
ma tem wio dą cym spo tka nia by ła ro la ad mi ni stra cji pra cy w po dej ściu sek to ro -
wym oraz te ry to rial nym. Uczest ni cy ob rad dzie li li się swo imi do świad cze nia mi,
uwa run ko wa nia -
mi oraz wy zwa nia -
mi zwią za ny mi ze
zmia ną struk tur
ad mi ni stra cji pra -
cy w po szcze gól -
nych kra jach oraz
po trze bą szko le -
nia usta wicz ne go
pra cow ni ków tych
struk tur. Jest to
wa run kiem peł nej
re ali za cji za dań
wy ni ka ją cych z no we go po dej ścia. Pod czas te go rocz ne go spo tka nia stro nę pol -
ską re pre zen to wa ły: Gra ży na Pa nek, za stęp ca dy rek to ra Ośrod ka Szko le nia Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy we Wro cła wiu oraz Ewa Do śla, dy rek tor Ga bi ne tu Głów -
ne go In spek to ra Pra cy.

In au gu ra cja kam pa nii 
Z udzia łem za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy Lesz ka Za ją ca 11 wrze śnia br.
za in au gu ro wa no w Gdań sku ogól no pol ską kam pa nię in for ma cyj no -pro mo cyj ną
Pań stwo wej In spek cji Pra cy pod ha słem „Bez pie czeń stwo pra cy za le ży od Cie bie”.
Kam pa nia skie ro wa na jest przede wszyst kim do pra cow ni ków za trud nio nych
w sek to rach o wy so kim po zio mie za gro żeń za wo do wych, zwłasz cza w prze my śle
prze twór czym i bu dow nic twie, a tak że do ma łych przed się bior ców. In au gu ra cja
by ła oka zją do za pre zen to wa nia do brych prak tyk w za kre sie bhp przez lau re atów
kon kur su PIP „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”: Gru pę Lo tos z Gdań -
ska, Eaton Au to mo ti ve z Tcze wa, Gdań skie In we sty cje Ko mu nal ne z Gdań ska.
W spo tka niu, któ re go or ga ni za to rem był OIP w Gdań sku, uczest ni czy li przed sta wi -
cie le władz wo je wódz kich i sa mo rzą do wych re gio nu, związ ków za wo do wych, in -
sty tu cji i or ga ni za cji zwią za nych z ochro ną pra cy oraz in spek to rzy pra cy.
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Dni do radz twa rol ni cze go
Te go rocz ne ob cho dy XX Mię dzy na ro do wych Dni z Do radz twem Rol ni czym od by -
ły się 7-8 wrze śnia na te re nie Agen cji Roz wo ju Mia sta Sie dl ce pod ha słem „Bez -
piecz ne rol nic two – zdro we spo łe czeń stwo”. Na tej im pre zie rol ni czej, naj więk szej

na Ma zow szu, obec ny był
tak że okrę go wy in spek tor
pra cy Ja nusz Nie dziół ka.
Punkt in for ma cyj no -eks -
perc ki OIP w War sza wie
licz nie od wie dza li uczest -
ni cy im pre zy i wy staw cy.
Moż na w nim by ło za opa -
trzyć się w ma te ria ły in for -
ma cyj ne o te ma ty ce rol -
nej, a tak że sko rzy stać
z po rad z za kre su praw nej
ochro ny pra cy.

Za trud nie nie 
na Ra dzie
Dzia ła nia Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Zie lo nej Gó rze w za kre sie le -
gal no ści za trud nie nia i in nej pra cy za -
rob ko wej by ły przed mio tem ob rad
Wo je wódz kiej Ra dy Za trud nie nia
19 wrze śnia br. w sie dzi bie WUP
w Zie lo nej Gó rze. W ob ra dach uczest -
ni czył okrę go wy in spek tor pra cy
Fran ci szek Grześ ko wiak, któ ry
w trak cie spo tka nia przed sta wił in for -
ma cję na te mat dzia łań Okrę gu w tym
za kre sie w 2012 r. Omó wił rów nież
mię dzy in ny mi wy ni ki kon tro li le gal -
no ści za trud nie nia oby wa te li pol skich
i cu dzo ziem ców, wy mie nił naj czę ściej
stwier dza ne nie pra wi dło wo ści, po dał
przy kła dy na ru szeń prze pi sów oraz
efek ty prze pro wa dzo nych kon tro li.
Okrę go wy in spek tor pra cy od po wia -
dał rów nież na szcze gó ło we py ta nia
człon ków WRZ.

U związ kow ców
z OPZZ 

Głów ny in spek tor pra cy Iwo na Hic -
kie wicz wraz ze swoimi zastępcami
25 wrze śnia br. uczest ni czy ła w po sie -
dze niu Ra dy Ogól no pol skie go Po ro zu -
mie nia Związ ków Za wo do wych w War -
sza wie. Przed sta wi ła spra woz da nie
z dzia łal no ści Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w ro ku 2012. Pod kre śli ła m.in., że
dzia ła nia kon tro l no -nad zor cze do pro -
wa dzi ły do li kwi da cji bez po śred nich
za gro żeń dla ży cia i zdro wia po nad 66
tys. pra cow ni ków. Pra co daw cy wy eli -
mi no wa li róż ne go ro dza ju nie pra wi -
dło wo ści z za kre su le gal no ści za trud -
nie nia w od nie sie niu do 110 tys. pra cu -
ją cych. Związ kow cy z OPZZ wy so ko
oce ni li współ pra cę z PIP i przed sta wio -
ne spra woz da nie. W dys ku sji dzie li li się
z kie row nic twem GIP swo imi pro ble -
ma mi zwią za ny mi z na ru sze nia mi praw
pra cow ni czych. Ob ra dom prze wod ni -
czył szef OPZZ Jan Guz. 

Na Do żyn kach Pre zy denc kich
Na te re nie wy sta wo wym Do ży nek Pre zy denc kich w Spa le 15 wrze śnia br. Okrę go -
wy In spek to rat Pra cy w Ło dzi zor ga ni zo wał sto isko in for ma cyj ne. Cie szy ło się ono
du żym za in te re so wa niem rol ni ków, któ rym roz da wa no wy da ne przez GIP bro szu -
ry i po rad ni ki, pro pa gu ją ce za sa dy bez piecz nej pra cy na wsi. W trak cie trwa nia im -
pre zy in spek to rzy pra cy udzie la li po rad z za kre su bhp w rol nic twie, a tak że po rad
praw nych do ty czą cych pra wa pra cy. Punkt in for ma cyj no -do rad czy PIP od wie dzi li
przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, sa mo rzą do wych, związ ków za wo do wych
i re pre zen tan ci współ pra cu ją cych z PIP or ga ni za cji i in sty tu cji dzia ła ją cych w rol -
nic twie. W Do żyn kach Pre zy denc kich w Spa le uczest ni czy li: za stęp ca głów ne go
in spek to ra pra cy Le szek Za jąc, dy rek tor De par ta men tu Pre wen cji i Pro mo cji
w Głów nym In spek to ra cie Pra cy Krzysz tof Bie lec ki, a tak że okrę go wy in spek tor
pra cy w Ło dzi An drzej Świ der ski z za stęp cą Ja nu szem Grodz kim. Przed sta wi -
cie le in spek cji wzię li udział w uro czy sto ściach do żyn ko wych.

Ogól no kra jo wy kon kurs, któ re go ce lem
jest pro mo cja za sad ochro ny zdro wia i ży -
cia w go spo dar stwie rol nym, to wspól na
ini cja ty wa Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi, Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go, Agen cji Nie ru cho mo ści Rol -
nych oraz Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 

Nie zmien nie od 11 lat w trak cie kon kur su, prze bie ga ją ce -
go w trzech eta pach (re gio nal nym, wo je wódz kim i kra jo -
wym), wy ła nia ne jest jed no go spo dar stwo i je den za kład rol -
ny, uzna ne za naj bez piecz niej sze w kra ju w da nym ro ku.
W cią gu ostat nich dzie się ciu lat udział w ry wa li za cji wzię -
ło 13 329 rol ni ków pro wa dzą cych in dy wi du al ne go spo dar -
stwa rol ne oraz 927 przed się bior ców rol nych.

W ro ku 2013 za naj bez piecz niej sze uzna no in dy wi du al ne
go spo dar stwo rol ne pro wa dzo ne przez An nę i Paw ła Łu ka -
sze wi czów z Lę do wa w wo je wódz twie po mor skim. Jest to
go spo dar stwo ro dzin ne o ro ślin nym pro fi lu pro duk cji. Lau -
re aci zo sta li do ce nie ni przede wszyst kim za ogrom ną dba -
łość o po rzą dek, do brze wy po sa żo ny punkt ppoż., do brze
roz miesz czo ne i utwar dzo ne cią gi ko mu ni ka cyj ne, za dba ny
ogród z ogro dzo nym pla cem za baw dla dzie ci, wi docz ne
ozna cze nie pro gów i kra wę dzi oraz wy wie sze nie ta blic in for -
ma cyj nych, ostrze ga ją cych przed nie bez pie czeń stwem.
Pań stwo Łu ka sze wi czo wie star to wa li już w kon kur sie w 2009
ro ku, za ję li wte dy dru gie miej sce.

Dru gie miej sce w ka te go rii go spo darstw in dy wi du al nych
za ję li Elż bie ta i Woj ciech Py sia ko wie z miej sco wo ści Zdzie -
chów w woj. ma zo wiec kim. Lau re aci pro wa dzą pro duk cję ro -

ślin no -zwie rzę cą. Upra wia ją zbo ża na po trze by pa szo we oraz
ho du ją trzo dę chlew ną. Do dat ko wo pro wa dzą przy do mo wą
ma sar nię. W 2008 ro ku zdo byli na gro dę głów ną w kon kur sie
Mistrz Agro li gi. W te go rocz nym kon kur sie zo sta li na gro dze ni
m.in. za za pew nie nie osob ne go wjaz du do go spo dar stwa dla
ma szyn rol ni czych, wpro wa dze nie me tod ogra ni cza ją cych
nie przy jem ny za pach przy ho dow li trzo dy, zbu do wa nie wia ty
dla ma szyn rol ni czych i pra wi dło we ozna cze nie jej ele men -
tów kon struk cyj nych, sto so wa nie wy my ślo nych przez sie bie
za bez pie czeń na zę by ro bo cze agre ga tu upra wo we go.

Trze cie miej sce za ję li Agniesz ka i Ire ne usz Ta tar ko wie
z miej sco wo ści Po li ce w woj. dol no ślą skim. Obok upra wy ży -
ta, pszen ży ta, jęcz mie nia i ku ku ry dzy zaj mu ją się oni ho dow -
lą kar pi, któ ra pro wa dzo na jest w sta wach o łącz nej po -
wierzch ni ok. 7 ha. W go spo dar stwie utrzy my wa ne są tak że
kró li ki, dzi ki, broj le ry i ku ry. Lau re aci zo sta li do ce nie ni m.in.
za wy jąt ko wą dba łość o po rzą dek w po miesz cze niach warsz -
ta to wych, pro fe sjo nal ny punkt ppoż., pra wi dło wo roz miesz -
czo ne ta bli ce ostrze gaw cze i in for ma cyj ne.

W ka te go rii za kła dów rol nych lau re ata mi kon kur su „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne 2013” zo sta li: I miej sce – Ośro -
dek Ho dow li Za ro do wej Ka mie niec Ząb ko wic ki Sp. z o.o.;
II miej sce – Stad ni na Ko ni Go le jew ko Sp. z o.o.; III miej sce – Kra -
kow ska Ho dow la i Na sien nic two Ogrod ni cze POLAN Sp. z o.o.

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur su oraz wrę cze nie na -
gród wszyst kim lau re atom od by ło się 20 wrze śnia br. pod -
czas XV Mię dzy na ro do wej Wy sta wy Rol ni czej AGRO SHOW
w Bed na rach ko ło Po zna nia.

Ka ta rzy na Mie tel ska
De par ta ment Pre wen cji i Pro mo cji GIP

Kon kurs „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” roz strzy gnię ty
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Co raz wię cej osób pra -
cu je dziś w po zy cji sie -
dzą cej, naj czę ściej wy -
ko nu jąc ty po we pra ce
ad mi ni stra cyj no -biu ro -
we, pro jek to we, zwią za -
ne ze sprze da żą po śred -
nią lub mar ke tin giem.
Jed nym z naj bar dziej
roz po wszech nio nych
urzą dzeń jest kom pu ter;
w ostat nich la tach głów -
nie lap top. Pra ca zwią za -
na z ob słu gą kom pu te ra
nie sie ze so bą wie le za -
gro żeń. Nie są to wpraw -
dzie bez po śred nie za -
gro że nia ży cia i zdro wia,
któ re skut ko wa ły by
skie ro wa niem pra cow ni -
ka do in nych za dań czy
wstrzy ma niem prac, jed -
nak w dłuż szej per spek -
ty wie cza so wej pra ca
przy kom pu te rze rów -
nież mo że po wo do wać
znacz ny uszczerb ek
na zdro wiu i dyskom fort.

Przy pra cy biu ro wej ma my do czy nie nia
z uciąż li wo ścią wy ko ny wa nej pra cy, po nie -
waż po zy cja sie dzą ca nie jest dla czło wie ka
na tu ral ną po zy cją fi zjo lo gicz ną. Nasz układ
mię śnio wo -szkie le to wy pod le ga znacz -
nym ob cią że niom pod czas dłu go trwa łej
pra cy sie dzą cej oraz mo no tonii wy ko ny wa -
nych czyn no ści. Do naj czę ściej wy stę pu ją -
cych do le gli wo ści zdro wot nych po wsta -
łych w wy ni ku dłu go trwa łej pra cy przy
kom pu te rze mo że my za li czyć:

– ze spół cie śni w ob rę bie nad garst -
ka – jest to cho ro ba wy wo ła na przez dłu go -
trwa łe oraz in ten syw ne uci ska nie ner wu
po środ ko we go, znaj du ją ce go się w ka na le
nad garst ka. Przy wy tę żo nej pra cy ścię gien
po ja wia się obrzęk, któ ry wy wo łu je ucisk
na nerw. W po cząt ko wej fa zie ucisk wpły wa
na nie pra wi dło we od ży wie nie ner wu, co
w kon se kwen cji po wo du je obrzęk włó kien
i ner wu oraz do le gli wo ści. Scho rze nie to
do ty ka naj czę ściej oso by w wie ku 40-60 lat;

– do le gli wo ści krę go słu pa czy do le gli wo -
ści zwią za ne z na pię ciem mię śni – spo wo -
do wa ne naj czę ściej wy mu szo ną, nie na tu -
ral ną po zy cją cia ła, znacz nym ob cią że niem
krę go słu pa, sta tycz ną po zy cją cia ła. Do le -
gli wo ści w znacz nym stop niu na si la ją się
w związ ku z sa mo czyn nym przyj mo wa -
niem przez pra cow ni ka nie wła ści wej po zy -
cji (po chy la nie się) lub nie za sto so wa niem
za sad er go no mii na sta no wi sku pra cy;

– do le gli wo ści zwią za ne z upo śle dzo nym
krą że niem w no gach i sto pach – ob ja wia ją
się bó lem, drę twie niem koń czyn, opuch -
nię cia mi czy za pa le niem żył;

– do le gli wo ści zwią za ne z nad mier nym
ob cią że niem na rzą du wzro ku – pie cze nie,
na pię cie, ostry lub tę py ból, łza wie nie, za -
ma zy wa nie ob ra zu, po dwój ne wi dze nie,
po gor sze nie ostro ści wi dze nia;

– po draż nie nia skó ry, aler gie – zwią za ne
jest to z do dat nio na ła do wa ny mi dro bi na -

mi ku rzu, któ re od py cha ne są przez mo ni -
to ry. Do za nie czysz cze nia po wie trza w po -
miesz cze niu biu ro wym przy czy nia ją się
rów nież wen ty la to ry, chło dzą ce kom pu te -
ry, któ re po wo du ją ruch po wie trza, a tym
sa mym wzno sze nie się dro bin ku rzu czy
roz to czy w po wie trzu. 

Przy obec nych mo ni to rach ekra no wych
prak tycz nie nie wy stę pu je pro mie nio wa nie
jo ni zu ją ce, a wy twa rza ne po le elek tro ma -
gne tycz ne jest na ty le ma łe, że nie ma ne ga -
tyw ne go wpły wu na zdro wie czło wie ka.

Pod sta wy praw ne

Pod sta wo wym ak tem praw nym re gu lu ją -
cym wa run ki pra cy przy kom pu te rach jest
oczy wi ście roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki So cjal nej z dnia 1 grud nia 1998 r.
w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to -
ry ekra no we (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Na le ży
jed nak pa mię tać, że usta no wie nie prze pi -
sów do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy przy ob słu dze mo ni to rów ekra no -
wych wy ni ka ło z zo bo wią zań, ja kie Pol ska
przy ję ła w ukła dzie eu ro pej skim. Jed nym
z wa run ków człon ko stwa Pol ski w Unii Eu ro -
pej skiej by ło do sto so wa nie ist nie ją ce go
i przy szłe go pra wo daw stwa Pol ski do usta -
wo daw stwa Wspól no ty Eu ro pej skiej, m.in.
w za kre sie ochro ny pra cow ni ka w miej scu
pra cy, w tym prze pi sów bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia. Pod sta wą by ła dy rek ty -
wa 89/391/EWG w spra wie wpro wa dze nia
środ ków w ce lu po pra wy bez pie czeń stwa
i zdro wia pra cow ni ków w miej scu pra cy, po -
wszech nie zwa na dy rek ty wą ra mo wą.
Art. 16 ust. 1 wspo mnia nej dy rek ty wy prze -
wi du je wy da wa nie dy rek tyw szcze gó ło -
wych obej mu ją cych m.in. pra cę na sta no wi -
skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no -
we. W związ ku z tym uchwa lo na zo sta ła dy -

Pa weł Urgacz
Technika

Mo ni to ry ekra no we 
Go spo dar stwo znaj du je się w miej sco wo ści

Mo ło żów w po wie cie hru bie szow skim. Jest to
go spo dar stwo o ro ślin nym pro fi lu pro duk cji.
Na 140 ha grun tów upra wia nych jest bli -
sko 40 ha rze pa ku i 20 ha bu ra ków cu kro wych,
na po zo sta łej po wierzch ni upra wia ne są zbo ża.
Do dat ko we do cho dy w go spo dar stwie po cho -
dzą z po za rol ni czej dzia łal no ści w za kre sie prze -
pro wa dza nia za bie gów agro tech nicz nych na
rzecz rol ni ków in dy wi du al nych oraz za kła dów
rol nych. Wśród świad czo nych usług znaj du ją się
m.in. siew i zbiór ro ślin upraw nych, or ka czy
trans port pło dów rol nych.

Ro dzi na pro wa dzi go spo dar stwo rol ne od kil ku
po ko leń. Pier wot nie na te re nie go spo dar stwa
funk cjo no wał młyn, wte dy wła ści cie lem był dzia -
dek obec ne go go spo da rza. W 2004 ro ku Zbi -
gniew Skop prze jął go spo dar stwo, któ re roz bu -
do wał i zmo der ni zo wał. Dzię ki peł nio nej od wie lu
lat funk cji na czel ni ka Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
Mo ło żów do sko na le wie, jak waż ne jest bez pie -
czeń stwo. O moż li wo ści wy star to wa nia w kon kur -
sie Agniesz ka i Zbi gniew Sko po wie do wie dzie li
się od in spek to rów PIP i KRUS wi zy tu ją cych ich
go spo dar stwo. Zna jo mość za sad bhp oraz stra -
żac ka prak ty ka go spo da rza, po zwa la ją ca na zor -
ga ni zo wa nie wzo ro we go punk tu ppoż., zde cy do -
wa ły o suk ce sie.

Lau re aci przy zna ją, że dzię ki udzia ło wi w kon -
kur sie wpro wa dzi li ulep sze nia i roz wią za nia prze -
kła da ją ce się na wzrost bez pie czeń stwa pod czas
wy ko ny wa nia co dzien nych prac. Prze sta wi li ma -
szy ny na utwar dzo ny te ren; wy po sa ży li scho dy
pro wa dzą ce do piw ni cy w po ręcz; usu nę li ubyt ki
w po sadz kach oraz na pra wi li oświe tle nie w ha li,
w któ rej prze cho wy wa ne są ma szy ny i po jaz dy
rol ni cze. Człon ko wie Cen tral nej Ko mi sji Kon kur -
so wej z uzna niem ko men to wa li wpro wa dzo ne
roz wią za nia, w tym bar dzo do brze wy po sa żo ny
prze no śny punkt ppoż., za sto so wa nie be to nu za -
po bie ga ją ce go prze do sta wa niu się sub stan cji
tok sycz nych do śro do wi ska w ma ga zy nie sma rów
i ole jów czy myj nię ma szyn wy po sa żo ną w osad -
ni ki, z któ rych wstęp nie prze fil tro wa na wo da od -
pro wa dza na jest do ro wów me lio ra cyj nych. 

To masz Abram czyk
OIP Lu blin

Agniesz ka i Zbi gniew Sko po wie – zdo byw cy
pierw sze go miej sca w wo je wódz twie lu bel -
skim w kon kur sie „Bez piecz ne Go spo dar stwo
Rol ne 2013” – zo sta li wy ty po wa ni przez Cen -
tral ną Ko mi sję Kon kur so wą do na gro dy spe -
cjal nej głów ne go in spek to ra pra cy, któ rą
w tym ro ku jest za mia tar ka pro wa dzo na z na -
pę dem ba te ryj nym mar ki Nil fisk -ALTO.

Wy róż nie ni przez głów ne go in spek to ra pra cy

W te go rocz nej edy cji kon kur su „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” zo sta li
wy róż nie ni za pro wa dze nie go spo dar stwa w spo sób no wo cze sny, z wy jąt -
ko wą dba ło ścią o es te ty kę i bez pie czeń stwo miesz kań ców oraz osób w nim
pra cu ją cych. Jak sa mi twier dzą, bez pie czeń stwo pra cy jest dla nich pod sta -
wą dzia łal no ści; li czą na to, że sto so wa ne przez nich do bre prak ty ki oraz
na bie żą co wpro wa dza ne udo god nie nia bę dą pro cen to wa ły w przy szło ści,
gdy ich cór ki Eli za i Wik to ria przej mą pro wa dze nie go spo dar stwa.
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rek ty wa 90/270/EWG w spra wie mi ni mal nych wy ma gań
w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy z urzą dze nia mi
wy po sa żo ny mi w mo ni to ry ekra no we, na pod sta wie któ rej
usta no wio ne zo sta ło wspo mnia ne wcze śniej roz po rzą dze nie
w spra wie bhp przy ob słu dze mo ni to rów ekra no wych.

Prak ty ka kon tro ler ska

Bar dzo czę sto kon tro le prze pro wa dza ne są w pod mio tach,
w któ rych pod sta wo wy mi, a nie rzad ko na wet je dy ny mi
urzą dze nia mi na te re nie za kła du pra cy są kom pu te ry sta cjo -
nar ne czy lap to py oraz pod sta wo we urzą dze nia biu ro we.
Kon tro la ta kie go pod mio tu nie mu si ogra ni czać się wy łącz -
nie do za gad nień z za kre su pra wa pra cy, prze glą da nia do ku -
men ta cji ka dro wo -pła co wej. Ce lo we wy da je się spraw dze -
nie wa run ków pra cy pra cow ni ków biu ro wych, co mo że skut -
ko wać de cy zja mi na ka zo wy mi, a na pew no po pra wą wa run -
ków pra cy. Roz po rzą dze nie z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra -
wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi skach wy po -
sa żo nych w mo ni to ry ekra no we, a w za sa dzie za łącz nik
do te go roz po rzą dze nia, okre śla dość szcze gó ło wo wy ma ga -
nia, ja kie mu szą speł nić sta no wi ska wy po sa żo ne w mo ni to ry

ekra no we. Rzecz ja sna, po ja wia ły się i naj praw do po dob niej
na dal bę dą się po ja wiać wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne.

Na sa mym po cząt ku in spek tor pra cy naj czę ściej sta je
przed dy le ma tem, czy da ne sta no wi sko wy po sa żo ne w mo -
ni tor ekra no wy po win no speł niać wy ma ga nia oma wia ne go
roz po rzą dze nia i czy w kon se kwen cji mo że my wy da wać de -
cy zje w tej ma te rii. Oczy wi ście naj pierw mu si my okre ślić, czy
ma my do czy nie nia z pra cow ni kiem ob słu gu ją cym mo ni tor
ekra no wy. Zgod nie z de fi ni cją po da ną w § 2 pkt 4 roz po rzą -
dze nia pra cow ni kiem jest każ da oso ba za trud nio na przez
pra co daw cę, w tym prak ty kant i sta ży sta, użyt ku ją ca w cza -
sie pra cy mo ni tor ekra no wy, co naj mniej przez po ło wę do -
bo we go wy mia ru cza su pra cy. I tu po ja wia się pro blem, po -
nie waż pra co daw ca nie ma obo wiąz ku ewi den cjo no wa nia
cza su pra cy przy mo ni to rze ekra no wym. Po zo sta je jed nak
in ny do stęp ny śro dek wy ni ka ją cy z usta wy z dnia 13 kwiet -
nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji Pra cy (Dz.U. Nr 89,
poz. 589) oraz z Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go – prze słu cha nie świad ków lub stron w ce lu usta le nia cza -
su użyt ko wa nia kom pu te ra przez pra cow ni ka. Na le ży rów -
nież za zna czyć, że pra ca przez po ło wę do bo we go wy mia ru
cza su pra cy nie mu si wy stę po wać w każ dym dniu. Pod sta wą
in ter pre ta cyj ną mo gą być dwa wy ro ki Wo je wódz kich Są dów
Ad mi ni stra cyj nych, w Po zna niu i w Olsz ty nie: „Nie ma ją zna -
cze nia za ło że nia, ja kie przy jął pra co daw ca od no śnie ilo ści
cza su pra cy przy kom pu te rze na przed mio to wym sta no wi -
sku, lecz fak tycz ny wy miar cza su, ja ki pra cow nik mu si po -
świę cić na pra cę przy kom pu te rze. Nie jest tak że istot na oko -
licz ność, że prze kro cze nie po ło wy do bo we go cza su pra cy
przy kom pu te rze mo że nie mieć miej sca każ de go dnia” (wy -
rok z dnia 18 ma ja 2011 r., IV SA/Po 196/11) oraz „Nie jest
istot na oko licz ność, iż prze kro cze nie po ło wy do bo we go cza -
su pra cy przy kom pu te rze nie ma miej sca każ de go dnia.
Przy ję cie in ter pre ta cji, iż prze pis § 2 pkt 4 roz po rzą dze nia
z dnia 1 grud nia 1998 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy na sta no wi skach wy po sa żo nych w mo ni to ry ekra no -
we (Dz.U. Nr 148, poz. 973) wy ma ga, aby pra cow nik co -
dzien nie pra co wał przy kom pu te rze wię cej niż po ło wę do -
bo we go cza su pra cy, pro wa dzi ło by do obej ścia pra wa” (wy -
rok z dnia 10 ma ja 2006 r., II SA/Ol 535/06).

W to ku czyn no ści kon tro l nych in spek tor pra cy po wi nien
spraw dzić, czy pra co daw ca re ali zu je pod sta wo we obo wiąz -
ki wy ni ka ją ce z przed mio to we go roz po rzą dze nia – czy or ga -
ni zu je sta no wi ska pra cy z mo ni to ra mi ekra no wy mi w ta ki
spo sób, aby speł nia ły one mi ni mal ne wy ma ga nia bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz er go no mii, okre ślo ne w za łącz -
ni ku do roz po rzą dze nia. Pra co daw ca jest obo wią za ny
do prze pro wa dze nia na sta no wi skach pra cy wy po sa żo nych
w mo ni to ry ekra no we oce ny wa run ków pra cy w za kre sie: or -
ga ni za cji sta no wi ska pra cy, sta nu ele men tów wy po sa że nia,
ob cią że nia na rzą du wzro ku, ob cią że nia czyn ni ka mi fi zycz ny -
mi w tym oświe tle nie oraz ob cią że nia psy chicz ne go pra cow -
ni ka. Oce na mo że zo stać prze pro wa dzo na w for mie od ręb -
ne go opra co wa nia lub sta no wić ele ment skła do wy oce ny ry -
zy ka za wo do we go na sta no wi sku. W prze pi sie bra ku je za pi -

su o obo wiąz ku do ku men to wa nia ta kiej
oce ny i przy wy da wa niu za le ceń w tym
za kre sie war to po sił ko wać się art. 226 Ko -
dek su pra cy, któ ry zo bo wią zu je pra co -
daw cę do udo ku men to wa nia ry zy ka za -
wo do we go zwią za ne go z wy ko ny wa ną
pra cą.

Pra co daw ca jest obo wią za ny do łą cze -
nia prze mien nie pra cy zwią za nej z ob słu -
gą mo ni to ra ekra no we go z in ny mi ro dza -
ja mi prac, nie ob cią ża ją cy mi na rzą du
wzro ku i wy ko ny wa ny mi w in nej po zy cji
cia ła, lub do udzie la nia co naj mniej pię -
cio mi nu to wej prze rwy wli czo nej do cza su
pra cy, po każ dej go dzi nie pra cy przy ob -
słu dze mo ni to ra. Nie ste ty tu po ja wia się
pro blem kon tro li przez in spek to rów pra -
cy re ali za cji ta kie go obo wiąz ku. Pra co -
daw ca ma rów nież obo wią zek za pew nić
pra cow ni kom za trud nio nym na sta no wi -
skach z mo ni to ra mi ekra no wy mi pro fi lak -
tycz ną opie kę zdro wot ną, w za kre sie
i na za sa dach okre ślo nych w od ręb nych
prze pi sach. Pod sta wą wy da wa nia środ -
ków praw nych jest oczy wi ście art. 229 k.
p. oraz roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia
i Opie ki Spo łecz nej z dnia 30 ma ja 1996 r.
w spra wie prze pro wa dza nia ba dań le kar -
skich pra cow ni ków, za kre su pro fi lak tycz -
nej opie ki zdro wot nej nad pra cow ni ka mi
oraz orze czeń le kar skich wy da wa nych
do ce lów prze wi dzia nych w Ko dek sie pra -
cy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.; Dz.U.
z 2010 r. Nr 240, poz. 1611).

Kon tro la wy po sa że nia sta no wi ska pra -
cy nie po win na na strę czać pro ble mów,
przy naj mniej w na stę pu ją cym za kre sie:
➡ spraw dze nie, czy mo ni tor za pew nia

moż li wość zmia ny po chy le nia ekra nu
do przo du i do ty łu oraz ob ro tu wo kół
wła snej osi w obu kie run kach. Nie ste ty
w trak cie kon tro li trud niej bę dzie oce nić,
czy speł nio ne są wa run ki mi ni mal ne, tj. 20
stop ni do przo du, 5 stop ni do ty łu oraz
po 60 stop ni w le wo i w pra wo;
➡ spraw dze nie, czy kon struk cja kla -

wia tu ry da je moż li wość re gu la cji kon ta
na chy le nia. Kąt na chy le nia po wi nien wy -
no sić od 0 do 15 stop ni;
➡ spraw dze nie zna ków gra ficz nych

na kla wia tu rze – czy są kon tra sto we i czy -
tel ne. W tym przy pad ku in spek tor pra cy
w spo sób in dy wi du al ny jest w sta nie
okre ślić sto pień zu ży cia (star cia się) na pi -
sów;

➡ spraw dze nie krze sła sta no wią ce go
wy po sa że nie sta no wi ska pra cy, któ re po -
win no mieć: do sta tecz ną sta bil ność
przez wy po sa że nie go w pod sta wę co
naj mniej pię cio pod po ro wą z kół ka mi
jezd ny mi, re gu la cję wy so ko ści sie dzi ska
w za kre sie 400-500 mm, li cząc od pod ło -
gi, re gu la cję wy so ko ści opar cia oraz re -
gu la cję po chy le nia opar cia, moż li wość
ob ro tu wo kół osi pio no wej o 360 stop ni,
pod ło kiet ni ki.

Istot nym ele men tem jest or ga ni za cja
sta no wi ska pra cy w ta ki spo sób, aby pra -
cow nik miał za pew nio ną prze strzeń pra cy
po zwa la ją cą na umiesz cze nie w za się gu
rąk wszyst kich ele men tów ob słu gi wa -
nych ręcz nie oraz za pew nie nie od po -
wied niej prze strze ni do umiesz cze nia nóg
pod bla tem sto łu. Nie ste ty bra ku je szcze -
gó ło wych wy mo gów w tym za kre sie
i kon tro lu ją cy mu si zdać się na wła sne do -
świad cze nie za wo do we. 

Pro po nu ję rów nież usta lić, czy pra co -
daw ca do ko nał po mia rów na tę że nia
oświe tle nia elek trycz ne go na sta no wi sku
pra cy i czy po ziom na tę że nia speł nia wy -
ma ga nia okre ślo ne w Pol skiej Nor mie PN-
EN 12464-1: 2004 „Świa tło i oświe tle nie.
Oświe tle nie miejsc pra cy”. W przy pad ku
bra ku po mia rów na le ży skie ro wać do pra -
co daw cy sto sow ne środ ki praw ne.

Ze wzglę du na znacz ny po stęp tech no -
lo gicz ny obej mu ją cy sprzęt kom pu te ro -
wy oraz no wo cze sne ele men ty wy po sa -
że nia do dat ko we go, a tak że roz wój me dy -
cy ny i ba dań nad skut ka mi od dzia ły wa nia
na zdro wie czło wie ka dłu go trwa łej pra cy
z kom pu te rem Unia Eu ro pej ska za ini cjo -
wa ła pra ce nad zmia ną dy rek ty wy
90/270/EWG (uchwa lo ną 23 la ta te mu), co
w kon se kwen cji po win no przy nieść rów -
nież zmia ny w pol skim pra wo daw stwie
w tym za kre sie. 

star szy in spek tor Pa weł Urgacz
OIP Ka to wi ce

Li te ra tu ra:

Cho ro by za wo do we pra cow ni ków biu -
ro wych. Ra port por ta lu biu ro we go No we -
biu ro.pl

Źró dła pól elek tro ma gne tycz nych – mo -
ni to ry ekra no we, „Bez pie czeń stwo Pra -
cy” 4/2002.
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W ob li czu śmier ci je ste śmy bez rad ni. Oswa ja my ją sło wa mi,
re kon stru uje my ob ra zy z prze szło ści, pie lę gnu je my pa mięć.
Dziś wie my po nad wszel ką wąt pli wość, że wszyst ko by ło waż -
ne, bo do ty czy ło oso by, któ rej nie ma już wśród nas. Każ dy pa -
mię ta ina czej i każ dy bu du je wła sny por tret z pa mię ci. 

Wspo mi na my dziś Jac ka Za lew skie go, o któ rym mó wią Je go
współ pra cow ni cy, ko le dzy i przy ja cie le. Wszy scy są zgod ni, mi -
mo róż nych od cie ni wspo mnień, że był czło wie kiem o bar dzo
wy ra zi stej oso bo wo ści. Bły sko tli wy, zdy stan so wa ny, iro nicz ny,
w pra cy pro fe sjo na li sta. Przy tym był oso bą bar dzo wraż li wą
i w wy jąt ko wy spo sób de li kat ną. My śli my i mó wi my o Nim
z wiel kim smut kiem, tę sk no tą i sym pa tią.

Iwo na Hic kie wicz, głów ny in spek tor pra cy
Zna ko mi ty praw nik, le gi sla tor, bar dzo in te li gent ny czło wiek z du -

żym po czu ciem hu mo ru. Ko pal nia wie dzy w spra wach me ry to rycz -
nych. Przez ca łe la ta le gi sla cja w Głów nym In spek to ra cie Pra cy
opie ra ła się na Jac ku. Opra co wy wał ko lej ne za rzą dze nia głów ne go
in spek to ra pra cy. Nie raz przy szło mi ko rzy stać z Je go wie dzy i do -
świad cze nia.

Ja cek miał swo je za sa dy, któ ry mi kie ro wał się w ży ciu. Swe go
zda nia twar do bro nił, choć za wsze był otwar ty na od mien ne ar gu -
men ty. 

Pa mię tam Go jesz cze z cza sów, gdy przy go to wy wa łam się do eg -
za mi nu dla przy szłych in spek to rów pra cy we wro cław skim ośrod ku
szko le nia. My ślę, że nie tyl ko ja, ale też in ne ko le żan ki i ko le dzy z na -
szej 25. apli ka cji in spek tor skiej bar dzo cie pło Go wspo mi na ją. By ło
to w czerw cu 1994 r., w trak cie se sji po wtó rze nio wej przed eg za mi -
nem. Ja cek przy je chał z War sza wy, z Głów ne go In spek to ra tu Pra cy
i przez dwa dni pro wa dził z na mi za ję cia na te mat pro ce du ry ad mi -
ni stra cyj nej i tzw. warsz ta tu in spek tor skie go. Eg za min wszy scy zda -
li śmy po tem bar dzo do brze, cho ciaż Ja cek, nie za leż nie od ogrom -
nej życz li wo ści, był su ro wym eg za mi na to rem. 

Póź niej bli sko współ pra co wa łam z Jac kiem w Głów nym In spek -
to ra cie Pra cy, naj pierw w De par ta men cie Praw nym GIP, po tem pod -
czas peł nie nia funk cji za stęp cy głów ne go in spek to ra pra cy ds. or -
ga ni za cyj nych. Ra zem przy szło nam pra co wać przy ko lej nych no -
we li za cjach usta wy o Pań stwo wej In spek cji Pra cy; w tym przy bar -
dzo trud nej do prze pro wa dze nia zmia nie, na mo cy któ rej Ośro dek
Szko le nia PIP we Wro cła wiu stał się jed ną z jed no stek or ga ni za cyj -

nych PIP. Wspo mi nam ten czas bar dzo do brze, zwłasz cza że od Jac -
ka za wsze moż na by ło bar dzo du żo się na uczyć. 

Dziś bar dzo mi Go bra ku je. Ja ko ko le gi i pra cow ni ka.

Le szek Za jąc, za stęp ca głów ne go in spek to ra pra cy 
Z Jac kiem spo tka łem się po raz pierw szy w la tach 80., kie dy roz -

po czął pra cę ja ko in spek tor pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie Pra -
cy w War sza wie. Nic tak nie sprzy ja po zna niu się jak wspól na pra ca.
Ja mia łem tę oka zję pod czas pro wa dzo nych wów czas wspól nych
kon tro li, któ rych ce lem by ło spraw dza nie m.in. or ga ni za cji pra cy,
za kre sów za dań i obo wiąz ków pra cow ni ków róż nych szcze bli za -
rzą dza nia pod ką tem re ali za cji za dań do ty czą cych bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w za kła dach pra cy. Obec nie na zwa li by śmy to spraw -
dza niem funk cjo no wa nia sys te mu za rzą dza nia bhp. Już wte dy dał
się po znać ja ko oso ba nie tu zin ko wa. Je go wie dza, ana li tycz ny tok
ro zu mo wa nia i umie jęt ność wy cią ga nia wła ści wych wnio sków,
a tak że do bry kon takt z ludź mi spra wia ły, że nie raz zwra ca li śmy się
do nie go z pro ble ma mi na po tka ny mi pod czas kon tro li. Nie spo tka -
łem się ni gdy z Je go od mo wą, za wsze słu żył po mo cą. Ko lej nym eta -
pem na szej wspól nej pra cy był Głów ny In spek to rat Pra cy, gdzie
w la tach 90. pra co wa li śmy ra zem w De par ta men cie Or ga ni za cyj -
nym. Je go prak ty ka le gi sla cyj na w za kre sie two rze nia ak tów praw -
nych i prze pi sów we wnętrz nych po wo do wa ła, że był skarb ni cą wie -
dzy w tym za kre sie. Cho ciaż lu bił sa mo dziel nie roz wią zy wać zle co -
ne za da nia, an ga żo wa ny był rów nież do prac ze spo ło wych. Po tra fił
się upo rać z naj bar dziej skom pli ko wa ny mi za da nia mi. Wy ko ny wał
swo ją pra cę wzo ro wo, był ko le żeń ski, za wsze znaj do wał czas na po -
moc. Czę sto wy ko rzy sty wa li śmy rów nież je go tzw. wie dzę hi sto -
rycz ną w za kre sie prze pi sów i róż nych roz wią zań or ga ni za cyj nych
urzę du. Trud no bę dzie pra co wać z my ślą, że Jac ka nie ma już wśród
nas, że nie bę dzie moż na zwró cić się do Nie go o po moc.

Han na Paw lik, głów ny spe cja li sta GIP 
Ko le ga, współ pra cow nik, przy ja ciel – czy te trzy sło wa mo gą wła -

ści wie okre ślić re la cje z oso bą, któ rą zna ło się tak bli sko przez po -
nad 25 lat?

Ja kim czło wie kiem był Ja cek? Nie lu bił zgieł ku, spo tkań to wa rzy -
skich w du żym gro nie. Za wsze w cie niu, za wsze za słu cha ny i uważ -
ny; nikt ze zna nych mi osób nie umiał słu chać tak jak On. In spi ro wał,
roz ba wiał, mo ty wo wał, spie rał się i spra wiał, że chcia ło się z Nim

roz ma wiać bez prze rwy. Per fek cjo ni sta, w pra cy wy ma gał od sie bie
i od in nych bar dzo du żo, nie zno sił głu po ty i by le ja ko ści. Bar dzo
przy wią za ny do swo ich po my słów i idei, a jed no cze śnie otwar ty
na kon struk tyw ną kry ty kę i cie ka we roz wią za nia. Es te ta w każ dym
ca lu, ko chał wszyst ko co pięk ne – ma lar stwo, książ ki, mu zy kę.
Do lu dzi miał sto su nek iro nicz no -po błaż li wy, ro zu miał ich sła bo ści,
do ce niał za le ty. Był bar dzo lu bia ny przez oso by, któ rym po zwo lił się
le piej po znać. Nie licz ni do stą pi li te go za szczy tu, ja mia łam szczę -
ście i zna la złam się w tym gro nie. Ja cek za wsze słu żył mi mą dry mi,
roz waż ny mi ra da mi, wspie rał w trud nych chwi lach, roz ba wiał cel -
ny mi ri po sta mi i żar ta mi.

Od szedł ci cho, tak jak żył… Ma ły Wiel ki Czło wiek! Za wiódł mnie
tyl ko je den raz w ży ciu – za wsze obie cy wał, że bę dzie żył 100 lat…
Nikt ni gdy nie za stą pi pust ki po Je go odej ściu. Na szczę ście zdą ży -
łam się z Nim po że gnać, uści snąć Je go dłoń i po dzię ko wać za to, że
był ze mną, z na mi… za wszyst kie pięk ne, waż ne i nie za po mnia ne
chwi le.

Ze śmier cią za wsze trud no jest się po go dzić, ale odej ście Jac ka
bo li w szcze gól ny spo sób. Śmierć upo mnia ła się o Nie go w naj lep -
szym mo men cie Je go ży cia. Był ko cha ny, miał wspa nia łą żo nę i sy -
na, był speł nio ny za wo do wo i pe łen ma rzeń… Od szedł, ale pa mięć
o Nim za wsze po zo sta nie w mo im ser cu… O wspa nia łym Ko le dze,
Współ pra cow ni ku, Przy ja cie lu.

Da nu ta Rut kow ska, rzecz nik pra so wy GIP
Wi dzę, jak prze mie rza ko ry ta rze GIP-u ze ster tą do ku men tów

pod pa chą… Spo koj ny, o nie co iro nicz nym spoj rze niu, zdy stan so -
wa ny wo bec lu dzi i pro ble mów. Bu dzą cy sza cu nek, a po la tach
współ pra cy tak że życz li wość i ogrom ną sym pa tię. 

Nie jed no krot nie ko rzy sta łam z Je go wie dzy, zwłasz cza po wej ściu
w ży cie no wej usta wy o PIP w 2007 r. Chęt nie wspo ma gał mnie in for -
ma cją, nie kie dy z chwi li na chwi lę, gdy dzien ni ka rze pro si li o od po -
wiedź „na wczo raj”. Ro zu miał spe cy fi kę za wo du dzien ni kar skie go, co
jest rzad ką ce chą wśród urzęd ni ków, i mo ją ro lę ja ko rzecz ni ka. 

Nie za po mnę Je go biur ka… Kie dyś we szłam do Nie go i już chcia -
łam się wy co fać z po ko ju, bo my śla łam, że Go nie ma. Ale był, sie -
dział za sto sa mi do ku men tów, któ re pię trzy ły się przed Nim. Za żar -
to wa łam wte dy, że zro bię zdję cie Jego biur ka do „In spek to ra Pra -
cy” – niech lu dzie zo ba czą, jak się u nas pra cu je! Dzi siaj ża łu ję, że te -
go nie zro bi łam… Po wie dzia łam Jac ko wi, z czym przy cho dzę, a On
„za nur ko wał” i bez pro ble mu wy jął z tych sto sów wła ści wą kart kę.

Dziś Ja cek od szedł z ko ry ta rzy GIP-u, ale nie z na szej pa mię ci! Jest
w na szej usta wie, gdy ją czy ta my, jest w na szych re gu la mi nach i za -
rzą dze niach. Jest w do ku men tach, któ re two rzy ły i two rzą hi sto rię
Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Jac ku, od po czy waj w spo ko ju.

Li dia Szmit, dy rek tor De par ta men tu Pla no wa nia, Ana liz i Sta -
ty sty ki GIP

Na sza pierw sza roz mo wa. Przed 20 la ty. Przy szłam do Je go po ko -
ju, wów czas na VII pię trze, z pil ną służ bo wą spra wą. Zo ba czy łam czło -
wie ka, któ ry ze sku pie niem słu cha, nie prze ry wa, a po tem od po wia -
da nie zwy kle rze czo wo i pre cy zyj nie. By łam pod wra że niem kom pe -
ten cji i by stro ści umy słu, onie śmie la ła mnie jed nak stwa rza na przez
Nie go at mos fe ra urzę do wej po wa gi i dy stan su. Ale tyl ko przez chwi -

lę. Bo gdy po roz ma wia li śmy nie co dłu żej, do strze głam w Je go
oczach nut kę uśmie chu, prze bi ja ją ce go się przez ten po zor ny chłód.
Po zor ny, bo w isto cie wy ni ka ją cy z de li kat no ści uczuć, z głę bo ko skry -
wa nej wraż li wo ści; ale tak że z nie chę ci do tra ce nia cza su na ni by -kon -
tak ty i ni by -roz mo wy. Uda ło mi się to zro zu mieć dość szyb ko i dzię ki
te mu mia łam szczę ście po znać Jac ka ja ko wspa nia łe go roz mów cę,
in ter pre tu ją ce go rze czy wi stość (tak że tę na szą służ bo wą) z rzad ko
spo ty ka ną wni kli wo ścią, a przy tym po tra fią ce go ubrać swo je prze -
my śle nia i ob ser wa cje w for mę wy szu ka nej (au to)iro nii. Je go żar ty,
cel ne ko men ta rze… Jak bar dzo mi ich te raz brak.

Po dzi wia łam też Je go umie jęt ność dy stan so wa nia się wo bec
spraw, któ re na co dzień tak bar dzo nas ab sor bu ją, a któ re w isto cie
nic nie zna czą. Ja cek dzie lił spra wy na bar dzo waż ne i zu peł nie nie -
waż ne, a ta dia gno za by ła z re gu ły bez błęd na. Gdy nie raz wi dział
mnie zmar twio ną i za bie ga ną, po wta rzał: „Na bierz dy stan su. Tyl ko
nie któ re spra wy są war te, by aż tak się ni mi przej mo wać; więk szość
nie prze trwa na wet krót kiej pró by cza su”. Za wsze miał ra cję, za wsze
po tra fił wi dzieć rze czy i spra wy w ich wła ści wym wy mia rze.

Każ da roz mo wa z Jac kiem by ła dla mnie cen na i in spi ru ją ca;
chcia ło się z Nim roz ma wiać o wszyst kim. A jed nak o wie le za ma ło
by ło tych roz mów. Bra ko wa ło cza su (choć te raz wi dzę, że ta kie po -
dej ście jest ab so lut nie nie wy ba czal ne). W ostat nich la tach te go cza -
su zro bi ło się jesz cze mniej i na sze kon tak ty sta ły się spo ra dycz ne.
Dziś nie mo gę te go od ża ło wać.

Na sza ostat nia roz mo wa. Prze cież tak nie daw no. O zdro wiu. Ni -
gdy nie za po mnę wy ra zu twa rzy Jac ka, gdy po po wro cie z dłu gie -
go zwol nie nia le kar skie go po wie dział mi: „Te raz to już chy ba mnie
wy le czy li”. Wy czu łam w tych sło wach brak wia ry, smu tek, bo le sną
re flek sję. To na wet już nie by ła ta Je go au to iro nia. Nie ste ty nie. Ze
skurczem ser ca wró ci łam do swo ich za jęć. Za czę łam się bać.

Ni gdy nie po wie dzia łam Jac ko wi, jak bar dzo Go ce nię i po pro -
stu – jak bar dzo Go lu bię. Te raz za sta na wiam się, czy kie dy kol wiek
bę dę mo gła Mu to po wie dzieć. Czy jest Tam ta Stro na i czy On tam
jest… Wie rzę, że tak.

Jac ku, po roz ma wia my jesz cze?

Od 1.02.1983 r. - OIP w War sza wie, 10 lu te go 1984 r. po wo -
ła ny na sta no wi sko in spek to ra pra cy.

Od 1.08.1990 r. - GIP, star szy spe cja li sta w Ze spo le Praw -
nym.

Od 1.11.1991 r. do 31.03.1993 r. – p.o. wi ce dy rek to ra De -
par ta men tu Or ga ni za cji i Za rzą dza nia GIP.

Od 1.04.1993 r. do 30.06.2000 r. – głów ny spe cja li sta
w De par ta men cie Or ga ni za cji i Za rzą dza nia GIP.

Od 1.07.2000 r. do 17.10.2002 r. oraz od 1.04.2003 r.
do 21.10.2007 r. – wi ce dy rek tor De par ta men tu Or ga ni za cyj -
ne go (od 29.10.2002 do 31.03.2003 r. – kie row nik Sek cji
do Spraw Le gi sla cji w De par ta men cie Or ga ni za cyj nym GIP) 

Od 10.2007 r. – głów ny spe cja li sta w De par ta men cie
Praw nym.

Od 04.2009 r. – głów ny spe cja li sta do spraw le gi sla cji
w De par ta men cie Or ga ni za cyj nym.

Ja cek Za lew ski (1958-2013)
Wspo mnie nie

a jed nak 
mi ło jest po my śleć
że świat umrze tro chę
kie dy ja umrę
(H. Po świa tow ska)
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Ra dzion ków to nie wiel ka miej sco wość po -
ło żo na w aglo me ra cji ka to wic kiej. Jesz cze
kil ka na ście lat te mu mo gła ko ja rzyć się
z ko pal nią wę gla, na któ rej ist nie nie wska -
zu je nie czyn ny już dziś szyb. Prze szło de -
ka dę te mu na czę ścio wo zre kul ty wo wa -
nych te re nach po wstał ter mi nal pa liw, je -
den z naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie
i naj więk szy na Ślą sku.

TanQuid jest za kła dem, w któ rym wszyst ko jest jak na le ży,
pod kre śla Krzysz tof Gro niew ski, nad in spek tor pra cy
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach. Do sko na le
wie, co mó wi, gdyż od 35 lat kon tro lu je i nad zo ru je za kła dy
che micz ne, któ re ma ją sta tus szcze gól nie nie bez piecz nych.
Pol scy sze fo wie TanQuid twier dzą, że w ni czym nie ustę pu je
on za kła dom tej bran ży na za cho dzie Nie miec, z któ ry mi
współ pra cu ją. Tam zda rza się na wet, że przy dys try bu to rach
pa li wa moż na zo ba czyć wia der ka, na wy pa dek nie szczel no -
ści po daj ni ka pa li wa. W ra dzion kow skim ter mi na lu to nie
mo że mieć miej sca. 

Przed wej ściem na te ren ba zy wszy scy, bez wy jąt ku, mu szą
zo sta wić te le fo ny ko mór ko we oraz wszel kie elek tro nicz ne
ga dże ty. Obo wią zu je rów nież bez względ ny za kaz pa le nia.
Prze strze ga nia tych za ka zów wszy scy pil nu ją na wza jem, po -
nie waż zda ją so bie spra wę z te go, czym mo gło by się skoń -
czyć ich zła ma nie. Adam Ję drzej czyk, dy rek tor ter mi na lu
pa liw w Ra dzion ko wie, wspo mi na sy tu ację, gdy do fir my
przy je cha ła eki pa re mon to wa, któ ra mia ła wy ko nać kon ser -
wa cję jed ne go ze zbior ni ków. Oso bi ście za pro wa dził jej pra -
cow ni ków na miej sce i tam pro wo ka cyj nie za py tał, czy nie
ma ją pa pie ro sa, bo chciał by za pa lić. Nie mal wszy scy wy ję li
z kie sze ni „dym ka”, mi mo że wcze śniej na szko le niu zo sta li
po in for mo wa ni o za ka zie i zo bo wią za li się go prze strze gać.

Zbior nik w zbior ni ku

Na je de na sto hek ta ro wej dział ce zaj mo wa nej przez ter mi -
nal pa liw w Ra dzion ko wie z da le ka wi dać róż nej wiel ko ści
zbior ni ki ma ga zy no we. Jest ich sie dem na ście, łącz nie z ty mi
naj więk szy mi, któ re li czą po kil ka na ście me trów wy so ko ści
i miesz czą dzie sięć ty się cy me trów sze ścien nych pa li wa.

Mózg i dwa ser caWYDAWNICTWA PIP
Bro szu ra pt. „Na no ma te ria ły.

Bez piecz nie w pra cy” jest naj now -
szą pro po zy cją wy daw ni czą PIP.
Spe cja li ści zaj mu ją cy się od wie lu lat
na no tech no lo gią pró bu ją od po wie -
dzieć na py ta nia: Czym są na no ma -
te ria ły? Ja kie są ich wła ści wo ści? Ja -
kie ko rzy ści wy ni ka ją z ich uży wa -
nia? Czy mo gą stwa rzać za gro że -
nia? Pu bli ka cja in spek to ra To ma -
sza Grau sza z Okrę go we go In -
spek to ra tu w Olsz ty nie rów nież
po ru sza te za gad nie nia. Ad re so -
wa na jest do pra co daw ców oraz
służb bhp, któ rzy do tej po ry nie
mie li kon tak tu z tą te ma ty ką.
Oma wia pro ble ma ty kę zwią za ną
z na no ma te ria ła mi wy stę pu ją -
cy mi na sta no wi skach pra cy, ro -
dza ja mi za gro żeń oraz pro po zy -
cja mi spo so bów za bez pie cza -
nia przed ich szko dli wym dzia -
ła niem na or ga nizm czło wie ka.
Waż nym pro ble mem, na któ ry
zwra ca uwa gę au tor pu bli ka -
cji, jest brak od po wied nich
ure gu lo wań praw nych do ty -
czą cych na no czą stek, mo gą -
cych uwol nić się do śro do wi -
ska, co w przy pad ku więk -
szo ści pro duk tów nie na kła -
da na pro du cen tów obo -
wiąz ku za wie ra nia na ety kie tach
sto so w nej in for ma cji o wy ko rzy sta -
nej tech no lo gii.
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Wszyst kie są sta le mo ni to ro wa ne w za kre sie za rów no prze -
bie ga ją cych w nich pro ce sów, jak i szczel no ści. Po nad to każ -
dy zbior nik jest umiesz czo ny w dru gim, do dat ko wym, tak by
w ra zie roz sz czel nie nia pa li wo nie wy do sta ło się na ze -
wnątrz. Na szczy cie za in sta lo wa no her me tycz ne urzą dze nia
do po bie ra nia pró bek pa li wa, gdyż te go ro dza ju czyn no ści
na le żą do szcze gól nie nie bez piecz nych i obar czo nych
ogrom nym ry zy kiem wy pad ku. Je go skut ki mo gły by być tra -
gicz ne, jak te w ra fi ne rii w Gdań sku w ma ju 2003 ro ku, kie dy
pod czas po bie ra nia pró bek ben zy ny w po ża rze zgi nę ły trzy
oso by.

Pod sta wo wym wa run kiem przy bu do wie sys te mu zbior ni -
ków by ło usy tu owa nie ich na te re nie sta bil nym geo lo gicz -
nie, któ rym wbrew po zo rom jest te ren po daw nej, dzia ła ją -
cej przez bli sko sto lat, ko pal ni Po wstań ców Ślą skich – pod -
kre śla Ma rek Ja siń ski, głów ny au to ma tyk za kła du. Jej spu -
ści zną są dwa to ry ko le jo we, na dal użyt ko wa ne przez ter mi -
nal, do któ re go pa li wo do star cza ne jest wy łącz nie tą dro gą.
Pierw szy skład po cią gów z su row cem wje chał tu rów no
dwa dzie ścia mie się cy po tym, jak w 2001 ro ku wbi to w grunt
pierw szą ło pa tę na bu do wie ba zy pa liw. Na każ dym te go ty -
pu obiek cie front roz ła dun ko wy, gdzie pa li wo z cy stern prze -
le wa ne jest do zbior ni ków, to miej sce naj bar dziej na ra żo ne
na wy stą pie nie po waż nej awa rii. Jest to je dy ny pro ces tech -
no lo gicz ny w ter mi na lu, któ re go nie da się zauto ma ty zo wać.
Pra ca tam od by wa się ręcz nie, w trud nych wa run kach at -
mos fe rycz nych i jest na praw dę bar dzo cięż ka. Lu dzie pra cu -
ją na dwie zmia ny i ni gdy w po je dyn kę. Są od po wie dzial ni
za wła ści we pod łą cze nie wę ża do cy ster ny, wcze śniej za jej
otwar cie i kon tro lę prze ła dun ku. To szcze gól nie nie bez piecz -
ne czyn no ści wy ko ny wa ne przez pra cow ni ków. Pod czas
nich do szło tu kie dyś do wy pad ku przy pra cy. Pra cow nik
wszedł na gó rę cy ster ny i wbrew pro ce du rom zbyt moc no
po chy lił się, by otwo rzyć uszko dzo ny właz. Gdy od krę cił

ostat nią śru bę de kla, wy so kie ci śnie nie spo wo do wa ło je go
od rzu ce nie i ude rze nie pra cow ni ka, któ ry spadł na zie mię
z wy so ko ści cy ster ny. Na szczę ście nie do znał po waż ne go
ura zu. Zda rze nie by ło szcze gó ło wo ana li zo wa ne i oma wia ne
z ca łą za ło gą, aby wy klu czyć ta kie wy pad ki na przy szłość.
Sta łym ele men tem wy po sa że nia te go miej sca pra cy sta ły się
też spe cjal ne szel ki dla pra cow ni ków.

Nie tyl ko z my ślą o bez pie czeń stwie, ale i w tro sce o śro do -
wi sko w fa zie bu do wy ba zy pa liw po my śla no rów nież o za in -
sta lo wa niu do dat ko wej mem bra ny w pod ło żu, tak by w trak -
cie prze tan ko wy wa nia pa li wa nie do sta ło się ono do gle by
i wód pod skór nych. 

Do dat ko wy bo nus

Ze wzglę du na to, że ba za pa liw w Ra dzion ko wie po wsta ła
od pod staw, moż li we by ło wdro że nie no wych roz wią zań, np.
do ty czą cych sa me go spo so bu na le wa nia pa li wa do sa mo -
cho dów. Od by wa się ono w wa run kach her me tycz nych,
prze wo da mi mo co wa ny mi do dol nej czę ści cy ster ny, a nie
przez na lew gór ny, jak w nie któ rych jesz cze dziś funk cjo nu -
ją cych ter mi na lach pa liw. Ma to ogrom ne zna cze nie dla bez -
pie czeń stwa, gdyż w ten spo sób opa ry ga zu, któ rych ob ję -
tość się ga na wet 30 m3 w przy pad ku każ dej cy ster ny, nie wy -
do by wa ją się na ze wnątrz, a są au to ma tycz nie od pro wa dza -
ne ru ro cią giem po za cy ster nę i gro ma dzo ne w spe cjal nym
zbior ni ku zwa nym ga zo me trem. Za sto so wa nie ta kie go roz -
wią za nia przy no si sa me ko rzy ści, tak dla śro do wi ska na tu ral -
ne go, jak i dla sa me go za kła du, któ ry nie jest na ra żo ny
na nie bo tycz ne ka ry, w ra zie gdy by opa ry wy do by wa ły się
na ze wnątrz. Do dat ko wym bo nu sem w tej sy tu acji jest moż -
li wość od zy ski wa nia pa li wa z na gro ma dzo ne go ga zu.

Cy ster nę o po jem no ści 34 ty się cy li trów tan ku je się w cią gu
kwa dran sa – od mo men tu wje cha nia sa mo cho du na te ren

ter mi na lu do ode bra nia do ku men tów przy je go opusz cza niu.
Zda rza ją się kie row cy ob słu gu ją cy cy ster ny, któ rzy po tra fią to
zro bić na wet w dzie sięć mi nut. Na ta kie prak ty ki w TanQuid
za wsze jed nak zwra ca się uwa gę, bo po śpiech sprzy ja po peł -
nia niu błę dów, w naj lep szym wy pad ku tyl ko tych zwią za nych
z wy mie sza niem pa li wa. Sy tu acje te go ty pu mo gą stwa rzać
za gro że nie, dla te go nie po win ny mieć miej sca. 

Na ćwi cze niach z księ go wą

Obo wiąz ko wo raz w ro ku ca ła dwu dzie sto oso bo wa za ło ga
ter mi na lu pa liw w Ra dzion ko wie, łącz nie z księ go wą i se kre -
tar ką, uczest ni czy w ćwi cze niach z uży ciem sprzę tu prze ciw -
po ża ro we go. Stan dar dem jest za da nie po le ga ją ce na uga -
sze niu przez każ de go uczest ni ka becz ki z pło ną cym pa li -
wem, któ re w pierw szych la tach wy wo ły wa ło pa ni kę, i to nie
tyl ko wśród ko biet.

Co dwa la ta wszy scy pra cow ni cy ter mi na lu bio rą udział
w ak cji or ga ni zo wa nej przez służ by ze wnętrz ne, na cze le ze
stra żą po żar ną. Za każ dym ra zem od by wa się to we dług in -
ne go sce na riu sza, któ re go wcze śniej nie zna ją w fir mie. Zna -
ny jest je dy nie ter min prze pro wa dze nia ak cji. Cho dzi o to, by
za każ dym ra zem ćwi czyć in ne ele men ty dzia ła nia. W przy -
pad ku po ża ru ska la znisz czeń w ta kim za kła dzie by ła by
ogrom na, wy ma ga ła by za an ga żo wa nia służb z te re nu ca łe -
go wo je wódz twa ślą skie go. Je że li w ak cji bie rze udział kil ka -
dzie siąt jed no stek, to ich roz dy spo no wa nie od by wa się jesz -
cze przed te re nem za kła du. Sa ma ak cja w ra zie re al ne go za -
gro że nia mu si prze bie gać szyb ko i spraw nie. Dys po zy tor za -
wia da mia o zda rze niu straż po żar ną, do jej przy jaz du mu si
do pil no wać za wią za nia szta bu kie ru ją ce go ak cją i ewa ku acji
lu dzi. On w da nym mo men cie jest od po wie dzial ny
za wszyst kie pro ce sy tech no lo gicz ne w za kła dzie, a ze swe go
sta no wi ska w dys po zy tor ni, któ ra jest mó zgiem za kła du, ma
wgląd w ich prze bieg. Tam rów nież uru cha mia na jest in sta la -
cja prze ciw po ża ro wa.

Adam Ję drzej czyk do brze pa mię ta pierw sze ak cje tre nin -
go we, nie za wsze prze bie ga ły tak spraw nie, jak wy ma ga ła
te go sy mu lo wa na sy tu acja. Te raz ćwi cze nia od by wa ją się
z per fek cyj ną spraw no ścią i do kład no ścią szwaj car skie go ze -
gar ka. Na sło wa uzna nia za słu gu je na przy kład współ pra ca
jed nost ki z Dą bro wy Gór ni czej z plu to nem che micz nym
z Wo dzi sła wia. Efek ty naj le piej wi dać, gdy ćwi cze nia od by -
wa ją się w po bli żu sta cji roz ła dun ko wej, czy li tam, gdzie
przy jeż dża ją wiel kie cy ster ny ko le jo we z pa li wem. Mię dzy
zbior ni ka mi a fron tem roz ła dun ko wym usta wia na jest wów -
czas ar mat ka, któ ra po da je pia nę bez po śred nio na zbior nik
z jed nej stro ny, a z dru giej in sta lo wa na jest kur ty na wod na
od dzie la ją ca w ra zie po ża ru zbior nik od cy stern z pa li wem.
Z każ dej ta kiej ak cji wy cią ga ne są wnio ski. W 2007 ro ku
stwier dzo no na przy kład, że za sięg ar ma tek na kie ro wa nych

na zbior ni ki nie obej mu je ca łej ich ko ro ny, co ozna cza, że
moc ar ma tek jest zbyt sła ba i na le ży ją zwięk szyć.

Zbior ni ki na pa li wo są wy ko na ne z ma te ria łów, któ re w ra -
zie po ża ru umoż li wia ją bez piecz ne wy pa le nie się pa li wa
znaj du ją ce go się w ich wnę trzu. W tym cza sie jed nost ki ga -
śni cze mo gą do je chać na wet z od le głe go Wro cła wia, pod -
czas gdy in ne bę dą za bez pie czać to miej sce przed moż li wo -
ścią roz prze strze nie nia się ognia m.in. przez schła dza nie
zbior ni ków.

Obiek tem stra te gicz nym z punk tu wi dze nia bez pie czeń -
stwa ter mi na lu jest pom pow nia prze ciw po ża ro wa. To tam,
pięć me trów pod zie mią, od by wa się pom po wa nie wo dy ze
zbior ni ka prze ciw po ża ro we go i tło cze nie jej w ru ro ciąg prze -
ciw po ża ro wy, gdzie po zmie sza niu ze środ kiem pia no twór -
czym wy twa rza na jest pia na słu żą ca do ga sze nia za rów no
zbior ni ków z pa li wem, sta no wisk na lew czych, jak i miejsc,
w któ rych znaj du je się sys tem sta łej in sta la cji ga śni czej. Po -
jem ność zbior ni ka z wo dą jest ob li czo na tak, by wo dy wy -
star czy ło na pro wa dze nie ak cji ga śni czej przez go dzi nę,
unie za leż nia jąc się w ten spo sób od hy dran tów pu blicz nych.
Wszyst kie stra te gicz ne urzą dze nia w za kła dzie są du blo wa -
ne, po cząw szy od za si la nia, przez wszel kie pom py, oczy wi -
ście tak że te w pom pow ni prze ciw po ża ro wej. To jest dru gie
po tech no lo gicz nym ser ce za kła du, na któ re go utrzy ma nie
nikt w TanQuid nie ża łu je pie nię dzy.

Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska



Ter mi nal pa liw TanQuid w Ra dzion ko wie na Ślą sku. 
Je den z naj no wo cze śniej szych w Eu ro pie i naj więk szy
w re gio nie. Lau re at II na gro dy na eta pie okrę go wym 
w jednej z edycji kon kur su Pań stwo wej In spek cji Pra cy 
„Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”.
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okre so wo nad zo ro wa nych przez pra cow ni -
ka. Za uwa żal na jest re duk cja w cho wie i ho -
dow li ko ni, za ni ka ho dow la li sów.

Zmia ny zo sta ły wy mu szo ne tak że przez
no we tech no lo gie. Wpro wa dzo no no wy
sys tem tech no lo gicz ny ma ga zy no wa nia
pasz ob ję to ścio wych spra so wa nych w be le
i skła do wa nia ich w sto gi. Po dob nie ma ga -
zy no wa ne są np. wy słod ki bu ra cza ne. 

Wszyst kie te zja wi ska skut ku ją wy stą pie -
niem no wych za gro żeń dla lu dzi – ze stro ny
zwie rząt ho dow la nych oraz pro ce sów ho -
dow la no -tech no lo gicz nych. 

Pra cow nik mu si ob słu gi wać no wo cze -
sny, skom pu te ry zo wa ny sprzęt tech nicz ny,
na przy kład ła do war ki, ko siar ki, pra sy, kom -
baj ny, pa szo wo zy, do jar nie, sys te my roz -
pro wa dza nia pasz i wo dy, si lo sy, sor tow nie,
wen ty la cje, kli ma ty za cje, trans por te ry. Wy -
ma ga na jest więc od nie go du ża od po wie -
dzial ność, rów nież ma te rial na, w związ ku
z tym po ja wia ją się no we ob cią że nia psy -
chicz ne. Naj prost szym przy kła dem mo że
być od po wie dzial ność za śmierć ty się cy
zwie rząt fer mo wych, spo wo do wa na na
przy kład nie włą cze niem czy awa rią urzą -
dzeń kli ma ty za cyj nych w obiek tach ho -
dow la nych. 

Nie ste ty nie któ re istot ne za gro że nia nie
są zna ne ani rol ni kom -ho dow com, ani pra -
cow ni kom na jem nym, szcze gól nie tym za -
trud nia nym bez po śred nio przy ob słu dze
zwie rząt. Obo wią zu ją ce obec nie roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
z dnia 28 wrze śnia 2001 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze
zwie rząt go spo dar czych – mo im zda -
niem – w dość ogól ni ko wy spo sób re gu lu -
je bez pie czeń stwo przy ob słu dze zwie rząt.
Od no si się głów nie do zwie rząt ko rzy sta ją -
cych z pa stwisk, w przy pad ku in nych, np.
pszczół czy trzo dy chlew nej, tyl ko do ty ka
pro ble mu, a nie któ re zwie rzę ta wręcz po -
mi ja, np. fu ter ko we, drób, stru sie i da nie le.
Po nad to nie któ re prze pi sy roz po rzą dze nia
nie są prze strze ga ne ani przez rol ni ków -
-pra co daw ców, ani przez rol ni ków in dy wi -
du al nych, cho ciaż by ja ko za sa dy bez piecz -
ne go wy ko ny wa nia pra cy.

Ja ko in spek tor pra cy pod czas czyn no ści
kon tro l nych u rol ni ków -pra co daw ców ko -

rzy stam oczy wi ście z prze pi sów obo wią zu -
ją cych w in nych ak tach praw nych, do ty czą -
cych np. bez pie czeń stwa w ho dow li ryb,
w prze my śle rol ni czym, przy ob słu dze ma -
szyn i cią gni ków rol ni czych, przy sto so wa -
niu i ma ga zy no wa niu środ ków ochro ny ro -
ślin. Uwzględ niam też in for ma cje za war te
w ogól nych prze pi sach bhp, a tak że w prze -
pi sach we te ry na ryj nych, bu dow la nych, che -
micz nych, trans por to wych, ochro ny zwie -
rząt, w in struk cjach bhp czy w in struk cjach
tech no lo gicz nych; oczy wi ście w czę ści do ty -
czą cej bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy
ob słu dze zwie rząt. Jed nak roz rzu ce nie po
róż nych ak tach praw nych prze pi sów z za kre -
su bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie utrud -
nia nie tyl ko ko rzy sta nie z nich przez sa mych
rol ni ków, lecz tak że trans pa rent ne prze ka za -
nie ich rol ni kom pod czas szko leń, pre lek cji
czy wi zy ta cji. W dal szej czę ści tek stu przed -
sta wiam kil ka przy kła dów no wych za gro żeń
w pro duk cji rol ni czej. 

Skła do wa nie bel spra so wa nych 

Be le pasz ob ję to ścio wych (sło ma, sia no,
sia no ki szon ki) oraz pasz tre ści wych (wy -
słod ki bu ra cza ne), o cię ża rze 200-300 kg
każ da, czę sto po wle ka ne osno wą po lie -
stro wą, układane są za zwy czaj w wol no sto -
ją ce, wie lo war stwo we ster ty, nie raz bez po -

Nie któ re istot ne za gro że -
nia nie są zna ne ani rol ni -
kom -ho dow com, ani pra -

cow ni kom na jem nym,
szcze gól nie tym za trud nia -

nym bez po śred nio
przy ob słu dze zwie rząt. 

W ostat nich la tach na -
stą pi ły w Pol sce istot ne
zmia ny w funk cjo no wa -
niu kra jo we go sek to ra
pro duk cji rol ni czej. Sta -
ło się tak głów nie wsku -
tek prze kształ ceń spo -
łecz no -ustro jo wych
i przy ję cia Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej.

Zmia ny w pro duk cji rol ni czej są wi docz -
ne mię dzy in ny mi w wo je wódz twie za -
chod nio po mor skim, gdzie na te re nach po -
pe ge erow skich po wsta ły du że go spo dar -
stwa rol ne, któ rych wła ści cie la mi lub dzier -
żaw ca mi są czę sto cu dzo ziem cy, w tym
szcze gól nie z Nie miec, Da nii, Fran cji i Ho -
lan dii, ale tak że z od le głych kra jów, np.
z Ira ku. Ra zem z ni mi na stą pił do Pol ski
trans fer no wych kie run ków, tech no lo gii
i za sad pro wa dze nia pro duk cji rol ni czej,
do wy ko ny wa nia któ rych ob co kra jow cy
za trud ni li pol skich pra cow ni ków, od da jąc
im do użyt ko wa nia spro wa dzo ny sprzęt
tech nicz ny. W ten spo sób no wo cze sne
tech no lo gie prze ję li też pol scy rol ni cy, sta -
jąc się part ne ra mi dla rol ni ków za chod nio -
eu ro pej skich. 

Kie run ki zmian

Na praw dę du że zmia ny za szły w pro duk -
cji zwie rzę cej. Oprócz wy stę pu ją cej do -
tych czas na te re nie wo je wódz twa za chod -
nio po mor skie go ho dow li pod sta wo wych
zwie rząt go spo dar czych – ta kich jak drób,
by dło ras mlecz nych, trzo da chlew na, owce,
ry by słod ko wod ne, ko nie, pszczo ły – po ja -
wi ły się w ho dow lach no we ro dza je, ga tun -
ki, ra sy, od mia ny, li nie, a na wet hy bry dy. In -
ży nie ria ho dow la na sprzy ja hy bry dy za cji
mię dzy ra so wej, ga tun ko wej zwie rząt. Po -
wsta ją no we osob ni ki, u któ rych in te rak cja
z da nym ge no ty pem pro wa dzi nie raz do
od mien no ści psy chicz nej i nie prze wi dy -
wal nych za cho wań w okre ślo nych sy tu -
acjach. 

Obok zre du ko wa nej ho dow li by dła
mlecz ne go na sze ro ką ska lę pro wa dzo na
jest ho dow la by dła ras mię snych oraz od -
mian po śred nich, jak mię sno -mlecz na ra sa
Mont be liar de, czy ho dow la da nie li. Ce chą

cha rak te ry stycz ną dla tych ho dow li jest
sta łe prze by wa nie peł nych lub czę ścio -
wych stad na wol nym po wie trzu, na pa -
stwi skach lub na wy bie gach. Nie rzad ko ra -
zem z by dłem na pa stwi skach prze by wa ją
ko nie. Pra cow ni cy tyl ko okre so wo wy ko nu -
ją nie zbęd ne czyn no ści na wy bie gu, a pra -
ca wy ko ny wa na jest w ob sa dzie jed no oso -
bo wej, co po wo du je znacz ne za gro że nia.

Roz sze rza się chów i ho dow la stru si, in -
ten syw nie roz wi ja się tak że ho dow la no rek
i szyn szy li. Dla zwie rząt fu ter ko wych bu do -
wa ne są naj czę ściej no we obiek ty ho dow -
la no -go spo dar cze, na to miast w przy pad ku
stru si czę sto wy ko rzy sty wa ne są sta re
obiek ty, prze zna czo ne wcze śniej do ho -
dow li by dła, owiec i trzo dy chlew nej. 

Spry wa ty zo wa no ho dow lę ryb słod ko -
wod nych. Do pra cy na wo dzie na po je dyn -
czych je zio rach za trud nia się w in nej for mie
niż sto su nek pra cy oso by fi zycz ne, któ re
wy ko nu ją pra cę jed no oso bo wo, co stwa rza
za gro że nie wy pad ko we. Zgod nie z § 3 roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa z dnia 4 lu -
te go 1980 r. w spra wie bhp w ry bac twie
śród lą do wym, pra ce na wo dzie i na lo dzie
po win ny być pro wa dzo ne co naj mniej
dwu oso bo wo, z wy jąt kiem jed no oso bo wej
ob sa dy ry ba czów ki. 

Roz wi nię to uno wo cze śnio ne me to dy
ho dow li trzo dy chlew nej i dro biu ku rze go
oraz in dy cze go w zu peł nie za mknię tych
obiek tach fer mo wych. Czę sto zda rza się, że
ho dow cy -pra co daw cy, po wo łu jąc się
na prze pi sy we te ry na ryj ne, unie moż li wia ją
bądź znacz nie utrud nia ją in spek to rom pra -
cy wej ście na te re ny ta kich ferm w ce lach
kon tro l nych.

Na dal wi docz na, cho ciaż zre du ko wa na
pod wzglę dem ro dzin, jest ho dow la pszczół
miod nych w pa sie kach sta cjo nar nych i wę -
drow nych, w ulach lub tzw. pa wi lo nach,

Ry szard Arasz kiew ski

Za gro że nia przy pro duk cji zwie rzę cej

Skła do wa nie w ster tach bel
spra so wa nej sło my w osno wie
po lie stro wej – na te re nie nie wi -
docz nym dla wła ści cie la, pod -
mo kłym i po chy łym. W tym
przy pad ku za sto so wa no wią -
za nia krzy żo we.
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przez ca ły rok prze by wa ją na ta kich pa stwi -
skach w luź nych sta dach, w któ rych wy stę -
pu ją ra zem ja łów ki, bycz ki, kro wy, cie lę ta,
ale też bu ha je roz pło do we, a cza sem i ko -
nie. Sta da są nie raz bar dzo licz ne, stąd
i ilość bu ha jów roz pło do wych jest pro por -
cjo nal nie du ża.

Po wszech nie prak ty ko wa ne są wy pa sy
by dła, szcze gól nie ras mię snych, na wiel ko -
ob sza ro wych pa stwi skach na tu ral nych
i sztucz nych. Są one ogra dza ne tzw. siat ką
le śną lub in sta la cją sztucz ne go pa stu cha,
jed nak zda rza ją się przy pad ki sto so wa nia
dru tu kol cza ste go w dwóch lub trzech rzę -
dach po zio mych do wy so ko ści 1,5 m. Rol ni -
cy (szcze gól nie ob co kra jow cy) sto su ją rów -
nież ogro dze nia z dru tu kol cza ste go
do wy dzie le nia wy bie gów we wnątrz go -
spo darstw, są to prze waż nie ogro dze nia
do 1-1,5 m. Rol ni cy nie ak cep tu ją za sad no -
ści sto so wa nia prze pi sów § 41 ust. 1 i ust. 2
roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry
z dnia 12 lu te go 2002 r. w spra wie wa run -
ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po -
wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie, z któ -
rych ja sno wy ni ka, że ogro dze nie nie mo że
stwa rzać za gro że nia dla bez pie czeń stwa
lu dzi i zwie rząt, a umiesz cza nie na ogro -
dze niach, na wy so ko ści mniej szej niż 1,8 m,
ostro za koń czo nych ele men tów (dru tu kol -
cza ste go, tłu czo ne go szkła oraz in nych po -
dob nych wy ro bów i ma te ria łów) jest za -
bro nio ne. Rol ni cy wska zu ją, że zgod nie
z § 15 ust. 1 roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi z dnia 28 wrze -
śnia 2001 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy ob słu dze zwie rząt go spo -
dar czych, ogro dze nie pa stwisk i wy bie gów
po win no być wy ko na ne w spo sób unie -
moż li wia ją cy wyj ście zwie rząt po za te ren
ogro dze nia. Mo im zda niem, drut kol cza sty
nie jest sku tecz ną za po rą przed wy do sta -
niem się du żych zwie rząt po za ob ręb ogro -
dze nia, na to miast mo że stwa rzać za gro że -
nie po ra nie nia się osób i zwie rząt.

Rol ni cy wy zna cza ją pra cow ni ków do jed -
no oso bo wej ob słu gi sta da – do utrzy ma nia
od po wied nie go sta nu tech nicz ne go ogro -
dze nia, do ży wia nia zwie rząt, za pew nie nia
po ideł z wo dą, kon tro li ilo ści uro dzeń i kol -
czy ko wa nia no wo na ro dzo nych osob ni -

ków. Pra cow ni cy sa mo dziel nie wy ko nu ją
rów nież czyn no ści bar dziej nie bez piecz ne,
a zwią za ne z in ter wen cją w sta dzie np.
w przy pad ku cho ro by zwie rzę cia, prze pę -
dze nia w in ną stre fę by to wa nia czy od dzie -
la nia osob ni ków do za bie gów pie lę gna cyj -
nych bądź sprze da ży. Stan ta ki jest ogól nie
ak cep to wa ny przez ho dow ców, nad zór
we te ry na ryj ny i in sty tu cje ho dow la ne, po -
nie waż prze wa ża opi nia, że by dło ras mię -
snych po sia da ge ne tycz ne ce chy zni ko mej
agre syw no ści. W ostat nich la tach zda rza ły
się jed nak przy pad ki agre sji ze stro ny by dła
na wet wo bec osób spra wu ją cych nad ni mi
sta łą opie kę. Do ty czy ło to np. agre sji krów
ma tek w przy pad kach, gdy trze ba by ło
odłą czyć od sta da cie lę, przy czym agre -
syw ne za cho wa nia po je dyn czych krów wy -
wo ły wa ły re ak cje obron ne u czę ści, a na wet
ca łe go sta da. Na pod sta wie tych zda rzeń
usta lo no dzia ła nia pro fi lak tycz ne w ce lu za -
pew nie nia bez pie czeń stwa pra cu ją cych,
uzna no za nie zbęd ne po ru sza nie się czło -
wie ka po pa stwi sku cią gni kiem rol ni czym,
któ ry w przy pad kach za gro że nia umoż li wi
pra cow ni ko wi scho wa nie się do ka bi ny
i szyb sze od da le nie.

Znacz nym za gro że niem jest tak że prze -
by wa nie w sta dzie bu ha jów roz pło do wych
bez uwię zi, bez sku tecz ne go wy gro dze nia
te re nu i bez szcze gól ne go nad zo ru ze stro -
ny czło wie ka. Jest to rów nież nie zgod ne
z § 15 ust. 3 roz po rzą dze nia w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze
zwie rząt go spo dar czych, zgod nie z któ rym
nie do pusz czal ny jest wy pas bu ha jów nie -
uwią za nych oraz w po bli żu krów. Po nad to
luź no prze by wa ją ce w sta dzie bu ha je roz -
pło do we w wie ku po wy żej 12 mie się cy nie
po sia da ją kó łek no so wych i jest to ak cep to -
wa ne za rów no przez ho dow ców, jak i ob -
słu gę we te ry na ryj ną, po nie waż zwie rzę ta
prze by wa ją „na wol no ści”. Pro blem po wsta -
je wte dy, gdy po ja wia się ko niecz ność in -
dy wi du al ne go prze pro wa dze nia ta kich bu -
haj ków – zgod nie z § 9 ust. 1 pkt. 1 roz po -
rzą dze nia w spra wie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy przy ob słu dze zwie rząt go spo -
dar czych do pusz czal ne jest pro wa dze nie
bu ha jów w wie ku po wy żej 12 mie się cy
za po mo cą tycz ki bez pie czeń stwa o dłu go -

śred nio na po lach rol ni ków. Nie któ re istot -
ne za gro że nia z tym zwią za ne to:

– bu do wa nie ster ty w znacz nej od le gło ści
od go spo dar stwa – brak moż li wo ści za pew -
nie nia sku tecz ne go do zo ru w za kre sie
ochro ny prze ciw po ża ro wej, ochro ny
przed swo bod nym do stę pem osób po -
stron nych, szcze gól nie dzie ci. By ły przy pad -
ki, gdy dzie ci pod czas za ba wy zrzu ca ły be le
z gór nych warstw, do cho dzi ło też do cięż -
kich wy pad ków w wy ni ku ob su nię cia się bel
na prze by wa ją ce w po bli żu oso by;

– bu do wa nie ster ty na po chy łym te re nie,
bez usta le nia stop nia ry zy ka roz su nię cia się
po szcze gól nych warstw, a tak że bu do wa -
nie ster ty bez sto so wa nia wią zań mię dzy -
war stwo wych;

– ukła da nie warstw gór nych przez ła do -
war ki o zbyt ma łym wy się gu – sto so wa ne
jest czę sto tzw. wrzu ca nie bel na ster tę
po uprzed nim ich roz ko ły sa niu;

– bu do wa nie ster ty w okre sach opa dów
desz czu lub w po rach dnia sprzy ja ją cych
osia da niu opa rów (wcze sny ra nek, wie -
czór), gdy po wierzch nie osno wy po lie stro -
wej sta ją się śli skie;

– nie sto so wa nie od mien ne go ukła da nia
w sto gi bel pasz ob ję to ścio wych i bel pasz
tre ści wych. Rol ni cy wszyst kie be le ukła da ją
tak sa mo, tj. dłuż szym bo kiem po zio mo
na pod ło że, jed nak w ce lu spraw ne go po -
bie ra nia pasz tre ści wych bez piecz niej sze
jest ukła da nie tych bel tzw. sys te mem sie -
dzą cym, czy li dłuż szym bo kiem pio no wo. 

Skła do wa nie zie lo nek 
prze zna czo nych na bio gaz

Prak ty ko wa ne jest tym cza so we skła do -
wa nie cię tych zie lo nek (w tym ku ku ry dzy)
bez po śred nio na po lach rol ni ków in dy wi -
du al nych, z dal szym jej prze zna cze niem
do pro duk cji bio ga zu. W Niem czech po -
wsta ją licz ne za kła dy pro du ku ją ce bio gaz,
a wsku tek dzia łań rol ni ków nie miec kich
go spo da ru ją cych na te re nie Pol ski pro duk -
cję su row ca na bio gaz roz sze rzo no tak że
na te re ny za chod niej Pol ski. Istot ne za gro -
że nia zwią za ne z two rze niem tym cza so -
wych skła do wisk zie lo nek do ty czą:

– ukła da nia znacz nych roz mia rów pryzm
przy dro gach pu blicz nych lub w in nych
miej scach ogól nie do stęp nych dla lu dzi;

– bra ku za bez pie cze nia pod ło ża grun to -
we go przed wsią ka niem w grunt pły nów
fer men ta cyj nych, co nie ko rzyst nie wpły wa
na śro do wi sko;

– czyn no ści wy ko ny wa nych pod czas bu -
do wy sto su – pra ce wy ko ny wa ne są przez
rol ni ków lub oso by na jem ne, sto su ją ce
sprzęt tech nicz ny bez uwzględ nie nia wy -
ma gań bhp za war tych w prze pi sach, np.
pod czas bu do wy pry zmy sprzęt po ru sza
się po po chy ło ści o znacz nym na chy le niu,
po wy żej 11 stop ni. 

Ho dow la by dła 
w sta dach wol nych

Pa stwi ska dla by dła ras mię snych są
w więk szo ści nie wi docz ne z sie dzi by rol ni -
ka. Zwie rzę ta przez wie le mie się cy, a na wet

Bu do wa  stro mej pry zmy 
z uży ciem cią gni ka.

Za gro że nia zwią za ne 
z two rze niem tym cza so -
wych skła do wisk zie lo nek
wy ni ka ją m.in. ze sto so wa -
nia sprzę tu tech nicz ne go
bez uwzględ nie nia wy ma -
gań bhp za war tych w prze -
pi sach. Pod czas bu do wy
pry zmy sprzęt po ru sza się
po po chy ło ści o znacz nym
na chy le niu, po wy żej
11 stop ni. 
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ści min. 140 cm, umo co wa nej do kół ka no -
so we go.

Krań ce pa stwisk dla by dła prze bie ga ją
czę sto w po bli żu sie dlisk ludz kich, a po -
wszech ne jest skra ca nie so bie dro gi przez
pa stwi sko. Dla te go ko niecz ne jest ozna ko -
wy wa nie pa stwisk od stro ny dróg pu blicz -
nych, in for mo wa nie o za gro że niach ze
stro ny zwie rząt prze by wa ją cych na pa stwi -
skach, a tak że ozna ko wy wa nie sztucz ne go
pa stu cha. 

Chów i ho dow la stru si 

W trak cie kon tro li lub wi zy ta cji skła da -
nych rol ni kom in dy wi du al nym stwier dzo -
no przy pad ki eks ten syw ne go cho wu stru si
w wa run kach two rzo nych przez sa mych
rol ni ków, we dług wła snych roz wią zań,
w tym przy wy ko rzy sta niu obiek tów ho -
dow la nych wcze śniej prze zna czo nych dla
in nych zwie rząt go spo dar skich, ta kich jak
by dło czy owce. Wie dzę zoo tech nicz ną
o pta kach ho dow cy uzy sku ją prze waż nie
z prze ka zów me dial nych oraz ust nych
od in nych osób. Roz po zna nie prze pro wa -
dzo ne wśród rol ni ków wy ka za ło, że za rów -
no dzia ła ją cy ho dow cy, jak i rol ni cy pla nu -
ją cy za ło że nie ho dow li nie po sia da ją wy -
star cza ją cej wie dzy o wy ma ga niach i za -
gro że niach zwią za nych z ho dow lą i cho -
wem ta kich pta ków.

Do pod sta wo wych pro ble mów zwią za -
nych z ta ką ho dow lą na le ży mię dzy in ny mi
brak wy ma gań praw nych i roz wią zań tech -
no lo gicz nych w za kre sie bez piecz ne go ży -
wie nia pta ków, tj. bez ko niecz no ści wcho -
dze nia na te ren wy bie gu. Stru sie dzio bią
w obro nie wła snej lub z cie ka wo ści,
na przy kład gdy zo ba czą u czło wie ka bi żu -
te rię, błysz czą ce gu zi ki, ce ki ny czy wstąż ki.
Za no to wa no na wet fakt śmier ci pta ka
po zje dze niu gwoź dzi. Ze wzglę du na
znacz ny za sięg gło wy stru sia wy ma ga ne
jest znacz nie wyż sze ogro dze nie wy bie -
gów – bez piecz ne jest wy gro dze nie o wy -
so ko ści ok. 2 m bez otwo rów umoż li wia ją -
cych ude rze nie dzio bem.

Stru sie po tra fią ko pać w róż ne stro ny, na -
wet do przo du, a szpon jest do dat ko wym
za gro że niem dla czło wie ka – mo że być na -

wet śmier tel nym. Nie bez piecz ne mo że być
tak że ude rze nie czło wie ka skrzy dła mi.
Stru sie po ru sza ją się bar dzo szyb ko i rów -
nie szyb ko ata ku ją, co jest istot ne w przy -
pad ku prze by wa nia lu dzi na wy bie gach dla
pta ków. Na le ży do dać, że stru sie prak tycz -
nie nie wy da ją gło su, co utrud nia szyb ką
oce nę sy tu acji.

Ho dow la pszczół 

Ak tu al nie bra ku je jed no znacz nych prze -
pi sów do ty czą cych or ga ni za cji pa siek. Mo -
im zda niem, bar dzo do bre ure gu lo wa nia
w tym za kre sie, wy da ne przez Au strię, obo -
wią zy wa ły na te re nach pol skich za bo ru au -
striac kie go i prze trwa ły w świa do mo ści
pszcze la rzy, prze ka zy wa ne z po ko le nia
na po ko le nie. Jesz cze dziś za sa dy te są prze -
strze ga ne przez nie licz nych pszcze la rzy. Jak
wi dać na zdję ciu, pszcze larz zor ga ni zo wał
pa sie kę z za pew nie niem co naj mniej 3 m
wy gro dze nia na tu ral ny mi drze wa mi i krza -
ka mi, w miej scu od da lo nym od sie dzib ludz -
kich co naj mniej 10 m (w tym przy pad ku 50
m). Usta wie nie uli umoż li wia po ru sza nie się
po te re nie (z ty łu ula), z za cho wa niem wy -
ma ga nej od le gło ści mię dzy po szcze gól ny -
mi rzę da mi. Wy cho dzą ce z uli no we ro je mo -
gą bez po śred nio na te re nie pa sie ki zna leźć
miej sce na tym cza so wą, or ga ni za cyj ną
zbiór kę ro dzi ny, co umoż li wia pszcze la rzo wi
ich ze bra nie na wet w kil ku go dzin nym od -
stę pie cza so wym.

Prze pi sy § 17 roz po rzą dze nia w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu -
dze zwie rząt go spo dar czych do ty czą osób
za trud nia nych bez po śred nio w pa sie ce
i w swym za kre sie re gu lu ją za gad nie nia, któ -
rych nie prze strze ga nie przez pszcze la rzy jest
ra czej nie moż li we. Pa sie ki są ob słu gi wa ne
przez oso by ma ją ce spe cjal ną wie dzę i umie -
jęt no ści, a tak że pre dys po zy cje fi zycz ne
i psy chicz ne. Po sia da ją one na tu ral ną od por -
ność na dzia ła nie ja du pszcze le go i po tra fią
ogól nie do stęp ny mi środ ka mi (ocet, ce bu la)
neu tra li zo wać je go dzia ła nie w szcze gól nych
przy pad kach. Jed nak pa sie ki wę drow ne
(więk szość pa siek du żych) są lo ka li zo wa ne
w róż nych miej scach i te re nach, w któ rych
znaj du ją się lub mo gą się zna leźć oso by po -

stron ne, świa do me lub nie świa do me za gro -
żeń dla ży cia zwią za nych z po żą dle niem
przez te owa dy. Do ty czy to osób ze skłon no -
ścią do aler gii i wstrzą sów uczu le nio -
wych – wy ma ga na jest wte dy na tych mia sto -
wa in ter wen cja le ka rza. 

Mi mo że pszczo ły nie zo sta ły we wska za -
nym roz po rzą dze niu (§ 10 ust. 1) za li czo ne
do zwie rząt nie bez piecz nych, to zna ne są
licz ne przy pad ki śmier ci na wet du żych
zwie rząt w wy ni ku po żą dleń przez pszczo -
ły. Zwie rzę ta ro śli no żer ne (by dło, ko nie,
owce, da nie le) bar dzo chęt nie wcho dzą
na te re ny pa siek sta cjo nar nych z uwa gi
na wy stę pu ją cą tam so czy stą, świe żą, zie lo -
ną tra wę. Uwa żam, że po je dyn cze pszczo ły
nie są nie bez piecz ne, ale w swo jej zbio ro -
wo ści sta ją się owa da mi nie bez piecz ny mi.
Agre sją re agu ją w wie lu róż nych sy tu -
acjach, na któ re ma ją wpływ: po ra dnia, po -
ra ro ku, po go da, za pa sy mio du w ulu, ob fi -
tość wy stę po wa nia po żyt ku, za pach cia ła
(ubra nia) czło wie ka, ro dzaj ubra nia (np.
wło cha te), ha łas, obec ność w ulu kró lo wej
itp. Re agu ją też na za cho wa nie się czło wie -
ka na te re nie pa sie czy ska i w tym przy pad -
ku naj bar dziej na ra żo ne na atak są przy -
pad ko we oso by, któ re re agu ją gwał tow ny -
mi ru cha mi na lot roz po znaw czy owa -
da – zwłasz cza ko bie ty z wło sa mi pie lę gno -
wa ny mi środ ka mi za pa cho wy mi. By wa, że
pszczo ły w ułam ku se kun dy po dej mu ją
zbio ro wy atak (są to prze waż nie ak cje
obron ne pszcze lej ro dzi ny), w któ rym
uczest ni czy du ża licz ba osob ni ków. Ata ku -
ją w spo sób bez względ ny, zde cy do wa ny
i sku tecz ny, bez wzglę du na utra tę wła sne -

go ży cia. W ta kiej sy tu acji tyl ko pszcze larz
po tra fi od po wied nio się za cho wać, in ne
oso by, nie sto su ją ce ubrań ochron nych,
po win ny jak naj szyb ciej ra to wać się uciecz -
ką w miej sca gę sto za drze wio ne, za krza -
czo ne lub wy so kie zbo ża, a naj le piej do po -
miesz czeń za mknię tych. Zbio ro wy atak
pszczół mo że mieć dla czło wie ka bądź
zwie rzę cia skut ki na wet śmier tel ne! Na -
ukow cy nie daw no od kry li, że pszczo ły
oprócz żą dle nia tak że gry zą, in fe ku jąc ofia -
rę wy dzie la ną przez sie bie czyn ną sub stan -
cją znie czu la ją cą (2-hep ta non) o nie zna -
nych jesz cze skut kach dzia ła nia.

Prze pro wa dzo ne prze ze mnie w ro -
ku 2012 i do koń ca czerw ca 2013 r. wi zy ta -
cje w go spo dar stwach pszcze lar skich wy -
ka za ły na stę pu ją ce za gro że nia:

– w żad nym przy pad ku miej sce sta cjo no -
wa nia pa sie ki nie by ło ozna ko wa ne zna ka -
mi in for ma cyj ny mi i ostrze gaw czy mi do ty -
czą cy mi za gro żeń;

– na te re nie pa siek znaj do wa ły się oso by
po stron ne, przy pad ko we, któ re nie sto so -
wa ły ubrań ochron nych do sta tecz nie chro -
nią cych wszyst kie czę ści cia ła;

– bra ko wa ło w pa sie kach środ ków me -
dycz nych nie zbęd nych do udzie le nia po -
mo cy w przy pad ku na głe go wy stą pie nia
re ak cji aler gicz nej;

– nie któ re pa sie ki usta wia no bez po śred -
nio przy dro gach pu blicz nych, na ra ża jąc
owa dy na utratę ży cia w wy ni ku ko li zji z po -
jaz da mi sa mo cho do wy mi.

star szy in spek tor Ry szard Arasz kiew ski
OIP Szcze cin

Jed na z naj le piej zor ga ni zo wa -
nych w te re nie pa siek. 

Roz po zna nie prze pro wa -
dzo ne wśród rol ni ków wy -
ka za ło, że za rów no dzia ła -
ją cy ho dow cy, jak i rol ni cy
pla nu ją cy za ło że nie ho -
dow li nie po sia da ją wy star -
cza ją cej wie dzy o wy ma -
ga niach i za gro że niach
zwią za nych z ho dow lą
i cho wem strusi.

Bra ku je jed no znacz nych
prze pi sów do ty czą cych 

or ga ni za cji pa siek.
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Co w prak ty ce wy ni ka z te go pro jek tu?
Pod sta wo wym ce lem jest po pu la ry za cja do brych

prak tyk w róż nej for mie. Do tych czas wspól nie
z na szy mi part ne ra mi przy go to wa li śmy i na -
gra li śmy trzy pły ty z fil ma mi, na któ rych
znaj du ją się ma te ria ły po ka zu ją ce róż ne -
go ro dza ju za gro że nia w miej scu pra cy,
od biu ro wych czy che micz nych, po za -
gro że nia przy ma szy nach, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem tych do ob -
rób ki me ta li. W czę ści dru giej sku pi li -
śmy się na za gro że niach w trans por -
cie we wnątrz za kła do wym, na bez -
piecz nej eks plo ata cji wóz ków pod -
no śni ko wych oraz na bhp na bu do -
wie. W trze ciej czę ści, opra co wa nej
wspól nie z In spek cją Trans por tu Dro -
go we go, zwró ci li śmy uwa gę na er go -
no mię pra cy przy kom pu te rze oraz
przy trans por cie dro go wym. W po wsta -
wa niu tych fil mów uczest ni czy li in spek to -
rzy i pra cow ni cy OIP w Po zna niu, a stro ną
tech nicz ną za jął się spe cjal nie za trud nio ny
do te go ope ra tor.

Do ko go tra fia ją te fil my?
Do wszyst kich, któ rzy prze ko na ją nas, że chcą i bę dą ko rzy -

stać z tych ma te ria łów. Od by wa się to zu peł nie nie od płat nie,
a wieść nie sie, że fil my te rze czy wi ście cie szą się du żym za in -
te re so wa niem, o czym świad czą rów nież proś by o ich kon ty -
nu ację. Naj czę ściej są wy ko rzy sty wa ne przez służ by bhp i pra -
co daw ców do szko leń pra cow ni ków, po dob nie jak na sze wy -
daw nic twa te ma tycz ne, któ re rów nież zo sta ły sfi nan so wa ne
przez Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych. Pierw sze dwa fil my
wy szły w na kła dach po dwa ty sią ce. Wspól nie z ZUS uda ło
nam się tak że wy dać dwa pla ka ty, je den do ty czą cy pra cy
na wy so ko ści, dru gi ad re so wa ny do przed sta wi cie li han dlo -
wych z ha słem: „Za du żo na gło wie, nie skończ dro gi w ro wie”.
Te pla ka ty zna la zły się nie tyl ko u part ne rów stra te gii, ale tak -
że – za ich po śred nic twem, m.in. In spek cji Trans por tu Dro go -
we go – tra fi ły tam, gdzie po ja wia ją się ich ad re sa ci.

Nie wąt pli wym osią gnię ciem OIP w Po zna niu jest wyj -
ście z pro ble ma ty ką pre wen cyj ną do sze ro kie go od bior -
cy za po śred nic twem lo kal nych dzien ni ków.

Rze czy wi ście na wią za li śmy współ pra cę z „Gło sem Wiel ko -
pol ski”, w któ re go spe cjal nych do dat kach te ma tycz nych pro -
mo wa li śmy ko lej ne te ma ty pre wen cyj ne pro wa dzo ne przez
PIP. W po szcze gól nych wy da niach zna la zły się in for ma cje
o wspo mnia nej stra te gii, a tak że o zdo by wa niu przez ma łych

Z Krzysz to fem Du dą, za stęp cą okrę go we go
in spek to ra pra cy do spraw nad zo ru i kon -
tro li oraz Grze go rzem Stró ży kiem, nad in -
spek to rem pra cy ko or dy nu ją cym dzia ła nia
pre wen cyj ne w OIP w Po zna niu roz ma wia
Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Skąd wziął się po mysł na stwo rze nie ka ta lo gu do brych
prak tyk w bu dow nic twie?

Ży cie i prak ty ka wska zu ją naj lep sze po my sły i roz wią za nia,
tak że te zwią za ne z bez pie czeń stwem pra cy na bu do wach.
Przez la ta in spek to rzy pra cy nad zo ru ją cy i kon tro lu ją cy ta kie
in we sty cje two rzy li ka ta log do brych prak tyk, któ ry bar dzo
przy dał się na bu do wach zwią za nych z EURO 2012. Ze stro -
ny in spek cji pra cy by łem ich ko or dy na to rem na Wiel ko pol -
skę. Istot ną ro lę w pro mo cji do brych prak tyk ode gra ła też
Wiel ko pol ska Ra da ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic -
twie, dzia ła ją ca od 2002 ro ku przy Okrę go wym In spek to ra -
cie Pra cy w Po zna niu. W 2008 ro ku na sta dio nie w Po zna niu
roz po czę to roz bu do wę dru giej try bu ny, za po cząt ko wu jąc
in we sty cje zwią za ne z przy go to wa niem do mi strzostw Eu ro -
py w pił ce noż nej EURO 2012. Wy ko naw ca, fir ma Hy dro bu -
do wa Pol ska S.A., wy ko rzy sty wał wspo mnia ne do bre prak ty -
ki, któ re od tam tej po ry sta ły się ele men tem każ dej te go ty -
pu in we sty cji. Prze sła niem przy two rze niu do brych prak tyk
by ło ogra ni cze nie za gro żeń na bu do wach, a tym sa mym
zmi ni ma li zo wa nie licz by wy pad ków. Uda ło się to zre ali zo -
wać przy bu do wach sta dio nu i lot ni ska, na to miast w przy -
pad ku bu do wy Term Mal tań skich do szło do dwóch lek kich
wy pad ków, któ rym ule gły oso by za trud nio ne na pod sta wie
umów cy wil no praw nych. Je dy ny wy pa dek śmier tel ny zda -
rzył się przy bu do wie dwor ca ko le jo we go, gdzie do szło
do ka ta stro fy bu dow la nej spo wo do wa nej wy wró ce niem
90-to no we go dźwi gu sa mo cho do we go.

Do bre prak ty ki w bu dow nic twie są au tor skim pro jek -
tem pre wen cyj nym OIP w Po zna niu. Ko go okręg za pra -
sza do współ pra cy przy je go re ali za cji?

Li sta jest dłu ga, na niej m.in. Pol ska Izba Prze my sło wo -
-Han dlo wa Bu dow nic twa, Wiel ko pol ska Izba In ży nie rów Bu -
dow nic twa, Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa, Wiel ko pol ska Izba Bu dow la na, Pol ska Izba Go spo -
dar cza Rusz to wań, Wiel ko pol ska Izba Rze mieśl ni cza. W okre -

sie wio sen nym i zi mo wym każ de go ro ku in ten syw niej
współ pra cu je my z Ce chem Rze miosł Bu dow la nych. To jest
w za sa dzie mar twy se zon w bu dow nic twie, więc wy ko rzy -
stu je my go do szko leń. Ich za kres obej mu je nie tyl ko tech -
nicz ne bez pie czeń stwo pra cy, lecz tak że pra wo pra cy, ze
szcze gól nym na ci skiem na ta kie kwe stie jak na przy kład za -
trud nia nie mło do cia nych.

A z ja kim od ze wem spo tka ła się Wiel ko pol ska Stra te -
gia Ogra ni cza nia Wy pad ków przy Pra cy, ko lej ny pre wen -
cyj ny po mysł OIP w Po zna niu?

Z po wo dze niem za in te re so wa li śmy nim part ne rów in -
spek cji pra cy. Cho dzi o wo je wódz kie cen tra le związ ków za -
wo do wych, or ga ny wła dzy sa mo rzą do wej i rzą do wej, or ga -
ny nad zo ru nad wa run ka mi pra cy, jak np. In spek cję Trans -
por tu Dro go we go, Urząd Do zo ru Tech nicz ne go, Straż Po żar -
ną czy Okrę go wy Urząd Gór ni czy. Ten pro jekt opie ra się
na za sa dzie rów no ści wszyst kich, któ rzy go re ali zu ją, co
ozna cza, że każ dy po dej mu je dzia ła nia na rzecz ochro ny pra -
cy. In for mu je my o tym na stro nie in ter ne to wej www.wiel ko -
pol ska stra te gia wy pad ko wa.pl. Za le ża ło nam na tym, że by te
dzia ła nia nie by ły od bie ra ne ja ko ko lej ne re ali zo wa ne tyl ko
przez in spek cję. Ta ki za bieg bar dzo sprzy ja ak ty wi za cji part -
ne rów spo łecz nych.

Ob li cza pre wen cji



29IP 10/2013

Z Mał go rza tą Ma tu siak, praw ni kiem,
star szym in spek to rem pra cy, spe cja li stą, 

roz ma wia Be ata Pie trusz ka -Śli wiń ska.

Czy przy po mi na pa ni so bie swo je pierw sze in spek tor -
skie za da nie?

To by ła kon tro la w Ochot ni czych Huf cach Pra cy w ra mach
mło dzie żo wej ak cji let niej, któ ra do ty czy ła prac w le sie
przy na sa dze niach drzew. Cho dzi ło o oce nę prze strze ga nia
prze pi sów z za kre su ochro ny pra cy mło do cia nych. Był li -
piec 1983 ro ku, a ja w czerw cu roz po czę łam pra cę w in spek -
cji pra cy. Do sko na le pa mię tam ten dreszcz emo cji, gdy usły -
sza łam po le ce nie prze pro wa dze nia kon tro li. Wte dy nie by -
łam jesz cze in spek to rem i nie mia łam zie lo ne go po ję cia, jak
ta ka kon tro la po win na wy glą dać. Do dziś nie wiem, jak uda -
ło mi się wy peł nić to za da nie. Za ak cep to wa ła je jed nak in -
spek tor He le na We it zne row ska, mo ja pierw sza opie kun ka
i men tor ka. Wcze śniej przy je cha ła do od le głe go nad le śnic -
twa, że by wszyst ko spraw dzić i pod pi sać pro to kół.

Re spek to wa no wów czas prze pi sy do ty czą ce ochro ny
pra cy mło do cia nych lub ko biet?

Mło dzież wręcz ho łu bio no, prze ciw nie niż dziś, gdy mło dzi
lu dzie są czę sto wy ko rzy sty wa ni przez pra co daw ców, trak to -
wa ni jak wy rob ni cy. Wi dać to szcze gól nie pod czas kon tro li
ma łych za kła dów; fry zje rów, ko sme ty czek, warsz ta tów sa -
mo cho do wych. Je śli cho dzi o ochro nę pra cy ko biet, to uwa -
żam, że w tam tych cza sach pra co daw cy rów nież by li bar -
dziej przy jaź ni mat kom niż obec nie. Dwie, trzy de ka dy te mu
w za kła dach ta kich jak na przy kład fa bry ka cu kier ków „Ku ja -
wian ka” we Wło cław ku, któ ra za trud nia ła 300 osób, w tym
więk szość to ko bie ty, funk cjo no wa ły wy dzia ły pra cy chro -
nio nej. Za trud nia no tam pra cow ni ce, któ re spo dzie wa ły się
dziec ka i nie mo gły pra co wać przy pra cach do tych czas wy -
ko ny wa nych, na przy kład przy li nii pro duk cyj nej. Mo gły one
tak że ko rzy stać z po mo cy le ka rza za kła do we go, a po tem ze
żłob ka. Ochro na pra cy ko biet sta ła na na praw dę wy so kim

po zio mie, pa mię tam cykl ar ty ku łów na ten te mat w „Przy ja -
ciół ce”. Z per spek ty wy tych wszyst kich lat, kie dy zaj mo wa -
łam się kon tro lą prze strze ga nia prze pi sów do ty czą cych
ochro ny pra cy ko biet, a te raz ochro ny pra cy ro dzi ciel stwa,
wi dzę, jak to się zmie nia ło. Dziś re ali za cja te go te ma tu kon -
tro l ne go, jed ne go z prio ry te tów w PIP, jest nie zwy kle trud na,
gdyż spraw dze nie, czy pra co daw ca nie za trud nia ko biet
w cią ży przy pra cach wzbro nio nych, czy sto su je się
do wszyst kich prze pi sów w tym za kre sie, jest wła ści wie nie -
moż li we, bo ko bie ty w cią ży bar dzo rzad ko te raz pra cu ją.
W mo men cie zaj ścia w cią żę nie mal wszyst kie ko rzy sta ją ze
zwol nie nia le kar skie go. W ostat nich la tach ze tknę łam się do -
słow nie z dwo ma przy pad ka mi, gdy dla ko biet w cią ży zor -
ga ni zo wa no spe cjal ne sta no wi ska. Zda rza ją się jesz cze cza -
sa mi ta kie spra wy jak źle udzie lo ny urlop wy cho waw czy czy
nie udzie le nie urlo pu wy po czyn ko we go po urlo pie ma cie -
rzyń skim.

W tym ro ku mi nę ło 30 lat pa ni pra cy w in spek cji pra cy.
Jak wspo mi na pa ni jej po cząt ki?

Za czy na łam pra cę już w Pań stwo wej In spek cji Pra cy, ale
więk szość in spek to rów, mo ich na uczy cie li, wy wo dzi ła się
jesz cze ze związ ko wej, czy li bran żo wej in spek cji – Wło dzi -
mierz Stu czyń ski, Ze non Za ku ta jew czy Je rzy Gięt ka, któ -
ry był wo je wódz kim in spek to rem pra cy, a więc w tam tych
cza sach sze fem okrę gu. Oni mie li swo je biu ra na te re nie za -
kła dów tej bran ży, któ rą nad zo ro wa li i kon tro lo wa li, mię dzy

Na 95-lecie inspekcji pracy

Dzię ku ją, 
na wet gdy ka rzę

pra co daw ców dy plo mów PIP, o bez pie czeń stwie pra cy
przy ma szy nach czy o stre sie w za kła dach pra cy. Je den z do -
dat ków był w ca ło ści po świę co ny za gad nie niom praw nej
ochro ny pra cy. Tam za miesz cza my in for ma cje o szko le niach
or ga ni zo wa nych przez PIP, rów nież tych, któ rych współ or ga -
ni za to rem jest ZUS. Dzię ki tej współ pra cy uda ło nam się
prze ko nać de cy den tów w Od dzia le ZUS w Po zna niu, że by
stwo rzy li w Wiel ko pol sce ba zę da nych do ty czą cą ma łych
pra co daw ców za trud nia ją cych do dzie się ciu pra cow ni ków,
w któ rych to za kła dach – jak wy ni ka ze sta ty styk – do cho dzi
do naj więk szej licz by wy pad ków. In spek cja pra cy, ma jąc do -
stęp do tych da nych, bę dzie mo gła imien nie za pra szać pra -
co daw ców na szko le nia pre wen cyj ne zwią za ne z prze ciw -
dzia ła niem wy pad kom przy pra cy. 

À pro pos ma łych pra co daw ców, jak du żym za in te re so -
wa niem wśród nich w Wiel ko pol sce cie szy się pro gram
pre wen cyj ny zwią za ny ze zdo by ciem dy plo mu PIP?

Każ de go ro ku oko ło 50 pra co daw ców uzy sku je te dy plo -
my, a więc po zy tyw nie prze cho dzi in spek tor ski au dyt w fir -
mie. Naj waż niej sze jed nak wy da je się to, że z ro ku na rok jest

wię cej pra co daw ców, któ rzy sa mi zgła sza ją się do te go pro -
gra mu, cza sa mi mo ty wo wa ni przez służ by bhp. Oni au ten -
tycz nie iden ty fi ku ją się z prze sła niem te go pro gra mu, któ re -
go funk cjo no wa nie w osta tecz no ści ma słu żyć eli mi no wa niu
za gro żeń i wy pad ków przy pra cy. Sta ra my się ich ho no ro -
wać, or ga ni zu jąc wrę cza nie dy plo mów pod czas uro czy stych
ga li, zwią za nych z wrę cza niem na gród lau re atom naj bar -
dziej pre sti żo we go kon kur su PIP „Pra co daw ca – or ga ni za tor
pra cy bez piecz nej”, fi la ru po za kon trol nej dzia łal no ści in -
spek cji pra cy, co rów nież co raz wy raź niej do strze ga ją i do ce -
nia ją pra co daw cy. 

Co jest naj więk szą sa tys fak cją dla in spek to rów pra cy
an ga żu ją cych się w dzia łal ność pre wen cyj ną?

To, że dzię ki pre wen cji pra co daw cy za czy na ją ro zu mieć
isto tę ochro ny pra cy. Kie dyś je den z nich po wie dział, że ro zu -
mie swo ją mi sję w ten spo sób, że by każ dy je go pra cow nik,
któ ry przy cho dzi do pra cy, wró cił z niej szczę śli wie do do mu
i do swo ich bli skich.

Dzię ku ję za roz mo wę.
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od tam tej po ry in spek to rzy pra cy prze ko na li się do ma ry na -
rek, a nie któ rzy na wet do kra wa tów.

Sły sza łam, że jest pa ni mi strzy nią ła go dze nia spo rów
mię dzy związ ka mi za wo do wy mi a pra co daw ca mi. Jak
pa ni to ro bi?

Być mo że są ta cy, któ rzy skwi to wa li by to krót ko: „Gdzie dia -
beł nie mo że…”. Ja ta kie spo tka nia trak tu ję jak wy zwa nie. One
rze czy wi ście są bar dzo trud ne, bo obie stro ny
chcą po zo stać przy swo ich ra cjach i jak naj wię cej
ugrać dla sie bie. Po ja wia ją się emo cje, cza sa mi na -
wet bar dzo du że. Wiel ką sztu ką jest ich opa no wa -
nie, by do szło do po ro zu mie nia. Każ dy z in spek to -
rów mu si umieć so bie ra dzić z wła sny mi i cu dzy mi
emo cja mi. Mo że dla te go ła twiej nam re ago wać
na sy tu acje spor ne na li nii związ ki za wo do -
we – pra co daw ca. Wczo raj za koń czy łam kon tro lę
w jed nym z sa na to riów w Cie cho cin ku, któ rą pro -
wa dzi łam na wnio sek związ ku za wo do we go
z War sza wy. Punk tem za pal nym by ło wy pi sa nie
się ze związ ku jed no cze śnie kil ku na stu człon ków,
co jak są dzo no, od by ło się pod wpły wem pra co -
daw cy. Sy tu acja by ła tak na pię ta, że sa mi nie po -
tra fi li już ze so bą roz ma wiać. Tłu ma czy łam, że nie
war to wy wle kać swo ich pro ble mów na ze wnątrz,
bo to źle wpły wa na po strze ga nie fir my, a więc i na jej stan fi -
nan so wy. Naj bar dziej po szko do wa ni są wte dy sa mi pra cow ni -
cy. Czę sto nie świa do mie sta ją się kar tą prze tar go wą mię dzy
stro na mi spo ru i źle się czu ją w tej sy tu acji. Za wsze, gdy ja dę
na ta kie spo tka nia, przy go to wu ję się, roz wa żam róż ne moż li -
wo ści za że gna nia kon flik tu. W spra wie Cie cho cin ka naj bar -
dziej prze mó wił ar gu ment, że wyj ście z im pa su jest prze cież
„być al bo nie być” dla ich za kła du.

A cze go naj czę ściej do ty czą skar gi, któ re obec nie pa ni
roz pa tru je?

Więk szość z nich wią że się z cza sem pra cy i wy pła tą wy na -
gro dzeń. Przy kła dem mo że być jed na ze spraw, gdzie w fir -
mie han dlo wej, z sie cią kil ku skle pów, na umo wę o pra cę za -
trud nio ne są je dy nie dwie ko bie ty i to na 1/8 eta tu. Na mo ją
uwa gę, że nie re al ne jest, by sprze daw czy ni przy jeż dża ła
do pra cy na go dzi nę dzien nie, bo pew nie sa ma po dróż
do pra cy zaj mu je jej wię cej cza su, pra co daw ca od po wia da
bez za jąk nię cia, że przez resz tę cza su on sam ob słu gu je
klien tów. Że by udo wod nić mu ła ma nie prze pi sów, mu sia ła -
bym stać tam ca ły dzień i pil no wać, kto, kie dy i ile pra cu je,
a to jest fi zycz nie nie moż li we. Ostat nio pro wa dzi łam spra wę
pra co daw cy, któ ry w ko lej nej sie ci han dlo wej za trud nia pięć
sprze daw czyń, z cze go dwie są na urlo pach: ma cie rzyń skim
i wy cho waw czym, a jed na na zwol nie niu le kar skim. Po zo sta -
łe dwie ko bie ty pra cu ją na pół eta tu w dwóch znacz nie od -

da lo nych od sie bie skle pach, przy czym je den znaj du je się
w cen trum han dlo wym otwar tym nie mal na okrą gło. Pra co -
daw ca twier dził, że nie na ru sza prze pi sów. Do pie ro przy kon -
tro li ewi den cji cza su pra cy przy znał się w koń cu do nie pra wi -
dło wo ści. Za tym oczy wi ście po szła ka ra, choć mnie za wsze
szcze gól nie za le ży na tym, by uświa do mić pra co daw cy, jak
du żo bar dziej do tkli we mo gą być dla nie go kon se kwen cje
tra gicz ne go w skut kach wy pad ku przy pra cy, do któ re go

mo że dojść – od po wie dzial ność kar na, a więc i pro ces są do -
wy, nie wspo mi na jąc już o zwy czaj nej ludz kiej krzyw dzie.
Z do świad cze nia wiem, że to prze ko nu je pra co daw ców; cza -
sa mi tak da le ce, że dzię ku ją mi na wet wte dy, kie dy ich ka rzę.
To sta ło się po wo dem żar tów mo ich ko le gów in spek to rów,
któ rzy wi dząc, jak pra co daw ca ca łu je mnie w rę kę po za koń -
czo nej kon tro li, mó wią, że to pew nie po dzię ko wa nie
za man dat.

Kie dy ma pa ni naj więk szą sa tys fak cję z in spek tor skiej
pra cy?

Tą wi sien ką na tor cie są sy tu acje, któ re za sta ję u pra co daw -
ców na ko lej nej mo jej kon tro li, gdy wcho dzę do za kła du i wi -
dzę, że wszyst ko jest w po rząd ku. Cie szę się rów nież, kie dy
ko le dzy mó wią, że nie mu szą już iść kon tro lo wać za kła du,
w któ rym wcze śniej by łam, bo prze cież wszyst ko do kład nie
tam prze ni co wa łam. Choć brzmi to mo że nie naj le piej, dla
mnie jest ro dza jem po chwa ły i do ce nie nia mo jej pra cy. Tak
się czu ję rów nież wte dy, kie dy pra co daw cy już po kon tro li,
na wet tej do le gli wej, te le fo nu ją do mnie z proś bą o ra dę, jak
ma ją po stą pić, że by by ło zgod nie z pra wem. Od bie ram to ja -
ko do wód za ufa nia i trak to wa nia mnie jak au to ry te tu.
Po tych kil ku dzie się ciu la tach pra cy zwią za nej z kon tro la mi
pra co daw ców nie mam wśród nich wro gów i to po czy tu ję
so bie za swój oso bi sty suk ces za wo do wy.

Dzię ku ję za roz mo wę.

in ny mi we wspo mnia nej fa bry ce cu kier ków czy w Dru me cie,
czy li w fa bry ce lin i dru tu, gdzie wów czas mie ści ła się głów -
na sie dzi ba in spek cji pra cy we Wło cław ku. To tam zgło si łam
się po raz pierw szy, ma jąc już pew ność, że nie chcę pra co wać
w wy mia rze spra wie dli wo ści, któ ry zresz tą i tak upo mniał się

o mnie, bo ca łe za wo do we ży cie je stem oskar ży cie lem pu -
blicz nym. Gdy za czy na łam pra cę w in spek cji bez po śred nio
po stu diach praw ni czych, ko biet by ło nie wie le, nie mniej
do pra cy przyj mo wa ła mnie ów cze sna okrę go wa in spek tor
pra cy Ju lia Gleń -Ci chy. Wte dy w od dzia le we Wło cław ku nie
by ło praw ni ka, przy jeż dżał raz w ty go dniu z Byd gosz czy, że -
by udzie lać po rad praw nych i przyj mo wać skar gi. Ja prze ję -
łam te obo wiąz ki.

Skarg by ło chy ba jed nak wte dy nie po rów ny wal nie
mniej niż obec nie?

Rze czy wi ście, ich licz ba wzra sta ła do pie ro od cza sów
trans for ma cji, kie dy po wsta ło wie le ma łych za kła dów, czę sto
funk cjo nu ją cych na ba kier z prze pi sa mi pra wa; i to nie tyl ko
pra wa pra cy. Apo geum jest te raz, cze go do wo dem jest licz -
ba wpły wa ją cych skarg. Ja sa ma w cią gu ro ku tyl ko we wło -
cław skim od dzia le roz pa tru ję ich aż oko ło stu. Kon se kwen cją
są kon tro le, krót kie po stę po wa nia, ale też wy ja śnie nia spraw
na te le fon, gdy do ty czą za kła dów, z któ ry mi współ pra cu ję,
a skar ga wią że się z drob nym uchy bie niem. Zda rza się, że
pra cow ni cy wy ol brzy mia ją pro blem, któ ry pra co daw cy
po roz mo wie ze mną roz wią zu ją od rę ki. Gdy za czy na łam
pra cę w in spek cji, skarg by ło nie wie le, ogra ni cza ły się do naj -
wy żej dzie się ciu ta kich po stę po wań w kwar ta le.

Skar gi nie mie ści ły się w ide olo gii tam te go ustro ju?
My ślę, że po pierw sze, nie by ło pod staw do skarg, bo wte -

dy w du żych pań stwo wych za kła dach zwy kle wszyst ko funk -
cjo no wa ło do brze, jak na tam te cza sy. Po dru gie, je śli już coś
złe go się dzia ło, to pra cow ni cy w pierw szej ko lej no ści szli
do ko mi te tu par tii, a do pie ro po tem do nas. W ra zie na ci -
sków ze stro ny dzia ła czy par tyj nych, któ rym za le ża ło na sta -
bil nej sy tu acji w za kła dach pod le ga ją cych im po li nii par tyj -
nej, za wsze tłu ma czy łam, że to ja się na tych spra wach znam
le piej i że by ich wy ja śnie nie po zo sta wio no in spek cji pra cy,
w któ rej pra cu ją spe cja li ści. Tak by ło wte dy, gdy kie ro wa łam
od dzia łem we Wło cław ku. 

Mie li śmy też wte dy sta łych pe ten tów, któ rzy przy cho dzi li
ze skar ga mi. Na przy kład ko bie tę, któ ra by ła za trud nio na

w spół dziel ni in wa li dów ja ko por tier ka. Mia ła bli sko osiem -
dzie siąt lat i sta now czo sprze ci wia ła się przej ściu na eme ry -
tu rę. Jej szef uciekł się na wet do te go, by zwol nić ją z pra cy,
bo przy dzia ło wy, służ bo wy płaszcz prze ro bi ła na kurt kę.
Spra wa dziś mo że wy da wać się za baw na, ale nam nie by ło

do śmie chu, gdy ko bie ta wciąż pi sa ła skar gi,
w któ rych wy ja śnia nie wszy scy by li śmy za an ga -
żo wa ni. My śle li śmy, że wy ba wie niem z pro ble mu
bę dzie za pla no wa na wcze śniej zmia na sie dzi by.
Ja kież by ło na sze zdzi wie nie, gdy w no wym miej -
scu jed nym z pierw szych in te re san tów by ła wła -
śnie owa pa ni, któ ra przy wi ta ła nas sło wa mi: „My -

śle li ście, że was nie znaj dę?”.
Rów nie nie złom na w osią ga niu swe go ce lu by ła in na

miesz kan ka Wło cław ka. Bar dzo chcia ła zo stać kie row cą miej -
skie go au to bu su, a wte dy by ła to pra ca wy łącz nie dla męż -
czyzn. Po cie sza li śmy ją i tłu ma czy li śmy, że trze ba śle dzić
prze pi sy, bo coś mo że się zmie nić. Pa mię tam, że przez kil ka
lat ta zde ter mi no wa na ko bie ta te le fo no wa ła do od dzia łu
i py ta ła, czy wpro wa dzo no już no we prze pi sy, któ re po zwo -
lą jej kie ro wać au to bu sem. Przy znam, że sa ma się ucie szy -
łam, gdy w koń cu tak się sta ło, bo ki bi co wa łam jej ca łym ser -
cem.

A pa mię ta pa ni pew ną kon tro lę w za kła dzie sto lar skim?
Ko le żeń stwo nie po zwo li ło mi o niej za po mnieć. Przez ja -

kiś czas wśród nich krą ży ło zdję cie z tej kon tro li, na któ rym
je stem ja w sta rej roz la tu ją cej się szo pie wy peł nio nej od pad -
ka mi sto lar ski mi. Bar dziej jed nak niż wszech obec ny roz gar -
diasz rzu ca się w oczy mój ele ganc ki czer wo ny ko stium i bu -
ty na wy so kich szpil kach. Do dziś przy wią zu ję du żą wa gę
do wy glą du, hoł du jąc za sa dzie: „Jak cię wi dzą, tak cię pi szą”.
Uwa żam, że to, jak wy glą da ją in spek to rzy pra cy, ma wpływ
na wi ze ru nek urzę du. Pra co daw cy w trak cie kon tro li od no -
szą się do nas z więk szym re spek tem, gdy je ste śmy wła ści -
wie ubra ni.

A jak się pa ni uda ło na kło nić ko le gów in spek to rów
do cho dze nia w ma ry nar ce, a na wet pod kra wa tem?

Wy stę po wa łam kie dyś w są dzie w spra wie do ty czą cej nie -
pra wi dło wo ści u jed ne go z pra co daw ców, któ re go kon tro lo -
wał mój ko le ga. Wo bec wie lu za rzu tów po kon trol nych pra -
co daw ca oskar żył in spek to ra o pró bę wy łu dze nia ła pów ki
w za mian za przy mknię cie oczu na nie pra wi dło wo ści w za -
kła dzie. Oby dwaj sta wi li się na roz pra wę są do wą – pra co -
daw ca w ele ganc kim gar ni tu rze, zaś in spek tor w sta rym, po -
roz cią ga nym swe trze i ta kich spodniach. Zde ner wo wa łam
się wte dy bar dzo, bo już sam wy gląd mógł nie wzbu dzić za -
ufa nia są du, nie wspo mi na jąc o god nym re pre zen to wa niu
urzę du. Wprost z sa li są do wej po bie głam do okrę gu i wzbu -
rzo na po wie dzia łam, co o tym my ślę. Efekt był ta ki, że

In spek to rzy pra cy tak na praw dę nie są w sta nie zmu sić
pra co daw ców, że by prze strze ga li pra wo, je że li oni sa mi nie
zro zu mie ją, że tak po win ni ro bić. Ni gdy nie by łam na zwol nie niu le kar skim, nie ko rzy sta -

łam z urlo pów wy cho waw czych, gdy po pół rocz nym kur -
sie we Wro cła wiu i zda niu eg za mi nu in spek tor skie go
w 1984 ro ku uro dzi łam pierw szą cór kę, a w dwa la ta póź -
niej – dru gą. Ta ka cią głość pra cy jest szcze gól nie waż na
w za wo dzie praw ni ka, któ ry mu si na dą żać za zmia na mi
w prze pi sach. Jest to tym bar dziej waż ne, że obec nie pra -
co daw cy sa mi do brze zna ją prze pi sy lub opie ra ją się
na wie dzy pro fe sjo na li stów, któ rym zle ca ją ob słu gę praw -
ną. Roz mo wy z ni mi ma ją cha rak ter part ner ski i tak na le ży
je trak to wać. Je śli in spek tor chce coś uzy skać, mu si umieć
prze ko nać ad wer sa rza do swo ich ra cji.
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Nie łudź się, 
że nie Łódź…

…wy gra. Tak, tak. Ko lej ną już spar ta kia dę pra cow ni ków Pań stwo wej In spek cji
Pra cy w ogól nej kwa li fi ka cji me da lo wej wy gra li za wod ni cy łódz kie go OIP-u.

Na tej spor to wej im pre zie in spek cyj -
nej spo tka li śmy się już po raz sie dem -
na sty. Tym ra zem w ryt mach cy gań -
skich pio se nek, szcze gól nie Ro mów
kau ka skich. Ich mu zycz ne upodo ba -
nia przed sta wił wszyst kim spor tow -
com sam szef Ośrod ka Szko le nia PIP
Ja nusz Kra soń, któ ry w śro do wy wie -
czór uroz ma icał w ten spo sób ce re mo -
nię otwar cia.

Bli sko 200 pra cow ni ków Pań stwo wej
In spek cji Pra cy ze wszyst kich okrę gów,
GIP i OS PIP ba wi ło się we Wro cła wiu,
na go ścin nych te re nach Ośrod ka Szko -
le nia PIP i sta dio nu olim pij skie go,
od 18 do 20 wrze śnia br. Na wet ka pry -
śna po go da za czę ła się zmie niać pod -
czas ra do snej i przy ja ciel skiej ry wa li za -
cji i na te chwi le za po mnia ła o desz czu
i chłod nym wie trze.

W trak cie im pre zy roz da no 115 me -
da li – 39 zło tych, 38 srebr nych i 38 brą -
zo wych, w 19 kon ku ren cjach. Zwy -
cięz cy me da lo wej kla sy fi ka cji, wspo -
mnia ni ło dzia nie, zgar nę li 14 me da li
zło tych, 4 srebr ne i 5 brą zo wych. Ko lej -
ne by ły Ka to wi ce, któ re – głów nie
dzię ki swo im mul ti me da li stom Mag -
dzie Grzyb i Dar ko wi Na tkań co -
wi – zwy cię ży ły bo je o 6 zło tych, 9
srebr nych i 6 brą zo wych me da li.
Na trze cim miej scu pu dła sta nę li pra -
cow ni cy okrę gu lu bel skie go, po wy -
wal cze niu 4 zło tych i 3 brą zo wych me -
da li. Or ga ni za to rzy po my śle li i o tych,
któ rzy przed kła da ją wy si łek umy sło wy
bądź zręcz no ścio wy nad fi zycz ny – dla
nich by ły sza chy, brydż czy pił ka rzy ki -
-ro mi ki. 

Spar ta kia da, któ rą za koń czył wie czór w Re stau ra cji Le śnej we wro cław skim
ZOO, za ofe ro wa ła tak że dwie no wo ści – roz gryw ki w bad min to na i wy bo ry cy gań -
skiej miss. Kró lo wą, gło sa mi ju ry zło żo ne go z sze fo wej urzę du Iwo ny Hic kie wicz,
jej za stęp cy Lesz ka Za ją ca i dy rek to ra Ośrod ka Szko le nia PIP Ja nu sza Kra so nia,
zo sta ła Mo ni ka Sie ra kow ska -Cze la dziń ski z Lu bli na.

Do zo ba cze nia za rok! I nie łudź cie się, że nie Łódź wy gra.
Aga ta Ko styk -Le wan dow ska

OIP Wro cław
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11 wrze śnia 2013 r. po że gna li śmy na szą ko le żan kę Wie sła -
wę Ku now ską, star sze go in spek to ra pra cy, spe cja li stę w za -
kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w za kła dach opie ki
zdro wot nej.

Wie sła wa Ku now ska, ab sol went ka Wy dzia łu In ży nie rii Sa -
ni tar nej Po li tech ni ki Wro cław skiej, pod ję ła pra cę w Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy 22 la ta te mu – 12 wrze śnia 1991 r., ma jąc
za so bą kil ku na sto let ni staż pra cy w Biu rze Pro jek to wo -Ba -
daw czym Bu dow nic twa Prze my sło we go w Lu bli nie oraz
w Biu rze Stu diów i Re ali za cji In we sty cji Prze my słu Mle czar -
skie go. Stu dia i bo ga te do świad cze nie za wo do we spra wi ły,
że po ukoń cze niu apli ka cji in spek tor skiej po wie rzo no jej
nad zór nad nie ła twą bran żą – go spo dar ką ko mu nal ną. By ła
wy ma ga ją cym in spek to rem pra cy. Jej de wi zą ży cio wą by ła
dba łość i tro ska o dru gie go czło wie ka, za rów no u kon tro lo -
wa nych pra co daw ców, jak i we wła snym śro do wi sku, w spo -
łecz no ści in spek tor skiej.

W 1993 r. uzy ska ła mia no wa nie na in spek to ra pra cy,
w 1998 r. zo sta ła star szym in spek to rem pra cy. W 2002 r.
otrzy ma ła ty tuł spe cja li sty w za kre sie bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w za kła dach opie ki zdro wot nej. Dzię ki swe mu
od da niu i ogrom ne mu za an ga żo wa niu w tym trud nym dla
służ by zdro wia okre sie prze kształ ceń zdo by ła uzna nie i sza -
cu nek za rów no pra co daw ców, jak i pra cow ni ków, bia łe go
per so ne lu. W ostat nich la tach zwol nio na z wy ko ny wa nia
czyn no ści kon tro l nych z po wo du cho ro by, wy ko ny wa ła od -
po wie dzial ną pra cę zwią za ną z wy da wa niem de cy zji w spra -
wie od stępstw od wa run ków tech nicz nych, z po wo dze niem
wy ko rzy stu jąc przy tym za wo do we do świad cze nie z pra cy
w biu rach pro jek to wych.

Nie moż na po mi nąć za an ga żo wa nia i pra cy Wie si na rzecz
śro do wi ska in spek tor skie go. Przez wie le lat peł ni ła funk cję
prze wod ni czą cej za kła do wej ko mi sji so cjal nej w OIP. By ła też
ini cja tor ką i wspa nia łą or ga ni za tor ką wy cie czek in te gru ją -
cych pra cow ni ków i ich ro dzin. W imie niu wszyst kich obec -
nych i by łych pra cow ni ków in spek cji dzię ku je my Ci, Wie siu.

Wszy scy zna li śmy Two ją ogrom ną pa sję, ja ką był dom
na wsi i pięk ny ogród, gdzie ró że wręcz wcho dzi ły do miesz -
ka nia, a go spo dy ni za wsze by ła ra da go ściom. Szko da, że tak
krót ko od przej ścia na eme ry tu rę w lu tym 2012 r. mo głaś się
tym do mem na cie szyć.

Że gnaj, Wie siu. Bę dzie nam Cie bie bar dzo, ale to bar dzo
bra ko wa ło.

Ko le żan ki i ko le dzy 
z Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Lu bli nie

Z ogrom nym ża lem przy ję li śmy wia do mość 
o śmier ci 

Lesz ka No wa ka

nad in spek to ra pra cy w Okrę go wym In spek to ra cie
Pra cy w War sza wie, by łe go dy rek to ra De par ta men tu
Wa run ków Pra cy w Głów nym In spek to ra cie Pra cy i za -
stęp cy okrę go we go in spek to ra pra cy w War sza wie,
wie lo krot nie na gra dza ne go za szcze gól ne osią gnię cia
w pra cy za wo do wej, od zna czo ne go Srebr nym Krzy -
żem Za słu gi. 

Kie row nic two i pra cow ni cy 
Głów ne go In spek to ra tu Pra cy 

Wspo mnie nie

Zgod nie ze sta tu tem mo gą do nie go
na le żeć za rów no pra cow ni cy in spek cji,
jak i sym pa ty cy oraz przy ja cie le. Do -
tych czas do klu bu wstą pi ło 15 mo to cy -
kli stów z ca łej Pol ski, głów nie in spek to -
rzy i pra cow ni cy me ry to rycz ni in spek cji.
Człon ko wie po wo ła li trzy oso bo wy za -
rząd. Ma on za za da nie dbać, by ini cja ty -
wa roz wi ja ła się, a klub rósł w si łę i miał
co raz cie kaw sze po my sły na zlo ty. 

Mo to cy klo wy zlot i rajd zie mi lu bel -
skiej „MotoPIP – Ka zi mierz 2013” był
przy pie czę to wa niem po wo ła nia gru py
mo to cy klo wej. Od był się w dniach 13-
15 wrze śnia br. Uczest ni czy ło w nim 16
osób po dró żu ją cych na 15 pięk nych
ma szy nach. Zlot roz po czął się w pią tek
po po łu dniu na ka zi mier skim ryn ku.
Na stęp ne go dnia gru pa wy ru szy ła
w stro nę Na łę czo wa, po dro dze od wie -

dza jąc mię dzy in ny mi za mek w Ja now -
cu. W Pu ła wach mo to cy kli stów przy wi -
tał pięk ny Sta ry Most. Na stęp nie przez
Bo chot ni cę i Wą wol ni cę wszy scy do tar -
li do Na łę czo wa. Przed zwie dza niem
czę ści uzdro wi sko wej na le ża ło pod -
nieść po ziom cu kru w miej sco wej ka -
fej ce, przy ka wie de mo kra tycz nie pod -
ję to de cy zję, że prze jazd do Lu bli na
jest już zbęd ny, po nie waż wy ma gał by

zbyt du że go za an ga żo wa nia moż li wo -
ści psy cho mo to rycz nych. Zgod nie wy -
ru szo no więc od ra zu do Woj cie cho wa
i za byt ko wej kuź ni; na szczę ście nie
trze ba by ło na pra wiać ru ma ków.
Po po wro cie do ba zy w Ka zi mie rzu
więk szość gru py spraw dza ła atrak cyj -
ność klu bu „Basz ta” lub urzę do wa ła
na ryn ku, gdzie od by wał się kon cert
ope ret ko wy.

Dzień trze ci po bu dził wro dzo ną mo -
to cy klo wą wraż li wość na sztu kę. Roz po -
czął go kil ku ki lo me tro wy spa cer do cen -

trum Ka zi mie rza (ruch to zdro wie) oraz
śnia da nie w sty lu fran cu skim w pie kar ni
Sa rzyń ski (jeść trze ba), któ re do da ło sił
oraz ener gii do zwie dza nia nad wi ślań -
skiej czę ści Ka zi mie rza oraz miej sco we -
go ryn ku. Pod czas spa ce ru nie moż na
by ło nie wstą pić do jed nej z wie lu ga le -
rii ma lar stwa. Więk szość uczest ni ków
utknę ła tam na dłu żej, przede wszyst -
kim ze wzglę du na wspa nia łe do zna nia
ar ty stycz ne, ale tak że prze wod nicz kę
z pa sją opo wia da ją cą o współ cze snym
ma lar stwie. Raj do we spo tka nie za koń -

czy ło się w nie dzie lę oko ło go dzi ny 13.
Po ser decz nym po że gna niu uczest ni cy
roz je cha li się do do mów. 

Wszyst kich za in te re so wa nych wstą -
pie niem w na sze sze re gi pro si my
o kon takt z za rzą dem klu bu, dla wy go -
dy w róż nych czę ściach kra ju: Adam
De rza z OIP w Lu bli nie, Ma rze na Kró -
lak -Ma kow ska z OIP w War sza wie oraz
Da wid Ru sak z OIP w Opo lu.

nadinspektor Adam De rza
OIP Lu blin

MotoPIP nad Wi słą,
czy li in spek cja na dwóch ko łach

Po kil ku pró bach pod ję tych w ostat nich
la tach 13 wrze śnia 2013 ro ku w Ka zi mie -
rzu Dol nym nad Wi słą w koń cu po wo ła ny
zo stał klub mo to cy klo wy pra cow ni ków
Pań stwo wej In spek cji Pra cy. 



Po szko do wa ny pra co wał ja ko ope ra tor
li nii na peł nia nia dez odo ran tów. W pew -
nym mo men cie za uwa żył, że pusz ki dez -
odo ran tów prze sta ły się prze su wać
na trans por te rze pro wa dzą cym do miej -
sca na bi ja nia ga zem. Po szedł więc do kon -
te ne ra ga zo wa nia (zlo ka li zo wa ne go
na ze wnątrz ha li pro duk cyj nej) i wszedł
do środ ka w ce lu od blo ko wa nia li nii. Kie -
dy za mknął drzwi kon te ne ra, do szło
do za pło nu i wy bu chu ga zu. Po szko do wa -
ny wy biegł na ze wnątrz po miesz cze nia
i rzu cił się w śnieg, że by zga sić na so bie
ogień. Na stęp nie za krę cił za wór od ci na ją -
cy do pływ ga zu ze zbior ni ków. In ni pra -
cow ni cy, któ rzy za alar mo wa ni wy bu chem
zna leź li się na miej scu wy pad ku, we zwa li
po go to wie ra tun ko we; za bra ło ono po -
szko do wa ne go do szpi ta la. 

Przy czy ny wy pad ku

W pro ce sie pro duk cji dez odo ran tów
w za kła dzie sto so wa no sprę żo ny gaz pro -
pan -bu tan. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa
in sta la cja na bi ja ją ca po jem ni ki zo sta ła
ulo ko wa na na ze wnątrz bu dyn ku pro duk -
cyj ne go, w kon te ne rze ga zo wa nia. Był on
wy po sa żo ny w alu mi nio wą pod ło gę
z otwo ra mi wen ty la cyj ny mi, przez któ re

gaz wy do sta ją cy się pod czas na peł nia nia
po jem ni ków wy cie kał pod kon te ner.
W po miesz cze niu za sto so wa no dwa wen -
ty la to ry wy cią go we. Je den z nich dzia łał
przez ca ły czas, dru gi uru cha miał się
w mo men cie otwie ra nia drzwi kon te ne ra.
Oba po sia da ły czerp nie pod pod ło gą, co
za pew nia ło od cią gnię cie z po miesz cze nia
ewen tu al nych opa rów ga zu. Jak usta lił in -
spek tor, kon te ner zo stał za pro jek to wa ny
i prze wi dzia ny do pra cy w at mos fe rze wy -
bu cho wej. 

W trak cie kon tro li usta lo no, że na li nii
w czę ści ga zo wa nia (w kon te ne rze) do -
cho dzi ło cza sa mi do blo ka dy po jem ni -
ków. Aby przy wró cić pra cę li nii, trze ba by -
ło te po jem ni ki usu nąć. W tym ce lu ope ra -
tor mu siał wejść do kon te ne ra. Z usta leń
in spek to ra wy ni ka, że po szko do wa ny
w dniu zda rze nia wszedł do kon te ne ra, że -
by po pra wić po jem ni ki w li nii ga zo wa nia,
a na stęp nie po now nie uru cho mić pro ces.

Po szko do wa ny ze znał, że przed awa rią
wy ko ny wał w kon te ne rze pra ce re gu la cyj -
ne, w trak cie któ rych wy pa lił pa pie ro sa,
a nie do pa łek wrzu cił pod pod ło gę przez
otwór wen ty la cyj ny. W opi nii in spek to ra,
w związ ku z awa rią (blo ka dą po jem ni ków)
w kon te ne rze naj praw do po dob niej do -
szło do po wsta nia mie szan ki ga zu, któ ra
przy otwar ciu drzwi pro wa dzą cych do po -
miesz cze nia zo sta ła wcią gnię ta pod pod -
ło gę przez wen ty la tor i za pa lo na przez tlą -
cy się nie do pa łek. 

Pod czas oglę dzin wy ko na nych przez bie -
głe go w za kre sie po żar nic twa, po wo ła ne -
go przez po li cję, w szcząt kach kon te ne ra
zna le zio no nie do pał ki pa pie ro sów (pod
pod ło gą po miesz cze nia) oraz za pal nicz kę.
Na tej pod sta wie in spek tor przy jął, że przy -
czy ną za pło nu by ło za pró sze nie ognia
od nie do ga szo ne go pa pie ro sa lub uży cie
otwar te go źró dła ognia przez po szko do -
wa ne go pod czas prze by wa nia w stre fie za -
gro że nia po ża rem i wy bu chem.

Jacek Żerański, OIP Olsz tyn

Skut ki pa le nia pa pie ro sów
W za kła dzie pro du ku ją -
cym ko sme ty ki z te re nu
wo je wódz twa war miń -
sko -ma zur skie go
w mar cu 2013 ro ku do -
szło do wy bu chu ga zu.
W wy ni ku zda rze nia je -
den pra cow nik do znał
opa rzeń ter micz nych
dru gie go stop nia skó ry
rąk, twa rzy i gło wy. In -
spek tor pra cy ba da ją cy
wy pa dek usta lił, że
do za pło nu do szło naj -
praw do po dob niej z po -
wo du pa le nia przez po -
szko do wa ne go pa pie ro -
sów w kon te ne rze,
w któ rym od by wał się
pro ces na peł nia nia 
dez odo ran tów. 


