
Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 11 (369) 2013

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



3IP 11/2013

W numerze
W SEJMIE RP

Wiadomości nie tylko z kraju

Konferencja na Ukrainie

Kodeks pracy po nowelizacji

Zatrudnianie w oświacie

Mistrzostwa Polski Drwali

Strzał w dziesiątkę

Srebrna siekiera

Z pensją i zasiłkiem

Zbyt głośna muzyka

Bezpiecznie na dachu

Środki ochrony roślin

Dobre praktyki w leśnictwie

Katastrofa na siedleckiej budowie

Dwa tysiące kontroli. Rozmowa 

ze Sławomirem Dąbrowskim, starszym

inspektorem pracy z OIP w Warszawie,

Oddział w Siedlcach

Inspekcja radzi młodym

Zła komunikacja przyczyną tragedii

28 Dobre praktyki w leśnictwie
Przetargi organizowane w nadleśnictwach na usługi 
w zakresie gospodarki leśnej, w których jedynym kry-
terium jest cena, spowodowały, że często wygrywają je
nie najlepsi przedsiębiorcy, posiadający sprzęt 
i wykwalifikowany personel, lecz najtańsi, co skutkuje
zdecydowanie gorszym wykonawstwem lub zatrudnia -
niem na czarno. 
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Posłowie przyjęli sprawozdanie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 8 listopada br. przyjął sprawozdanie
głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Opo-
wiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa
inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głów-
nego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

Iwona Hickiewicz podkreśliła, że wszystkie zadania za-
planowane przez PIP na rok 2012, pozytywnie zaopinio-
wane przez Radę Ochrony Pracy i sejmową Komisję do
Spraw Kontroli Państwowej, zostały w pełni zrealizowa-
ne. Przyniosło to wymierne efekty.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy dopro-
wadziły bowiem do likwidacji bezpośrednich zagrożeń
życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników. Pracodawcy
wyeliminowali różnego rodzaju nieprawidłowości z za-
kresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 110 tys.

pracujących. 5,8 tys. osób będących stronami umów cy-
wilnoprawnych oraz 3,8 tys. osób pracujących bez żadnej
umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia sto-
sunku pracy. 7,4 tys. pracowników różnych branż wyko-
rzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

Inspektorzy pracy wyegzekwowali dla 138 tys. pracow-
ników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadcze-
nia wynikające ze stosunku pracy na łączną kwotę 121,7
mln zł. Wyegzekwowali także znaczące należności na
rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie
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Po zakończeniu
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- Nie sposób nie wspomnieć o istotnym za-
gadnieniu, jakim jest wynagrodzenie pracow-
ników inspekcji pracy, a w szczególności in-
spektorów pracy. Mam nadzieję, że rok 2014
stanie się ostatnim rokiem, w czasie którego
będzie obowiązywał art. 12 ustawy okołobu-
dżetowej. Mówię o tym, ponieważ pracownicy
inspekcji pracy przez ostatnich pięć lat byli po-
zbawiani wzrostu wynagrodzeń. Spadek real-
nej płacy na przestrzeni ostatnich lat wyniósł
tu 13,5 proc. – powiedział poseł Jarosław Pięta.

Przyjęcie sprawozdania jednomyślnie poparły
wszyst  kie kluby poselskie. Ich przedstawiciele
dziękowali z trybuny sejmowej pracownikom
PIP za ich codzienną pracę, gratulowali osiąga-
nych efektów i wielkiego zaangażowania. Pod-
kreślono, że rozumiejąc potrzebę poszanowania
praw pracowniczych i pracodawców, a także nie
tracąc z pola widzenia realiów dotyczących ryn-
ku pracy, inspekcja mądrze, rozsądnie i sensow-
nie wykorzystała w roku sprawozdawczym swo-
je uprawnienia.

społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy
udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa
pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

Z analizy wykonania wydanych przez inspektorów pracy
środków prawnych wynika, że zrealizowanych zostało 95
proc. decyzji i 90 proc. wniosków zawartych w wystąpie-
niach. Świadczy to o wysokim poziomie skuteczności działań
kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy.

– Rezultaty ubiegłorocznych działań oraz wynikające z
nich wnioski zawarte w sprawozdaniu stanowią podstawę
do określenia priorytetów i obszarów systematycznego
monitorowania stanu przestrzegania prawa pracy w na-
szym kraju. Wskazują na potrzebę kontynuacji działań kon-
trolno-nadzorczych inspekcji pracy w sektorach gospodar-
ki i zakładach, w których ryzyko utraty życia lub zdrowia
jest wciąż najwyższe, a naruszenia przepisów w zakresie
prawnej ochrony pracy są najbardziej dotkliwe dla społe-
czeństwa – stwierdziła pod koniec wystąpienia Iwona Hic-
kiewicz, główny inspektor pracy.

Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie sprawozdania
z działalności PIP w 2012 r. przedstawiła jej przewodnicząca
poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Poinformowała, że

rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, zalecając re-
alizację sformułowanych przez nią wniosków.

– Mając świadomość specyfiki i niestabilności krajowego
rynku pracy, rada tym bardziej docenia wysiłki urzędu na
rzecz eliminowania naruszeń prawa pracy. Chodzi nie tylko o
efekty osiągnięte w wymiarze finansowym, czyli wyegze-
kwowanie m.in. należności pracowniczych i poprawę warun-
ków pracy poprzez minimalizowanie zagrożeń zawodo-
wych, ale także o codzienną, żmudną działalność prewencyj-
no-informacyjną, przynoszącą efekty często dopiero w odle-
głej perspektywie – stwierdziła przewodnicząca ROP.

W imieniu połączonych Komisji: do Spraw Kontroli Pań-
stwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny przyjęcie spra-
wozdania rekomendował Sejmowi poseł Jarosław Pięta.
Wskazał na dużą wartość informacyjną dokumentu, w tym
zwrócenie w nim uwagi na dziedziny wymagające napra-
wy. Podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną z
tych instytucji, której wysiłek przekłada się na rzeczywistą
pomoc w usprawnieniu i naprawie państwa, a jej pracowni-
cy charakteryzują się najwyższymi kwalifikacjami zawodo-
wymi i standardami etycznymi.
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Badania profilaktyczne 
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 października br.

w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej In-
spekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów doty-
czących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Opraco-
wanie przedstawił Leszek Zając, zastępca głównego in-
spektora pracy. 

Omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań
lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspek-
torów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.

Podkreślił, że problematyka badań lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzia-
nych w kodeksie pracy znajduje się w sferze szczególnego
zainteresowania inspekcji pracy. Jest przedmiotem stałych
zadań kontrolnych zawartych w programie działania PIP
oraz podstawowym elementem wszystkich kontroli w za-
kresie przygotowania pracowników do bezpiecznego wyko-
nywania pracy.

W roku ubiegłym inspektorzy pracy przeprowadzili ponad
2,7 tys. kontroli przestrzegania przepisów dotyczących pro-
filaktycznych badań lekarskich obejmujących 135,3 tys. pra-
cowników. W I półroczu br. takich kontroli było blisko 1,8 tys.
w zakładach zatrudniających łącznie 73 tys. pracowników. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wstępnych ba-
dań lekarskich polegały głównie na kierowaniu pracowni-
ków na badania po pewnym czasie od podjęcia przez nich
pracy, część pracowników objętych kontrolą w ogóle nie od-
była badań wstępnych do dnia jej przeprowadzenia.

Głównym uchybieniem dotyczącym badań okresowych
było ich niewykonywanie w terminie ustalonym przez leka-
rza medycyny pracy. W zakresie badań kontrolnych niepra-
widłowości polegały przede wszystkim na ich braku lub nie-
terminowym przeprowadzaniu. 

Kontrole ujawniły problemy związane z właściwym prze-
prowadzaniem badań lekarskich. Część pracodawców, kie-
rując pracowników na badania, nie określała lub nieprawi-
dłowo określała stanowiska pracy, na których mieli być lub
byli zatrudnieni. Skierowania nie zawierały informacji o wy-
stępowaniu na stanowiskach pracy określonych czynników
szkodliwych i uciążliwych. Skutkowało to wydawaniem za-
świadczeń o przeprowadzeniu badania lekarskiego, które
nie spełniały celu profilaktycznej ochrony zdrowia.  

Inspektorzy PIP w wyniku kontroli zastosowali dostępne
środki prawne, w tym o charakterze sankcyjnym oraz wy-
chowawczym. 

Na tym samym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy pozytyw-
nie zaopiniowała zamiar głównego inspektora pracy odwo-
łania ze stanowiska okręgowego inspektora pracy w Warsza-
wie Janusza Niedziółki. 

Donat Duczyński
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Na konferencji o stresie
„Obniżanie kosztów pracy poprzez zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w fir-
mach” – to temat konferencji naukowej zorganizowanej 3 października br. w Warsza-
wie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi,
którego celem jest upowszechnianie wiedzy i narzędzi pozwalających na wykrywa-
nie psychospołecznych zagrożeń i ograniczanie ich negatywnych skutków. Konfe-
rencję objął honorowym patronatem główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz.
Państwowa Inspekcja Pracy od siedmiu lat prowadzi działania prewencyjno-infor-
macyjne poświęcone ograniczaniu negatywnych skutków stresu w miejscu pracy.
Na konferencji omówiła je Marta Bem z Głównego Inspektoratu Pracy.

Święto budowlanych
Centralne uroczystości Dnia Budowlanych odbyły się 4 października br. w Warsza-
wie. Obchodzone były wspólnie przez pracodawców, związkowców, inżynierów 
i techników budownictwa, a także innych przedstawicieli środowiska budowlane-
go. Wzięła w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspekto-
ra pracy, która odczytała list okolicznościowy od głównego inspektora pracy Iwo-
ny Hickiewicz. Szefowa PIP przekazała budowlanym wyrazy uznania i podzięko-
wania za trud, zaangażowanie i profesjonalizm. Podkreśliła wagę ścisłej współpra-
cy związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych,
instytucji naukowych oraz organów nadzoru i kontroli warunków pracy dla syste-
matycznej poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Zapewniła, że branża
ta, cechująca się szczególnie wysokim wskaźnikiem wypadkowości, zajmuje nie-
zwykle ważne miejsce w planie działań prewencyjno-kontrolnych PIP.

cy zainteresowani prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej i e-biznesu na
unijnym rynku, przedstawiciele Parla-
mentu Europejskiego, instytucji na-
ukowych i rządowych.

Wspólne szkolenia
Staje się tradycją, że Państwowa Inspek-
cja Pracy zaprasza na wspólne szkolenia
przedstawicieli innych organów nadzo-
ru i kontroli. Zastępca głównego in-
spektora pracy Leszek Zając i dyrektor
Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspek-
cji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu
Janusz Krasoń 14 października br.
przywitali na takich zajęciach inspekto-
rów z nadzoru budowlanego, na czele z
zastępcą głównego inspektora nadzoru
budowlanego Jackiem Szerem. Przez
dwa dni uczestnicy szkolenia dyskuto-
wali o kompetencjach obu urzędów,
zbieżności działania, formach współ-
pracy i praktycznych aspektach tego
współdziałania, szczególnie w zakresie
zagrożeń publicznych, badania przy-
czyn i okoliczności katastrof budowla-
nych. Spotkanie obfitowało w prelek-
cje, wykłady i ćwiczenia praktyczne,
które poprowadzili specjaliści z GUNB 
i PIP, na co dzień zajmujący się kontrola-
mi w budownictwie.
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W polskiej chemii
W siedzibie Grupy Azoty w Tarnowie 17 października br., podczas II Spotkania Gru-
py Roboczej ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Chemicznym, spółki Grupy Azoty
wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację dotyczącą po-
prawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w
tej branży. Podpisanie dokumentu odbyło się w obecności Iwony Hickiewicz,

głównego inspektora pracy, nadbrygadiera Janusza Skulicha, zastępcy komen-
danta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Romana Jaworskiego, zastęp-
cy głównego inspektora ochrony środowiska. Celem deklaracji jest wypracowanie
modelu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego dla zmniejszenia
zagrożeń, które mogą skutkować poważnymi awariami przemysłowymi. Sygnata-
riusze zobowiązują się do wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa pro-
cesowego i pracy oraz prowadzenia działań prewencyjnych pod hasłem „Zero wy-
padków i awarii”. Podczas spotkania inspektorzy pracy przedstawili zebranym wy-
brane zagadnienia z zakresu systemu działań kontrolno-prewencyjnych we
współczesnym biznesie w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej. W spotkaniu uczestniczyli: Leszek Zając, zastępca
głównego inspektora pracy oraz Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli GIP.

Grupa Współpracy Administracyjnej
W Oslo odbyło się 10 i 11 października br. spotkanie Grupy Współpracy Administra-
cyjnej, dotyczące zagadnień związanych z urządzeniami dźwigowymi, określanych
przez stosowną dyrektywę. Wzięli w nim udział przedstawiciele 10 państw UE  oraz
Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Ustalenia Komisji Europejskiej relacjonowała Raimon-
da Sneigienė z Litwy. W trakcie spotkania z udziałem przedstawiciela PIP z Krakowa,
Wojciecha Dębskiego, przedstawiono m.in. zagadnienia związane z implementa-
cją postanowień dyrektywy do przepisów krajowych oraz sprawy dotyczące nadzo-
ru rynku w zakresie urządzeń dźwigowych. Kolejne spotkanie Grupy Współpracy
Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy 87/404/WE dotyczącej prostych zbiorników
ciśnieniowych, a także dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych od-
było się w Brukseli 23 października br. Kontynuowano rozmowy na temat treści
przewodnika do dyrektywy ciśnieniowej oraz akredytacji jednostek notyfikowa-
nych. Poruszono także kwestie funkcjonowania systemu ICSMS, omówiono zagad-
nienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania nadzoru rynku. Inspek-
cję pracy reprezentował Radosław Gonet z OIP w Rzeszowie.

O programach prewencyjnych
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 października br. w sie-
dzibie Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy o wynikach i efek-
tach realizacji programów prewencyjnych PIP dla małych i mikroprzedsiębiorstw.
Przedstawił ją Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji
GIP. Podkreślił, że wskazówki udzielane przez inspektorów pracy pozwalają zdia-
gnozować miejsca o największych zagrożeniach wypadkowych, a dzięki przykła-
dom dobrych praktyk szybko i niedrogo obniżyć poziom zagrożeń. W obradach,
którym przewodniczył poseł Mariusz Błaszczak, uczestniczyli: Małgorzata
Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, Krzysztof Popielski, wice-
dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP oraz Jakub Chojnicki, kierownik
Sekcji Prewencji w Departamencie Prewencji i Promocji.

Forum Jednolitego Rynku
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz oraz okręgowy in-
spektor pracy w Krakowie Tadeusz Fic uczestniczyli 18 paź-
dziernika br. w odbywającym się w Krakowie Krajowym Forum
Jednolitego Rynku. Forum odbyło się już po raz trzeci, w tym
roku w ramach Miesiąca Jednolitego Rynku. Celem tej inicjaty-
wy jest zachęcenie obywateli wszystkich państw członkowskich
UE do szerokiej dyskusji o działaniu jednolitego rynku, jego
wpływie na codzienne życie ludzi i funkcjonowanie przedsię-
biorstw. W tegorocznym forum uczestniczyli m.in. przedsiębior-

W Volkswagenie 
o bezpieczeństwie
Dobre praktyki przy realizacji inwesty-
cji budowlanych na terenie czynnego
zakładu, działania prewencyjne doty-
czące ograniczania zagrożeń zawodo-
wych, program ochrony zdrowia pra-
cowników w aspekcie wydłużenia ich
aktywności zawodowej, a także syn-
drom chorego budynku – to główne
tematy posiedzenia Wielkopolskiej
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Bu-
downictwie, które odbyło się 23 paź-
dziernika br. na terenie rozbudowywa-
nej fabryki spółki Volkswagen Poznań.
W posiedzeniu, oprócz przedstawicieli
OIP w Poznaniu, wzięli udział m.in. Le-
szek Zając, zastępca głównego in-
spektora pracy, Zbigniew Janowski,
przewodniczący Rady ds. Bezpieczeń-
stwa Pracy w Budownictwie przy Głów-
nym Inspektorze Pracy, a także Jacek
Szer, zastępca głównego inspektora
nadzoru budowlanego. Spółkę Volks-
wagen reprezentowała Jolanta Mu-
sielak, członek zarządu Volkswagen
Poznań Sp. z o.o. Zastępca głównego
inspektora pracy wręczył Jerzemu
Wiatrowi, starszemu cechu Wielkopol-
skiego Cechu Rzemiosł Budowlanych
w Poznaniu, Odznakę Honorową „Za
Zasługi dla Ochrony Pracy”.

Egzekwowanie
prawa
W dniu 16 października br. odbyło się w
Luksemburgu spotkanie Grupy Robo-
czej Komitetu Wyższych Inspektorów
Pracy (SLIC) ds. Transgranicznego Egze-
kwowania Prawa. Zadaniem grupy jest
między innymi stworzenie elektronicz-
nego przewodnika na temat delegowa-
nia pracowników. Przedstawiono stan
zaawansowania prac nad projektem dy-
rektywy w sprawie egzekwowania dy-
rektywy 96/71/WE dotyczącej delego-
wania pracowników w ramach świad-
czenia usług. Celem spotkania była tak-
że dyskusja dotycząca egzekwowania
prawa i wzajemnej pomocy oraz kształ-
tu i zawartości kwestionariusza, który
dotyczy wzajemnego wsparcia i trans-
granicznego egzekwowania grzywien.
W imieniu PIP w spotkaniu uczestniczy-
ła Magdalena Piasecka z Departamen-
tu Legalności Zatrudnienia GIP. 
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SLIC w Polsce
10-osobowy zespół ekspertów Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy (SLIC) oceniał w dniach od 30 września do 4 paź-
dziernika br. system inspekcji pracy w Polsce. W składzie ze-
społu znaleźli się doświadczeni inspektorzy pracy, w tym
przedstawiciele kierownictwa inspekcji pracy z dziewięciu
państw członkowskich UE (Wielkiej Brytanii, Słowacji, Danii,
Portugalii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Cypru i Malty). Celem
wizyty oceniającej było ustalenie, czy unijne przepisy w zakre-
sie bhp i ochrony zdrowia są skutecznie, sprawnie stosowane
oraz egzekwowane w polskim systemie inspekcyjnym. Po
spotkaniu w Głównym Inspektoracie Pracy, które służyło lep-
szemu poznaniu funkcjonowania urzędu, podzespoły biorące
udział w ocenie udały się do okręgowych inspektoratów pracy
w Krakowie, Poznaniu, Opolu, Wrocławiu i Łodzi. Zespół wyso-
ko ocenił efektywność działania inspekcji pracy w Polsce.
Przedstawione sugestie oparte na doświadczeniu poszczegól-
nych ekspertów i dobrych praktykach funkcjonujących w ich
krajach mają posłużyć jako pomoc w doskonaleniu i osiąganiu
jeszcze lepszych standardów naszego działania.

O legalności zatrudnienia
W Białowieży zorganizowano w dniach 2-4 października br.

spotkanie szefów sekcji legalności zatrudnienia w okręgo-
wych inspektoratach pracy z funkcjonariuszami Podlaskiego
Oddziału Straży Granicznej. 

Spotkanie poświęcone było między innymi omówieniu
wyników kontroli z zakresu legalności zatrudnienia, w tym
zatrudniania cudzoziemców, oraz wprowadzonym i projek-
towanym zmianom przepisów, w szczególności ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz usta-
wy o cudzoziemcach. W programie przewidziano także wi-
zyty na przejściach granicznych w Bobrownikach i w Biało-
wieży, podczas których inspektorzy pracy mieli okazję
przyjrzeć się procedurom, narzędziom i technikom stoso-
wanym przez funkcjonariuszy straży granicznej w ramach
kontroli legalności wjazdu i pobytu cudzoziemców na tere-
nie naszego kraju. 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Departa-
mentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pra-
cy: Jarosław Leśniewski oraz Dariusz Górski.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Wisława Szymborska

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz 18 października br.
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie złożyła kwiaty na gro-
bie Mariana Klotta de Heindenfeldt, głównego inspektora
pracy w latach 1920-1939. Iwona Hickiewicz wraz ze swoimi
zastępcami, Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem,
złożyła także 30 października br. kwiaty na grobie Anny Hintz,
głównego inspektora pracy w latach 2002-2006.

Powracamy pamięcią do naszych Koleżanek i Kolegów, któ-
rzy odeszli. Wielu z nich żegnaliśmy w tym roku na łamach
„Inspektora Pracy”. 
Z Głównego Inspektoratu Pracy odszedł Jacek Zalewski, 
z okręgowych inspektoratów pracy: Andrzej Dorożyński
z Wrocławia, Józef Zając z Rzeszowa, Leszek Nowak oraz
Bogdan Chłopicki z Warszawy, Julia Gleń-Cichy z Bydgosz-
czy, Mieczysław Liszkowski z Poznania, Zbigniew Agur-
kiewicz z Koszalina i Wiesława Kunowska z Lublina.
Byli z nami w inspekcji pracy, służyli nam swoją wiedzą, do-
świadczeniem, nierzadko też przyjaźnią i wsparciem. Byli zna-
komitymi specjalistami, dobrymi inspektorami pracy. Choć po-
dobno nie ma ludzi nie do zastąpienia, to nikt nigdy nie wypełni
pustki, którą pozostawili po sobie. 

Czas nie zatrze ich w naszej pamięci!

W Jaremczu na Ukrainie odbyła się pod ko-
niec września br. międzynarodowa konfe-
rencja pod nazwą „Bezpieczeństwo pracy”.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowa-
li: zastępca okręgowego inspektora pracy
w Lublinie Piotr Skwarek oraz starszy in-
spektor Artur Dmuch, również z lubelskie-
go OIP-u. 

Do udziału w konferencji zaproszono też przedstawicieli
Rosji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Bułgarii oraz Unii
Europejskiej. Tę ostatnią reprezentował Svetlozar Tolev,
ekspert odpowiedzialny za realizację unijnego programu
zmierzającego do likwidacji barier technicznych pomiędzy
Ukrainą a Unią Europejską. Jeśli chodzi o stronę ukraińską, to
na konferencji obecni byli przedstawiciele Głównego Komi-
tetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemysłu i Ochrony Pracy
na czele z Aleksandrem Iwanowiczem Chołotwą, a także
wszyscy okręgowi inspektorzy pracy, dyrektorzy centrów
ekspercko-technicznych, przedstawiciele Ministerstwa Go-
spodarki Ukrainy, przedstawiciele nauki, pracodawców i or-
ganizacji pracodawców, służb bhp oraz mediów.

Od teorii do praktyki

Wśród wielu wystąpień, w tym otwierającego konferencję,
które zaprezentował 24 września br. Aleksander Iwanowicz
Chołotwa, na uwagę zasługiwał wykład Swietłany Wikto-
rowny Aniszenko, dyrektora Wydziału Audytu Wewnętrzne-
go Głównego Komitetu Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Przemy-
słu i Ochrony Pracy, na temat funkcjonowania audytu we-
wnętrznego. Z kolei dyrektor Departamentu Prawnego Irina
Grigorowna Kalinowska przedstawiła nowe uwarunkowa-
nia prawne funkcjonowania inspektorów pracy. Istotne były
wystąpienia dotyczące problemów branży węglowej, jako
jednej z dominujących branż na Ukrainie. Kolejnym tema-
tem poruszanym podczas konferencji była ocena ryzyka za-
wodowego. Niestety na Ukrainie przeprowadzanie oceny ry-
zyka zawodowego przez pracodawców nie jest regulowane
przepisami prawa, a zainteresowani pracodawcy mają w tym
zakresie dowolność.

W pierwszym dniu konferencji wystąpili także przedstawi-
ciele Polski. Piotr Skwarek z wykładem pt. „Prawo międzyna-
rodowe w praktyce działania Państwowej Inspekcji Pracy w
Polsce”. Przedstawił w nim wpływ prawa międzynarodowe-

go na treść i kształt polskich przepisów, wskazał genezę
przepisów polskiego prawa pracy w tym zakresie, w jakim
stanowiły one implementację dyrektyw UE, zaprezentował
źródła prawa międzynarodowego i przykłady bezpośrednie-
go stosowania tych przepisów przez inspektorów pracy. 
Z kolei Artur Dmuch podczas wykładu pt. „System kontroli
wyrobów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w
Polsce” zaprezentował ukraińskim partnerom zadania PIP re-
alizowane w ramach nadzoru rynku. Prezentacja ta miała
przede wszystkim wymiar praktyczny, gdyż przedstawiono
konkretne przykłady działań polskich inspektorów pracy. Do
wystąpień przedstawicieli PIP nawiązał Svetlozar Tolev, pod-
kreślając, jak ważne są doświadczenia Polski, szczególnie w
kontekście zbliżającego się podpisania traktatu stowarzy-
szeniowego Ukrainy z Unią. Ukraina przejmie wówczas rolę
swoistego buforu chroniącego rynek europejski. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z funkcjonowaniem
na Ukrainie elektronicznego rejestru pozwoleń na wykony-
wanie prac niebezpiecznych. Pozwala on osobom kontrolu-
jącym ustalać w dowolnym momencie zakres uprawnień
pracowników do wykonywania prac niebezpiecznych. Ze-
zwoleń na prace niebezpieczne udzielają inspektorzy pracy,
oni są też głównymi moderatorami portalu. Istnienie podob-
nych rozwiązań, tworzonych przez upoważnione podmioty,
znacznie ułatwiłoby pracę polskim inspektorom pracy.

W ramach swobodnego przepływu ludności obywatele
Ukrainy legalnie wykonują pracę w Polsce, z kolei na Ukrainie
prężnie rozwijają się zakłady z polskim kapitałem i z polską
kadrą. Taka aktywność w obrocie gospodarczym może ro-

dzić problemy i konflikty. Współpraca z partnerem ukraiń-
skim ułatwi pomoc obywatelom obu krajów.

W trzecim dniu konferencji, 26 września, zorganizowano
wyjazd do dwóch zakładów w okolicy miejscowości Boho-
rodchany. Pierwszy z nich to jeden z największych na świecie
magazynów gazu ziemnego, drugi to przepompownia gazu,
wchodząca w skład ukraińskiego systemu przesyłowego
gazu.

OIP Lublin

Konferencja na Ukrainie

Wspominamy, pamiętamy...
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Rok 2013 obfituje 
w zmiany w przepisach
Kodeksu pracy. W stycz-
niu zniesiono obowią-
zek zgłaszania praco-
dawcy do Państwowej
Inspekcji Pracy i Pań-
stwowej Inspekcji Sani-
tarnej, w czerwcu wpro-
wadzono zmiany doty-
czące rodzicielstwa, 
a pod koniec sierpnia –
zmiany w zakresie czasu
pracy.

Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe
przepisy dotyczące czasu pracy, wprowa-
dzające rozwiązania „ćwiczone” wcześniej
m.in. w ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łago-
dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.
Nr 125, poz. 1035, z późn. zm.). W różnych
publikacjach można znaleźć informacje na
temat tego, co się zmieniło i jak należy sto-
sować nowe rozwiązania. Warto przyjrzeć
się także temu, jak uzasadniano wprowa-
dzenie zmian oraz jakie były stanowiska 
i opinie podczas prac nad aktualnie obo-
wiązującym stanem prawnym.

W toku debaty

W druku sejmowym nr 1105 (rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz ustawy o związkach zawodo-
wych) z dnia 6 lutego 2013 r. znajduje się
uzasadnienie wskazujące przesłanki, który-
mi kierowano się podczas wprowadzania
nowych regulacji do Kodeksu pracy.

„Projektowana ustawa ma na celu wpro-
wadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań,
które pozwolą na bardziej elastyczną orga-
nizację czasu pracy w zakładach pracy. Po-
winno to umożliwić bardziej racjonalną or-
ganizację czasu pracy, wpłynąć na zwięk-
szenie konkurencyjności firm, a poprzez 
to ułatwić zachowanie dotychczasowych 
i tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto
umożliwi pracownikom – poprzez korzy-
stanie z ruchomego czasu pracy – łatwiej-
sze godzenie życia zawodowego z osobi-
stym, zwiększy przestrzeń porozumień za-
wieranych przez pracodawców i reprezen-
tację pracowników. 

Światowy kryzys gospodarczy pociąga
za sobą niższy popyt na produkowane to-
wary i świadczone usługi, to z kolei skutku-
je problemami finansowymi przedsię-
biorstw i związanymi z tym redukcjami za-
trudnienia w zakładach pracy. Efektem jest
wysoka stopa bezrobocia, generująca do-
datkowe koszty m.in. dla budżetu państwa
oraz Funduszu Pracy. 

Projektowane niniejszą ustawą zmiany w
zakresie czasu pracy umożliwią pracodaw-
com dostosowywanie czasu pracy do za-
potrzebowania na pracę przy zachowaniu
wszystkich dotychczas obowiązujących
norm ochronnych. Tym samym będą sprzy-
jać utrzymaniu konkurencyjności prowa-
dzonej działalności oraz poziomu zatrud-
nienia.”

Zmiany dotyczą zakresu długości do-
puszczalnych okresów rozliczeniowych
czasu pracy oraz zasad ich przedłużania; a
także uregulowania ruchomego czasu
pracy. W uzasadnieniu do projektu ustawy
zmieniającej wskazano również ocenę
skutków nowelizacji: „Projektowane zmia-
ny będą wywierać wpływ na rynek pracy,
umożliwiając pracodawcom elastyczne
organizowanie procesu pracy, w dostoso-
waniu do zmieniających się warunków
gospodarczych. Instytucja przedłużenia
okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12
miesięcy na podstawie układów zbioro-
wych lub porozumień między partnerami
społecznymi występuje w systemach
prawnych wielu państw członkowskich
Unii Europejskiej, m.in.: Austrii, Czech, Sło-
wacji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec,
Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz 
Irlandii.”

Sebastian Senyszyn
Czas pracy

Kodeks pracy po nowelizacji 
W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach 11 października br.
odbyła się konferencja naukowa pt. „Świad-
czenie pracy jako przedmiot zobowiązania
umownego”. Zorganizowali ją: Okręgowy
Inspektorat Pracy w Kielcach, Wyższa Szko-
ła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Sto-
warzyszenie Prawników Administracji Pu-
blicznej oraz Wyższa Szkoła Finansów i Pra-
wa w Bielsku-Białej. 

Konferencja była elementem ogólnopolskiej kampanii
Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonej pod hasłem „Za-
nim podejmiesz pracę”. Honorowy patronat objęła Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy. Patronat naukowy nad
przedsięwzięciem sprawowali: prof. dr hab. Paweł Sarnecki,
prof. dr hab. Antoni Feluś, prof. dr hab. Aleksander Licho-
rowicz, dr Wiesław Greń, dr Krzysztof Wątorek.

Celem konferencji była wymiana poglądów, opinii i do-
świadczeń przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru
sprawiedliwości, organów ścigania, pracowników naukowo-
dydaktycznych oraz inspektorów pracy na temat sposobów
nawiązywania stosunków pracy i trybu ich rozwiązywania,
zobowiązań i praw wynikających z umów o pracę, a także
odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób wykonują-
cych pracę zarobkową.

Zwracając się do uczestników spotkania, główny inspektor
pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że inicjatywa podjęta
przez środowisko nauki we współpracy z OIP w Kielcach jest
doskonałą okazją do urzeczywistnienia współdziałania na
rzecz ochrony pracy. Daje możliwość wymiany poglądów 
i doświadczeń w gronie ekspertów oraz praktyków zajmują-
cych się na co dzień problematyką przestrzegania prawa
pracy. Zaakcentowała, że kwestia prawidłowego zawierania
umów o pracę jest jednym z tegorocznych priorytetów uję-
tych w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Zastępca okręgowego inspektora pracy w Kielcach Jan
Jóźwik przedstawił nieprawidłowości dotyczące zawierania
umów cywilnoprawnych mających cechy stosunku pracy,
ujawnione w kontrolach prowadzonych na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Podczas konferencji wygłoszono 12 referatów poświęco-
nych zobowiązaniom umownym. Referaty wygłosili m.in.:
prof. dr hab. Jarosław Reszczyński – „Umowa stypendialna a
świadczenie pracy”, dr Robert Frey – „Rozwiązanie umowy o
pracę za wypowiedze-
niem z punktu widzenia
praktyka”, dr Leszek Bie-
lecki – „Trwałość stosun-
ku pracy na podstawie
mianowania w świetle
ustawy o służbie cywil-
nej – wybrane elementy”.

Konferencji towarzy-
szyło stoisko OIP, na któ-
rym znalazły się porad-
niki i publikacje doty-
czące prawa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
prowadzi kampanie prewencyjne w spół-
kach przemysłu cementowego. Celem tego-
rocznych kampanii jest ograniczenie zagro-
żeń związanych z obsługą maszyn w aspek-
cie technologicznym i organizacyjnym. 

W ramach kampanii prewencyjnej „Bezpieczeństwo pracy
przy obsłudze maszyn produkcyjnych stwarzających poten-
cjalne zagrożenie wypadkowe”, zorganizowanej przez OIP w
Kielcach i Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce,
w dniach 6 i 13 września br. odbyły się szkolenia, w których
wzięło udział 66 pracowników nadzoru i 12 przedstawicieli

podwykonawców działających na rzecz Dyckerhoff Polska.
Szkolenia prowadzili m.in. inspektorzy kieleckiego inspekto-
ratu, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Kielcach oraz
partnerzy zaproszeni do udziału w kampanii. 

W dniach 9-11 października br. odbył się cykl szkoleń dla
Grupy Ożarów S.A. w ramach kampanii „Bezpieczne maszy-
ny”. W tym roku do grona współorganizatorów dołączył OIP
w Lublinie. Szkolenia zostały przeprowadzone w cementow-
niach Grupy Ożarów, w Karsach k. Ożarowa oraz w Rejowcu
Fabrycznym. Objęły kadrę inżynieryjno-techniczną spółki
oraz pracodawców i pracowników dozoru z podmiotów
świadczących usługi na jej rzecz. Łącznie szkoleniami objęto
przedstawicieli 17 przedsiębiorstw. Tematyka szkoleń obej-
mowała zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją
maszyn oraz wymaganiami technicznymi i bhp stawianymi
tej grupie urządzeń. 

nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce

Bezpieczeństwo przy maszynach

Prawne aspekty umów o pracę
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Podczas prac nad projektem prof. UW dr hab. Łukasz Pi-
sarczyk w opinii z dnia 18 marca 2013 r., dotyczącej m.in.
druku sejmowego nr 1105, odniósł się do zagadnień zawar-
tych w projekcie (poniżej wybrane fragmenty opinii):

„Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 129 § 2 w każ-
dym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przy-
czynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi
organizacji pracy, okres rozliczeniowy mógłby być przedłu-
żony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu
ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników. Powyższy przepis wprowadza wyją-
tek od art.129 § 1 k.p., stanowiącego, że czas pracy nie może
przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w
przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z za-
strzeżeniem art. 135-138, 143 i 144. Istotą nowej regulacji
jest więc stworzenie możliwości przedłużania okresów rozli-
czeniowych dla przeciętnej normy tygodniowej wynoszącej
40 godzin, a w konsekwencji również maksymalnej normy
czasu pracy (art. 131 § 1 k.p.). Dodatkowo pracodawca miał-
by przekazywać kopię porozumienia w sprawie przedłuże-
nia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okrę-
gowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od
dnia zawarcia porozumienia.

Należałoby możliwie precyzyjnie określić sytuacje, które
mogą być uznane za uzasadniające (z przyczyn obiektyw-
nych, technicznych lub dotyczących organizacji czasu pracy)
nadzwyczajne (bo do 12 miesięcy) przedłużenie okresów
rozliczeniowych. Bardzo ogólny sposób sformułowania
przesłanek spowoduje, że porozumienia w sprawie przedłu-
żenia okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy staną się nor-
malnym elementem dialogu społecznego, a jedyną prze-
szkodą we wprowadzeniu rozwiązania, które (…) powinno
mieć charakter nadzwyczajny, będzie uzyskanie zgody
przedstawicieli pracowników. 

Poza tym zaskakuje fakt, że przesłanki przedłużenia okresu
rozliczeniowego do 12 miesięcy zostały sformułowane w
pewnym sensie łagodniej niż przesłanki przedłużenia okresu
rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy –
do 3 i 4 miesięcy (art. 135 § 2 i 3 k.p.). Można tu dostrzec pew-
ną niekonsekwencję projektodawcy. Pojawiają się też pyta-
nia o wzajemne relacje między poszczególnymi przepisami. 

Poważne wątpliwości budzi również sposób określenia
pracowniczej strony porozumień przewidujących przedłu-
żenie okresu rozliczeniowego. Zachowując zasadę pierw-
szeństwa związkowego, projektodawca po raz kolejny od-
wołuje się do instytucji przedstawicieli pracowników wyło-
nionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przedsta-
wiciele ci, wyłaniani ad hoc, w ramach bliżej nieokreślonej
procedury, i którzy nie korzystają ze wzmożonej ochrony
przed represjami ze strony pracodawcy, nie gwarantują rów-

nowagi prowadzonych rokowań zbiorowych, wobec czego
istnieje niebezpieczeństwo wymuszenia rozwiązań korzyst-
nych tylko dla pracodawcy. Rozwiązania prowadzące do
dyktatu jednej ze stron trudno byłoby uznać za mieszczące
się w pojęciu dialogu, wobec czego tracą one również umo-
cowanie w normach konstytucyjnych, które przewidują
możliwość kształtowania istotnych warunków zatrudnienia
przez partnerów społecznych. 

Krytycznie należy ocenić wreszcie możliwość stosowania
przedłużonego okresu rozliczeniowego we wszystkich sys-
temach czasu pracy, również w tych, w których dopuszczal-
ne jest przedłużanie dobowego wymiaru czasu do pracy –
do 12, 16 czy wręcz 24 godzin, w tym zwłaszcza w systemach
równoważnego czasu pracy (art. 135-137). Biorąc pod uwa-
gę zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (co
oznacza, że w poszczególnych tygodniach praca może być
wykonywana przez 6 dni) umożliwia to nadmierną – jak się
wydaje – kumulację pracy w stosunkowo długich okresach.
W rezultacie rozwiązanie to nie spełnia sformułowanego w
dyrektywie wymogu respektowania ogólnych zasad bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników. Można mieć również po-
ważne wątpliwości, czy nie jest to sprzeczne z art. 66 ust. 1
Konstytucji, który stanowi, że każdy ma prawo do bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. 

Ważnym instrumentem ochronnym jest zagwarantowanie
pracownikowi co najmniej minimalnego wynagrodzenia za
pracę nawet w okresach, gdy ze względu na rozkład czasu
pracy nie wykonywał on pracy w wymiarze prowadzącym do
nabycia takiego wynagrodzenia (projektowany art. 129 § 4). 

Powstaje też pytanie, czy z gwarancji wypłaty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę nie korzystali dotychczas pra-
cownicy, których okres rozliczeniowy mógł zostać przedłu-
żony do 12 miesięcy oraz czy nie będą z niej korzystać w
przyszłości pracownicy, których okresy rozliczeniowe podle-
gają innym regulacjom, a których czas pracy może być ku-
mulowany, a następnie rekompensowany udzielaniem dni
wolnych od pracy, być może obejmujących nawet cały mie-
siąc kalendarzowy (np. w systemie równoważnego czasu
pracy). 

Co do zasady pozytywnie należy ocenić zmiany propono-
wane w zakresie rozkładów czasu pracy. Istotny jest już sam
fakt, że projektodawca odnosi się w sposób wyraźny do in-
stytucji, która ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne, a
jest regulowana jedynie w sposób bardzo ogólny. Projekt
potwierdza możliwość sporządzania rozkładów czasu pracy
poszczególnych pracowników na okresy krótsze niż okres
rozliczeniowy, obejmujące jednak co najmniej 2 miesiące.
Niewątpliwie pozwoli to – zgodnie z założeniami nowelizacji
– uelastycznić proces pracy. Przejawem odformalizowania
jest dopuszczenie sporządzania rozkładu w formie pisemnej
lub elektronicznej (choć to ostatnie sformułowanie może na-

suwać pewne wątpliwości interpretacyjne). Propozycja bu-
dzi jednak również pewne zastrzeżenia. 

Poza tym pojawia się wątpliwość, czy jeżeli w przypadku
przedłużonego okresu rozliczeniowego można ustalać har-
monogramy na okresy krótsze niż cały okres rozliczeniowy,
to czy jest to niedopuszczalne w przypadku podstawowego
okresu rozliczeniowego, który może wynosić przecież 4 mie-
siące. Jeżeli rzeczywiście poza przedłużonym okresem rozli-
czeniowym harmonogramy mają być ustalane na cały okres
rozliczeniowy, powstaje pytanie o przyczyny takiego zróżni-
cowania. Wreszcie projekt nie rozstrzyga innej kluczowej
kwestii, mianowicie dopuszczalności i trybu zmiany rozkła-
dów (harmonogramów) ustalanych dla poszczególnych pra-
cowników. Paradoksalnie, mogłoby się to przyczyniać do
ochrony pracowników, gdyż tryb modyfikacji harmonogra-
mów stawałby się przejrzysty i ujednolicony. Na zakończe-
nie, można postawić pytanie – dlaczego 2 miesiące? Biorąc
pod uwagę pewien naturalny rytm organizacji pracy być

może wystarczające byłoby zagwarantowanie, że harmono-
gram nie może obejmować okresu dłuższego niż miesiąc.

Ważnym i trafnym posunięciem jest propozycja wprowa-
dzenia rozwiązań, które umożliwiają różnicowanie godzin
rozpoczęcia pracy, w tym również pozostawiając decyzję w
tej sprawie samemu pracownikowi (projektowany art. 1401

§ 1 i 2). W tych rozkładach ponowne wykonywanie pracy w
tej samej dobie nie będzie stanowić pracy w godzinach nad-
liczbowych. W ten sposób łagodzi się konsekwencje zastoso-
wania konstrukcji doby pracowniczej (art. 128 § 3 pkt 1 k.p.),
która w zasadniczy sposób utrudnia organizację procesu
pracy u pracodawców, u których godziny pracy są zmienne.
Biorąc pod uwagę, że jednocześnie gwarantuje się pracow-
nikom minimalne okresy odpoczynku, zmiana ta nie będzie

prowadzić do sprzeczności z prawem europejskim. Odręb-
nego komentarza wymaga tryb wprowadzenia tzw. rucho-
mego czasu pracy. Projekt przewiduje w tym zakresie dwa
rozwiązania. Po pierwsze, jest to tryb zbiorowy, analogiczny
do trybu wprowadzania przedłużonego okresu rozliczenio-
wego. O ile jednak w przypadku okresu rozliczeniowego
proponowane rozwiązanie należało ocenić krytycznie, o tyle
w przypadku rozkładu czasu pracy może ono zostać zaak-
ceptowane. Kształtowanie rozkładu czasu pracy stanowi bo-
wiem pierwotnie element uprawnień kierowniczych praco-
dawcy (art. 22 § 1 k.p.), które w pewnym zakresie zostają
ograniczone, m.in. przez konieczność uzyskiwania zgody
przedstawicieli pracowników. W rezultacie trudno byłoby
postawić zarzut, że interesy pracownicze są chronione zbyt
słabo, skoro i tak projekt zakłada, że kwestia ta nie będzie
przedmiotem swobodnego uznania pracodawcy. Nie zmie-
nia to jednocześnie negatywnej oceny przedstawicielstwa
pracowniczego wyłanianego ad hoc. Po drugie, ruchomy
czas pracy może być stosowany na pisemny wniosek pra-
cownika, co w założeniu projektodawcy ma pozwolić na
uwzględnienie potrzeb samych pracowników. Zgadzając się
z tym ogólnym założeniem, trudno jednak nie zauważyć, że
proponowany mechanizm prawny może otwierać drogę do
nadużyć, zachęcając pracodawców do wywierania nacisku
na stronę pracowniczą w celu uzyskania zgody na określoną
organizację czasu pracy.”

Warto również wspomnieć, że główny inspektor pracy w
piśmie z dnia 11 marca 2013 r. (GNP-364/501/459-0701-8-
1/13), do druku sejmowego nr 1105, stwierdziła: „pragnę za-
znaczyć, że z uwagi na bardzo ogólne przesłanki wprowa-
dzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy
określone w art. 129 § 2 Kodeksu pracy (przyczyny obiektyw-
ne lub techniczne lub dotyczące organizacji pracy), przewi-
dziany w projekcie obowiązek przekazania właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy kopii porozumienia w
sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy
będzie miał znaczenie wyłącznie informacyjne, w praktyce
nie będzie bowiem możliwe ustalenie, że przedłużenie okre-
su rozliczeniowego nastąpiło z naruszeniem ww. przepisu”.

W trakcie procesu legislacyjnego pojawiały się również
inne pomysły nowelizacji przepisów dotyczących czasu pra-
cy, zgłaszane w ramach projektu poselskiego oraz przez
partnerów społecznych. Niemniej to właśnie te wskazane re-
gulacje ostatecznie stały się obowiązujące. Jak zwykle czas
pokaże, na ile nowe rozwiązania posłużą założonym celom, a
na ile będą rozwiązaniami wykorzystanymi niekoniecznie
zgodnie z pierwotnym założeniem.

młodszy inspektor Sebastian Senyszyn
OIP Zielona Góra
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Na podstawie ustaleń pokontrolnych
można wyodrębnić trzy najistotniejsze
grupy problemów, w których stwierdzono
najwięcej uchybień. Po pierwsze, uchybie-
nia dotyczące ryzyka zawodowego, głów-
nie braku oceny ryzyka zawodowego i nie-
informowania pracowników o ryzyku za-
wodowym związanym z wykonywaną pra-
cą (ok. 29%). Po drugie, niewłaściwe przy-
gotowanie pracowników do pracy (ok.
22% wszystkich uchybień, głównie doty-
czących szkoleń w zakresie bhp i w mniej-
szym stopniu w przedmiocie profilaktycz-
nych badań lekarskich, tylko ok. 4,5%). I po
trzecie, problemy związane z narażeniem
pracowników na czynniki środowiska pra-
cy i z zagrożeniami czynnikami szkodliwy-
mi, w związku z nieprawidłowościami w za-
kresie wyposażenia pracowników w środki
ochrony indywidualnej (15% wszystkich
uchybień). 

W marginalnym zakresie stwierdzone
uchybienia dotyczyły warunków pracy, po-
mieszczeń pracy, organizacji i stanowisk
pracy, zaplecza higieniczno-sanitarnego
oraz wentylacji, ogrzewania i oświetlenia.
W zakresie prawnej ochrony pracy najwięk-
sza ilość uchybień dotyczyła: stosunku pra-
cy (np. treści umów o pracę i świadectw
pracy, terminu wydania świadectwa – ok.
44%); wypłaty wynagrodzenia i innych
świadczeń ze stosunku pracy (ok. 25%);
prowadzenia dokumentacji związanej z
przygotowaniem do pracy, ewidencjono-
waniem dostarczonej pracownikom odzie-
ży roboczej. W zdecydowanie mniejszym
zakresie uchybienia dotyczyły nieprze-
strzegania przepisów o czasie pracy (9,5%)
oraz udzielania urlopów wypoczynko-
wych, co stanowiło ok. 4,7%. 

Przyczyny uchybień

Analiza dokumentacji pokontrolnej
wskazuje na kilka różnorodnych przyczyn
naruszeń prawa w zakresie zatrudniania
pracowników niebędących nauczycielami.
Należy do nich zaliczyć:

● brak znajomości aktualnie obowiązu-
jących regulacji prawnych, nowych rozwią-
zań; możliwość zastosowania kilku przepi-
sów regulujących zatrudnianie tej grupy
pracowników, tj. Kodeksu pracy oraz usta-
wy o pracownikach samorządowych, co
przyczynia się do wyboru nieprawidło-
wych podstaw prawnych; standardowe
powtarzanie pewnych rozwiązań, stosowa-
ne przez lata, np. w zakresie potrącania wy-
nagrodzenia za pracę;

● braki kadrowe w placówkach oświato-
wych, co skutkowało tym, że osoby odpo-
wiedzialne za wykonywanie zadań doty-
czących bieżącego prowadzenia spraw ka-
drowo-płacowych pracowników admini-
stracji i obsługi były obciążone dodatkowy-
mi czynnościami i nie mogły prawidłowo
realizować swoich obowiązków; 

● scedowanie obowiązku prowadzenia
dokumentacji osobowych pracowników
na wydzielone komórki organów prowa-
dzących, w związku z tym dyrektorzy szkół
czuli się zwolnieni z obowiązku śledzenia
wymagań i znajomości zasad prawidłowe-
go prowadzenia dokumentacji pracowni-
czej, np. akt osobowych, przekazywania
pisemnych informacji, dokumentowania
oceny ryzyka zawodowego, ewidencjono-
wania czasu pracy i wydanej odzieży robo-
czej; 

● błędne przekonanie pracodawców o
słuszności i legalności swojego działania; 

● postrzeganie statutowych zasad placówek oświatowych
jako nadrzędnych; w związku z tym skupianie się na pracy me-
rytorycznej i realizacji uprawnień nauczycieli, a traktowanie
spraw pracowników niebędących nauczycielami jako drugo-
planowych; 

● brak bieżących środków finansowych, niezbędnych do
sfinansowania realizacji obowiązków wynikających z przepi-
sów prawa pracy, np. szkolenia pracowników, wyposażenia w
odzież roboczą czy poprawę warunków pracy, odsuwanie w
czasie finansowania tych działań przez organy prowadzące. 

Porządkowanie sytuacji

Zastanawiając się nad tym, jakie okoliczności miały decy-
dujące znaczenie dla powstania stwierdzonych naruszeń
prawa, należałoby rozważyć, czy jedną z przyczyn takiego
stanu nie było to, że dokumentacja pracownicza, dotycząca
pracowników objętych kontrolą, prowadzona była przez róż-
ne podmioty – w kontrolowanych placówkach lub w wydzie-
lonych jednostkach organizacyjnych organów samorządo-
wych. W wielu wypadkach kontrole ujawniły, że właśnie jed-

nostki organów samorządowych wykonywały obowiązki w
zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej
pracowników placówek oświatowych, na podstawie i w gra-
nicach umów zawartych z dyrektorami szkół. 

Skala naruszeń prawa pracy ujawnionych w dokumentacji
z kontroli uzasadnia potrzebę dalszego monitorowania
przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrud-
niania pracowników niepedagogicznych. 

Jednym z problemów jest kwestia stosowania właściwych
przepisów prawa, odnoszących się do pracowników oświaty
niebędących nauczycielami, które to kwestie regulują dwa
odrębne przepisy, tj. Kodeks pracy i ustawa o pracownikach
samorządowych. Być może rozwiązaniem tego problemu by-
łoby ujednolicenie regulacji prawnych. Ponadto zasadnym
byłoby na szkoleniach i seminariach, przeznaczonych dla dy-
rektorów placówek oświatowych, informowanie o ich obo-
wiązkach wynikających z przepisów prawa pracy, dotyczą-
cych zatrudniania pracowników niepedagogicznych.

nadinspektor Ewa Wójtowicz 
OIP Lublin, Oddział Biała Podlaska Inspiracją do napisania

artykułu były doświad-
czenia z kontroli prze-
prowadzonych w ubie-
głym roku w 31 placów-
kach oświatowych na te-
renie działania Okręgo-
wego Inspektoratu Pra-
cy w Lublinie. Przedmio-
tem kontroli była praw-
na ochrona pracy pra-
cowników niebędących
nauczycielami, a także
zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem pra-
cy, głównie dotyczące
przygotowania do pracy.

Ewa Wójtowicz

Zatrudnianie w oświacie

Z inspektorskiej praktyki

Nowości
wydawnicze PIP

Wypadki w szkole. Co zrobić, aby było ich mniej
Adresatami publikacji są dyrektorzy szkół, a także na-

uczyciele, pracownicy służby bhp oraz społeczni inspek-
torzy pracy.

Jak informuje Centrum Informatyczne Ministerstwa
Edukacji Narodowej, w szkołach rocznie dochodzi do po-
nad 70 000 wypadków wśród uczniów – 300 to wypadki
ciężkie, zaś 50 to wypadki śmiertelne. Wypadkom ulegają
również nauczyciele oraz pozostałe osoby zatrudnione w
oświacie – 4 000 zdarzeń rocznie. Broszura omawia, jak
należy postępować, aby skutecznie poprawiać bezpie-
czeństwo w placówkach oświatowych. Opisuje m.in. obo-
wiązki dyrektorów szkół w zakresie zapewniania technicz-
nego bezpieczeństwa pracownikom i uczniom. Przed-
stawia zagrożenia występujące w szkole i działania tech-
niczne oraz organizacyjne, które mają przeciwdziałać wy-
padkom. Wskazuje nauczycielom, jak zapobiegać nie-
szczęśliwym zdarzeniom w szkole i poza nią.
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Na terenie Centrum Targowego w Kielcach
przeprowadzone zostały 14 i 15 września
br. Mistrzostwa Polski Drwali, w których
uczestniczyło 30 zawodników z różnych re-
gionów kraju. Mistrzostwa zorganizowały
Lasy Państwowe oraz Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława
Wierzbickiego. Państwową Inspekcję Pracy
reprezentował Okręgowy Inspektorat Pra-
cy w Kielcach, który został zaproszony do
współpracy przy tym przedsięwzięciu. 

Podczas Mistrzostw Polski Drwali przeprowadzono pięć
konkurencji – ścinka drzew, wymiana łańcucha pilarki, prze-
rzynka kombinowana na kozłach, przerzynka kłód na do-
kładność i okrzesywanie. We wszystkich konkurencjach sę-
dziowie oceniali poprawność wykonania czynności oraz
przestrzeganie przepisów bhp. Najlepszym zawodnikiem w
kategorii „junior” (do 24 lat) okazał się Kamil Szarmach, a w
kategorii „senior” – Jacek Stochniałek z Wyższej Szkoły Za-
rządzania Środowiskiem w Tucholi.

Zawodom drwali towarzyszył konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie pracy „Bezpieczne pozyskiwanie drewna”, prze-
prowadzony przez Okręgowy Inspektorat Pracy i Kasę Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w
Kielcach. Ponadto nadleśnictwa organizowały liczne konkur-

sy zręcznościowe, a na stoisku Nadleśnictwa Kielce można
było spotkać ambasadora Lasów Państwowych, znanego ak-
tora Pawła Królikowskiego.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował sto-
isko z wydawnictwami PIP, gdzie również udzielano porad
prawnych. Każdy zawodnik mistrzostw otrzymał pakiet wy-
dawnictw, w tym między innymi poradniki dotyczące do-
brych praktyk przy pozyskiwaniu drewna oraz broszurę o
środkach ochrony narządów słuchu, a także gadżety takie
jak np. kamizelka odblaskowa i metrówka.

Problematyka mistrzostw odnosiła się do kilku płaszczyzn
działalności inspekcji pracy, m.in. kontroli zakładów pracy 
w zakresie bhp przy pozyskiwaniu i zrywce drewna oraz
działań prewencyjnych związanych z bezpiecznym użytko-
waniem pilarek łańcuchowych w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, mieściła się też w założeniach kampanii
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 

starszy specjalista Stanisław Golmento
OIP Kielce

Pilarze, którzy potrafią tak precyzyjnie ści-
nać drzewo, by upadając, wbiło w ziemię
kołeczek znajdujący się w dokładnie wy-
znaczonym miejscu, należą do elity tego
zawodu. Sami skromnie mówią o swoich
umiejętnościach, że to jest po prostu zawo-
dowstwo. Ich profesjonalizm wysoko cenią
inspektorzy pracy, także ci z Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Jesienią
tego roku po raz kolejny zorganizowali 
i przeprowadzili, tym razem w Nadleśnic-
twie Drawno, konkurs „BHP w praktyce dla
zakładów usług leśnych”.

Ten strzał w dziesiątkę obalanego drzewa to podczas kon-
kursu nie lada wyczyn – podkreśla Rafał Sojka, inspektor
pracy, główny specjalista ze szczecińskiego OIP-u, który
wchodził w skład komisji konkursowej; obok przedstawicieli
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, bę-
dącej współorganizatorem przedsięwzięcia. W ciągu czte-
rech edycji konkursu takim osiągnięciem mogło się poszczy-
cić zaledwie dwóch pilarzy, jednym z nich był Kamil Ka-
sprzak. Znalazł się w grupie 19 zawodników reprezentują-
cych 8 zakładów świadczących usługi z zakresu gospodarki
leśnej z terenu działania OIP w Szczecinie, którzy w tym roku
przystąpili do konkursowej rywalizacji połączonej z promo-
cją zasad bezpiecznej pracy. W tym zawodzie ma to szczegól-
ne znaczenie ze względu na występujące zagrożenia i liczbę
wypadków.

Śmiertelne zagrożenia

W jednym ze szczecińskich nadleśnictw w ubiegłym roku
doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy podczas pozy-
skiwania drewna na gniazdach. Nieposiadający uprawnień
do pracy pilarką pracownik dokonał ścinki dwóch sosen;
druga zawiesiła się na innym rosnącym drzewie. Pracownik
przystąpił do ścinania kolejnego drzewa, rosnącego w nie-
bezpiecznej strefie uprzednio zawieszonej sosny, a w tym sa-
mym czasie pracodawca rozpoczął ściąganie zawieszonego
drzewa przy pomocy ciągnika. Z uwagi na warunki terenowe

oraz położenie pierwszej ściętej i obalonej sosny, wybór kie-
runku ściągania zawieszonego drzewa był ograniczony. Ścią-
ganie spowodowało napór zawieszonego drzewa na wierz-
chołek tego, na którym było zawieszone. W efekcie doszło do
złamania górnej części rosnącego drzewa. Obłamana część
spadła na ścinającego kolejne drzewo pracownika, co spo-
wodowało jego śmierć.

Podczas pozyskiwania drewna w gospodarce leśnej obej-
mującej swym zasięgiem częściowo terytorium Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, w Szczecinku
oraz w Pile od 2012 roku doszło w sumie aż do 15 wypadków,
w tym 6 śmiertelnych (2 zawały serca) i 9 ciężkich. Przyczyny
13 zdarzeń, poza tymi, do których doszło z powodu zawału
serca, to uderzenie przez spadające gałęzie podczas ścinki
lub bezpośrednio po ścince (6 wypadków), uderzenie przez
obalane lub ściągane zawieszone drzewa (2 zdarzenia), pro-
wadzenie prac, gdy w strefie niebezpiecznej przebywały
inne osoby, nieprawidłowy sposób ściągania drzewa zawie-
szonego (5 zdarzeń), uderzenie przez drewno ładowane na
samochód oraz zgniecenie przy obsłudze łuparki do drewna
(po 1 zdarzeniu).

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

W czwartej edycji konkursu „BHP w praktyce dla zakładów
usług leśnych” w Zachodniopomorskiem wzięli udział pra-
cownicy zakładów z nadleśnictw Drawno, Choszczno oraz
Bierzwnik. Podczas części teoretycznej dwuosobowe druży-
ny odpowiadały na pytania dotyczące bezpiecznej pracy na
terenach leśnych. W ocenie komisji konkursowej na tym eta-
pie wszyscy najlepiej radzili sobie z identyfikacją zagrożeń
zawodowych i doborem bezpiecznych metod pracy. Następ-
nie zawodnicy rywalizowali w konkurencji ścinki i obalania
drzew oraz ich okrzesywania. Komisja oceniała przede
wszystkim profesjonalizm pracy i przestrzeganie zasad bez-

Mistrzostwa Polski Drwali Strzał 
w dziesiątkę
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piecznej pracy. Z uwagą analizowała
każdy element, począwszy od zabez-
pieczenia w środki ochrony indywidu-
alnej czy przygotowania terenu oraz
samego sposobu wykonania ścinki, po
odpowiedni sposób wycofywania się
pilarza podczas upadania drzewa – ty-
łem do niego, ale zawsze z obserwacją
obalanego drzewa, aż do momentu,
gdy będzie ono już leżało. To najbar-
dziej stresujący moment w tej pracy, co
zgodnie przyznają nawet weterani
tego zawodu. Na własnej skórze prze-
konali się też o tym inspektorzy pracy
ze Szczecina podczas ubiegłorocznego
konkursu, kiedy to jeden z jego uczest-
ników podczas ścinki stuletniej sosny
nie odszedł w chwili jej upadania, gdyż
– jak później tłumaczył – jego piła zakli-
nowała się w pniu drzewa, a on nie
chciał wypuścić z rąk urządzenia w
obawie o jego uszkodzenie. To była
śmiertelnie niebezpieczna sytuacja, w
której nikt nic nie mógł, a nawet nie
miał prawa zrobić. Tylko szczęściu moż-
na przypisać, że nie doszło wówczas do
tragedii – wspomina inspektor Rafał
Sojka, który był świadkiem tego zda-
rzenia. Ku przestrodze przypomniał tę
sytuację pilarzom podczas tegorocz-
nego konkursu, pointując ją oczywi-
stym stwierdzeniem, że „piłę zawsze
można kupić, życia ludzkiego nie”.

W tego typu działaniach prewencyj-
nych nie chodzi o wytykanie komukol-
wiek błędów czy napominanie ludzi.
Ważne jest sprawdzenie swojej wiedzy
czy umiejętności, ale też to, by zachę-
cać do wykorzystywania w codziennej
pracy dobrych i bezpiecznych praktyk,
mówił Marian Szyszko, okręgowy in-
spektor pracy w Szczecinie. Wraz z Wi-
toldem Kossem, dyrektorem Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinie, wręczył nagrody przedsta-
wicielom zwycięskich zespołów zakła-
dów usług leśnych: Mirosława Sudni-
ka, Krzysztofa Papierskiego oraz To-
masza Kołodziejczaka.

Beata Pietruszka-Śliwińska

Uczestnicy konkursu wysłuchali informacji na temat chorób związanych pracą w
środowisku leśnym, które przedstawiła dr Ewa Reguła z Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w
Szczecinie; wzięli także udział w pokazie technik ratownictwa medycznego, który
zaprezentowała młodzież z Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego pod kierunkiem Izabelli Stańczyk.

Fot. Szymon Skorupski
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Niecodzienny był początek kontroli w pew-
nym zakładzie na terenie działania Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Jak się po-
tem okazało, pracodawca miał powód, by
nie ułatwiać pracy inspektorowi.

Kontrola rozpoczęła się około godziny 11. Inspektor pracy wręczył
osobie reprezentującej pracodawcę – dyrektorowi do spraw jakościo-
wo-technicznych i członkowi zarządu spółki – upoważnienie do kon-
troli wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego, w
którym zawarty był zapis o dopuszczalności dokonania kontroli bez
wcześniejszego powiadomienia w przypadku, gdy pracodawca obję-
ty jest postanowieniami konwencji Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 81, dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle i handlu, przyjętej
w Genewie dnia 11 lipca 1947 r.

Inspektor rozpoczął czynności kontrolne w zakresie legalności za-
trudnienia. Niespełna 20 minut później dyrektor poinformował go, że
rozmawiał z osobą pełniącą obowiązki służby bhp i uzyskał informa-
cję, że kontrola powinna być na siedem dni przed jej rozpoczęciem
poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli i zażą-
dał od inspektora pracy wstrzymania czynności kontrolnych. Stwier-
dził, że nie ma podstaw do wszczynania kontroli bez wcześniejszego
zawiadomienia, ponieważ nie ma sytuacji bezpośredniego zagroże-
nia zdrowia lub życia. Inspektor pracy próbował wytłumaczyć do-
puszczalność przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego powia-
damiania o zamiarze jej przeprowadzenia w przypadku przedsiębior-
cy działającego w branży przemysłowej. Dyrektor nie przyjął jednak
tych wyjaśnień, twierdząc, że nie zna treści konwencji MOP nr 81 i nie
wie, kto ma rację. Żądał wstrzymania czynności kontrolnych do czasu
przyjazdu osoby odpowiedzialnej za bhp i wyjaśnienia sprawy. Dys-
kusje i oczekiwanie trwały do 11.50. 

Trudno było oprzeć się wrażeniu, że zabiegi dyrektora miały na celu
wyłącznie opóźnienie czynności kontrolnych prowadzonych przez in-
spektora pracy. Po przybyciu osoba pełniąca obowiązki służby bhp
nie miała żadnych zastrzeżeń co do zgodności z prawem podjętych
przez inspektora czynności kontrolnych. Dyrektor przeprosił za swoje
zachowanie i niezwłocznie umożliwił inspektorowi kontynuowanie
kontroli. 

Niezgłoszona praca

Do czasu przerwania czynności kontrolnych inspektor zdążył usta-
lić tożsamość siedmiu osób. W dalszym postępowaniu stwierdził, że
w przypadku pięciu z nich zgodność zastosowania umowy cywilno-
prawnej stoi w sprzeczności z charakterem świadczonej pracy, wyni-
kającym z postanowień art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Cztery skontrolo-
wane osoby wykonywały pracę na podstawie umowy o dzieło, jedna
na podstawie umowy-zlecenia. Osoby wykonujące pracę na podsta-
wie umów cywilnoprawnych zobowiązane były do osobistego wyko-
nywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zo-
bowiązał się do wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Zatrudnienie w
tak określonych warunkach było zatrudnieniem na podstawie sto-
sunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

W toku postępowania kontrolnego inspektor ustalił również, 
a może przede wszystkim, że w dniu podjęcia pracy zarobkowej 
u kontrolowanego pracodawcy cztery osoby były zarejestrowane 
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, a trzy z nich posiada-
ły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i pobierały ten zasiłek. Oczywi-
ście nie powiadomiły one urzędu pracy o podjęciu pracy zarobkowej. 

Inspektor pracy nałożył mandaty karne na pracodawcę w wysoko-
ści 2000 zł (w tym również za naruszenia przepisów bhp) oraz na dwie
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło, a jednocze-
śnie pobierające zasiłek dla bezrobotnych – w wysokości 500 zł. 
W stosunku do osoby, która nie zgłosiła zatrudnienia w urzędzie pra-
cy, ale nie pobierała zasiłku dla bezrobotnych, inspektor pracy zasto-
sował środek wychowawczy w postaci pouczenia, biorąc pod uwagę
również trudną sytuację materialną tej osoby (samotna matka).

Jedna z ujawnionych osób wykonujących pracę na podstawie
umowy o dzieło odmówiła przyjęcia mandatu karnego w wysokości
500 zł. Odmówiła również złożenia wyjaśnień do protokołu przesłu-
chania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporzą-
dzenia wniosku o ukaranie, nie podpisała też tego protokołu. Został
przeciwko niej skierowany wniosek o ukaranie w postępowaniu zwy-
czajnym do sądu rejonowego. Sąd wymierzył jej grzywnę w wysoko-
ści 500 zł i zwolnił z kosztów sądowych.

starszy inspektor Grzegorz Łanik 
OIP Łódź  

Kolejna edycja Konkursu o Srebrną Siekie-
rę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka od-
była się 27 września br. Tradycyjnie współ-
organizatorem i fundatorem jednej z na-
gród był Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku. 

Celem zawodów było podnoszenie standardów przy wy-
konywaniu prac podczas szczególnie niebezpiecznego pro-
cesu technologicznego, jakim jest pozyskiwanie drewna w
lesie, przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rywalizacji indywidualnej zawody odbywały się w na-
stępujących konkurencjach: przygotowanie pilarki do pracy
(zdemontowanie mechanizmu tnącego, obrócenie prowad-
nicy o 180 stopni oraz ponowne założenie i napięcie piły łań-
cuchowej); wykonanie rzazów przecinających (wykonanie w
jednej płaszczyźnie rzazów od górnej i dolnej strony kłody
oraz ich złożenie w wyznaczonej strefie); przerzynka kłody
(odcięcie z kłody równoległego krążka, bez uszkodzenia de-
ski leżącej pod kłodą) oraz ścinka drzewa (ścięcie wylosowa-
nego drzewa w zaplanowanym kierunku, z zachowaniem
wymaganych parametrów ścinki).

W zmaganiach zespołowych rywalizujące drużyny rozgry-
wały jedną konkurencję – była to zrywka surowca stosowe-
go po wyznaczonym torze (ręczny załadunek wałków papie-
rówki dębowej na przyczepkę zrywkową, przejazd po wy-

znaczonym torze, rozładunek surowca w prawidłowo zabez-
pieczony i uformowany stos).

W konkursie uczestniczyli wykonawcy prac leśnych, pra-
cownicy i podwykonawcy, współpracujący z dwoma firmami
leśnymi, które nieprzerwanie od kilkunastu lat świadczą
usługi na rzecz Nadleśnictwa Rudka. Po raz pierwszy w histo-
rii zawodów w konkurencjach indywidualnych uczestniczyli
strażacy reprezentujący komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i Wyso-
kiem Mazowieckiem. Strażacy wprowadzili do zmagań kon-
kursowych własną dyscyplinę – skuteczną walkę z pożarem
lasu poprzez umiejętność precyzyjnego kierowania strumie-
nia wody.

Poziom rywalizacji, emocje oraz zaangażowanie i profesjo-
nalizm zawodników potwierdziły zasadność organizowania
tego rodzaju zawodów. Warto zauważyć, że od kiedy prowa-
dzone są zawody, na terenie Nadleśnictwa Rudka poprawił
się stan bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac le-
śnych. Potwierdzają to kolejne edycje zawodów, a także wy-
niki kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję
Pracy. Działania prewencyjne w formie tego rodzaju współ-
zawodnictwa przynoszą wymierne efekty, które przekładają
się na organizację oraz wykonawstwo tych szczególnie trud-
nych i niebezpiecznych prac.

inspektor Krzysztof Rezanow
OIP Białystok

Srebrna Siekiera po raz ósmy

Z pensją i zasiłkiem

Grzegorz Łanik
Z inspektorskiej praktyki
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Okazało się, że od początku prowadzenia
działalności artystycznej nie przeprowa-
dzano badań i pomiarów natężenia hałasu
na stanowiskach pracy tej grupy zawodo-
wej; w filharmonii od chwili jej powstania w
1945 r. Tymczasem badania i pomiary natę-
żenia dźwięku oddziałującego na pracow-
ników (muzyków i wokalistów) tylko pod-
czas samych prób – przeprowadzone przez
akredytowane laboratoria, w tym Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej – potwierdziły
przekroczenie wszystkich trzech parame-
trów hałasu określających bezpieczeństwo
osób narażonych na hałas podczas grania
orkiestry symfonicznej (np. w filharmonii
śpiew sopranem osiągnął maksymalny po-
ziom dźwięku A – 117,4 dB, podczas gry na
waltorni – 115,1 dB; szczytowy poziom
dźwięku C osiągnął maksimum – powyżej
138 dB podczas gry na kotłach), a także
przekroczenie najwyższego dopuszczalne-
go natężenia dźwięku w przypadku mniej-
szej orkiestry w operze. Takie warunki pra-
cy wskazują na istnienie zagrożenia – utra-
ty słuchu w tej grupie zawodowej, z powo-
du nadmiernej ekspozycji na hałas, a także
chwilowych przekroczeń maksymalnego
poziomu dźwięku A i szczytowego pozio-
mu dźwięku C. Przy czym stwierdzone wa-
runki nie występują ciągle i zależą od wy-
konywanego utworu muzycznego. 

Ograniczanie ryzyka

Rozmowy z pracownikami obu kontrolo-
wanych instytucji potwierdzają małą wiedzę
muzyków i wokalistów o zagrożeniach zwią-
zanych z nadmiernym hałasem, do czego
przyczynia się nieprzekazywanie informacji

o tych zagrożeniach podczas nauki zawodu
w szkołach muzycznych wszystkich stopni,
włącznie z Akademią Muzyczną. 

Trudno oczekiwać, by publiczność pogo-
dziła się ze zmianą formy wykonania dzieł
wieloobsadowych, napisanych z myślą o
skrajnych dynamikach – utworów symfo-
nicznych czy oratoryjnych – bądź z ich wy-
cofaniem z repertuaru z powodu nadmier-
nej ekspozycji muzyków na hałas. Dlatego
zdaniem inspektora pracy należałoby pod-
jąć działania zmierzające do uświadomie-
nia muzykom i dyrekcji instytucji muzycz-
nych istnienia zagrożenia ubytkiem słuchu
w związku z hałasem towarzyszącym pracy
artystycznej, ale także procedur, narzędzi i
działań organizacyjno-technicznych, które
mogłyby przyczynić się do ograniczenia
hałasu do możliwie najniższego poziomu. 

Wyeliminowanie ryzyka zawodowego, tj.
zmniejszenie hałasu do wartości niższej niż
obowiązujące normy, w przypadku tej gru-
py zawodowej nie jest możliwe, gdyż praca
muzyków w zespole opiera się na wzajem-
nym słuchaniu, niezbędnym choćby do
właściwego zestrojenia się, uzyskania bez-
błędnej tonacji. Ryzyko to można jednak
ograniczać, istnieją bowiem techniczne
możliwości zmniejszenia poziomu hałasu
niezakłócające słyszalności otaczających
muzyka dźwięków (choć je nieco wycisza-
ją). Są to na przykład ochronniki słuchu dla
muzyków czy odpowiednie dla branży
osłony akustyczne. Bardzo duże znaczenie
ma również odpowiednia aranżacja prze-
strzeni sali koncertowej. Z całą pewnością
należałoby dążyć do tego, by wszystkie
obecnie budowane sale koncertowe w Pol-
sce były projektowane z uwzględnieniem

zasad sprzyjających likwidacji negatywnych skutków hałasu;
także z oceną projektu przez specjalistę akustyka. 

Według obowiązującego stanu prawnego – określonego 
§ 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub
drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz. 1318) – pracodawca
nie ma obowiązku wyposażania pracowników w środki
ochrony indywidualnej słuchu, gdy wielkości charakteryzu-
jące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają war-
tości największych dopuszczalnych natężeń (NDN), przy pra-
cach wykonywanych przez artystów: wykonawców wido-
wisk muzycznych i rozrywkowych. Jednak źródło tego roz-
porządzenia, tj. dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wy-
magań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pra-
cowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi
(hałasem), w artykule 11 zobowiązuje państwa członkowskie
do poddawania co cztery lata kontroli udzielonych od-
stępstw i ich niezwłocznego wycofania, jeżeli ustaną okolicz-
ności stanowiące uzasadnienie odstępstwa. Również artykuł
14 tej dyrektywy upoważnia państwa członkowskie do spo-
rządzenia wspólnie z partnerami społecznymi kodeksu po-
stępowania, określającego praktyczne wytyczne pomagają-
ce pracownikom i pracodawcom branży muzycznej i rozryw-
kowej zrealizować ciążące na nich zobowiązania prawne
określone w niniejszej dyrektywie. 

W obowiązującym stanie prawnym dotyczącym ochrony
słuchu tej grupy zawodowej jest pewna sprzeczność w za-

kresie wyposażania pracowników w środki ochrony indywi-
dualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w śro-
dowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN – § 6
ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 5 sierpnia 2005 r. zwalnia pracodawcę z tego obowiąz-
ku, natomiast § 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z 15 września 2010 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji
widowisk (Dz.U. z 2010 r. Nr 184, poz. 1240) zobowiązuje or-
ganizatora widowiska do zapewnienia wykonawcom i pra-
cownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich
do potrzeb widowiska.

Coraz więcej hałasu

Po zakończeniu kontroli i stwierdzeniu istnienia zagroże-
nia ubytkiem słuchu u muzyków i wokalistów inspektor pra-
cy wydał środki prawne zobowiązujące do wyposażenia 
w odpowiednie ochronniki słuchu tych artystów muzyków 
i artystów chóru, którzy potwierdzą chęć ich używania pod-
czas nadmiernie głośnych prób lub koncertów. Inspektor
wystosował również pisma profilaktyczne do stowarzyszeń
artystów, akademii muzycznej i kuratorium oświaty, wnio-
skujące rozpoczęcie odpowiedniej edukacji muzyków i arty-
stów już na etapie nauczania. Dotychczas odpowiedziało tyl-
ko Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków z Warszawy.
Dziękując Państwowej Inspekcji Pracy za podjęcie badań
związanych z ochroną słuchu pracowników instytucji mu-
zycznych i dokładne zgłębienie problemu oddziaływania ha-
łasu na muzyków, prezes Zarządu Głównego SPAM prof. Ro-
man Lasocki poinformował, że działania inspekcji pracy
oraz towarzyszące im zainteresowanie mediów sprawiają, że
problem zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu
muzyka przestaje być tematem tabu. Światowe statystyki
mówią o 30-40% muzyków uskarżających się na problemy 
z tzw. szumami usznymi.

Po kontrolach w tej branży nasuwają się liczne refleksje 
i wnioski. Należałoby się uważniej przyjrzeć również temu,
co dzieje się na dyskotekach, gdzie zagrożeni ubytkiem słu-
chu są barmani, kelnerzy i ochroniarze. Ta grupa osób winna
używać ochronniki słuchu, które zresztą nie muszą być spe-
cjalne, drogie jak te dla muzyków. Podobnej uwagi powinny
się doczekać orkiestry dęte. Tam również należałoby spraw-
dzić, jakie jest zagrożenie hałasem. Istnieje potrzeba wystą-
pienia o nowelizację § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraże-
niem na hałas lub drgania mechaniczne.

starszy inspektor Franciszek Kalita
OIP Kraków

W ramach działań kon-
trolno-nadzorczych,
przeprowadzonych 
w związku z realizacją te-
matu centralnego „Za-
grożenia związane z wy-
stępowaniem hałasu 
w środowisku pracy”, in-
spektor pracy krakow-
skiego Okręgowego In-
spektoratu Pracy prze-
prowadził kontrole 
w dwóch instytucjach
kultury w Krakowie – 
w filharmonii i w operze.
Najważniejszym celem
kontroli było rozpozna-
nie stopnia natężenia ha-
łasu w trakcie wykony-
wania pracy artystycznej
przez muzyków orkiestry
i artystów chóru. 

Franciszek Kalita

Zbyt głośna muzyka

Środowisko pracy

Fot. Michał Leśkiewicz
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Powstrzymywanie spadania

System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy
podstawowe składniki: punkt kotwiczący, podzespół łączą-
co-amortyzujący oraz szelki bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo in-
dywidualnego systemu ochrony przed upadkiem. Jest on
związany ze stanowiskiem pracy, a jego zadaniem jest zacze-
pienie podzespołu łącząco-amortyzującego do konstrukcji
nośnej. Punkty kotwiczące mogą być stałe (systemy poziome
z liną stalową, słupki kotwiczące) oraz przenośne (statywy
bezpieczeństwa, włókiennicze poziome liny kotwiczące, za-
czepy linkowe, zaczepy taśmowe, belki zaczepowe). Punkty
kotwiczące muszą być połączone ze stałymi elementami
konstrukcji, które posiadają odpowiednią wytrzymałość 
i stabilność.

Podzespół łącząco-amortyzujący łączy klamrę zaczepową
szelek bezpieczeństwa z punktem kotwiczącym. Gdy nastąpi
spadanie, podzespół łącząco-amortyzujący musi zatrzymać
upadek oraz złagodzić siłę powstającą w czasie wyhamowa-
nia upadku. Podzespół ten pochłania energię kinetyczną 
i ogranicza siłę udarową do bezpiecznej wartości. Funkcję
podzespołu mogą pełnić między innymi amortyzatory z lin-
ką bezpieczeństwa oraz urządzenia samozaciskowe.

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest
utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bez-
pieczne rozłożenie sił dynamicznych towarzyszących po-
wstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu kon-
strukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wy-

godne oczekiwanie na nadejście pomocy. Tylko pełne szelki
bezpieczeństwa, czyli posiadające pasy barkowe i udowe, są
urządzeniami dopuszczonymi do użytkowania jako zabez-
pieczenie przed upadkiem z wysokości. Niedopuszczalne
jest stosowanie pasów biodrowych, monterskich oraz alpini-
stycznych uprzęży udowych. Dobre szelki bezpieczeństwa
powinny mieć ergonomiczną konstrukcję i zapewniać odpo-
wiedni komfort pracy. Mogą posiadać jeden lub więcej
punktów zaczepowych, współpracujących z podzespołem
łącząco-amortyzującym oraz linką urządzenia ustalającego
pozycję przy pracy (w szelkach z pasem biodrowych). 

Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywa-
nia spadania jest metodą ostateczną, właściwą wtedy, gdy
inne środki zabezpieczające nie mogą być użyte. Zadaniem
systemu nie jest zapobieganie upadkowi, lecz bezpieczne
zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie nie-
bezpiecznych następstw nagłej utraty prędkości. Aby za-
pewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas konfi-
guracji indywidualnego systemu powstrzymywania spada-
nia należy uwzględnić czynniki ryzyka.

➤ Minimalna wolna przestrzeń poniżej użytkownika, aby
zapobiec niebezpieczeństwu uderzenia w podłoże lub prze-
szkodę.

➤ Położenie punktu kotwiczącego – droga swobodnego
spadania zawsze powinna być jak
najkrótsza. Jeżeli punkt kotwiczenia
podzespołu łącząco-amortyzujące-
go znajduje się nad pracownikiem,
droga spadania będzie maksymal-
nie zmniejszona. Jeśli istnieje alter-
natywa, użytkownik powinien wy-
bierać punkt kotwiczący położony
możliwie jak najwyżej.

➤ Efekt wahadła – niebezpiecz-
ne zjawisko polegające na wahadło-
wym charakterze swobodnego
upadku, podczas którego istnieje ry-
zyko uderzenia w przeszkody znaj-
dujące się z boku. Oddalenie się
użytkownika od pionu wyznaczone-
go przez linę prowadzoną od punk-
tu kotwiczącego zwiększa możli-
wość wystąpienia efektu wahadła.
Efekt ten może także powodować
niewłaściwe działanie niektórych ty-
pów podzespołów łącząco-amorty-

zujących, na przykład urządzeń samohamownych. Dlatego
przy wyborze punktu kotwiczącego należy dążyć do zmniej-
szenia zagrożenia związanego z efektem wahadła.

Katarzyna Kastelli
www.dekarze.pl 

Prace na dachach należą
do jednych z najbardziej
niebezpiecznych. Wyko-
nujący je pracownicy są
narażeni na utratę zdro-
wia bądź życia wskutek
upadku. Wypadki zwią-
zane z pracami wysoko-
ściowymi stanowią dużą
część wszystkich wypad-
ków przy pracy, szcze-
gólnie tych śmiertel-
nych.

Bezpiecznie na dachu

Ochrony indywidualne

Rocznie w Polsce dochodzi do około pię-
ciu tysięcy wypadków w następstwie
upadku z wysokości, w wyniku których 150
osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi
ciężkie obrażenia. Podczas różnych prac
wykonywanych na dachach – budowla-
nych, montażowych i konserwatorskich –
muszą być zachowane wyjątkowe środki
ostrożności. Przepisy prawa polskiego i eu-
ropejskiego, dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zobowiązują pracodawców
zatrudniających osoby wykonujące prace
na wysokości do zapewnienia właściwych
środków chroniących przed upadkiem.
Pracodawca zobowiązany jest też do odpo-
wiedniego zaplanowania prac wysokościo-
wych, zapewnienia nadzoru nad ich wyko-
nywaniem i przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa. Dodatkowo indywidualny sprzęt
chroniący przed upadkiem z wysokości
podlega okresowym przeglądom i kontro-
lom, wykonywanym przez wykwalifikowa-
ny personel.

Zbiorowo 
i indywidualnie

Wybór odpowiedniej metody asekura-
cyjnej jest kluczowym elementem systemu
ochrony pracownika przed zagrożeniami
wynikającymi z pracy na wysokości. Do-
stępne na rynku systemy możemy podzie-
lić na systemy ochrony zbiorowej oraz sys-
temy ochrony indywidualnej. Najczęściej
stosowanym systemem jest system ochro-
ny zbiorowej. Są jednak specjalne wymogi,
które muszą być spełnione, żeby móc go
zastosować. 

Wolnostojące systemy barierek do za-
bezpieczania krawędzi dachów działają na
zasadzie przeciwwagi, zabezpieczając
wszystkie pracujące tam osoby przed

upadkami z wysokości, wywołanymi pośli-
zgnięciem czy potknięciem. Założeniem
systemu są przeciwwagi zamocowane na
odsuniętych od osi barierki ramionach. Za-
równo przeciwwaga, jak i stopa słupka są
tak wykonane, aby nie powodować uszko-
dzenia powierzchni dachu. System ten
można stosować jedynie na płaskich da-
chach. 

System podestów dachowych zapewnia
bezpieczną, antypoślizgową oraz, co waż-
ne, wypoziomowaną powierzchnię do cho-
dzenia. Tworzy wytyczoną trasę, która
chroni dach przed niepotrzebnym uszko-
dzeniem i równomiernie rozkłada ciężar
pieszych na jego powierzchni. System
można stosować na dachach płaskich, sko-
śnych oraz kopułowych, a moduły i trawer-
sy pozwalają uzyskać dostęp na dachach o
dowolnej konfiguracji i nachyleniu od 0 do
35 stopni. Podesty dachowe mogą być wy-
korzystywane także na nowoczesnych da-
chach o lekkiej konstrukcji, na przykład z
blachy trapezowej czy blachy felcowanej
(rąbek stojący).

Jeśli nie jest możliwe zastosowanie rusz-
towań, podnośników czy ruchomych po-
mostów, zapewniających wygodny i bez-
pieczny dostęp, należy stosować indywidu-
alny sprzęt chroniący przed upadkiem z
wysokości. Zasadnicze funkcje, jakie musi
spełniać taki system: zabezpieczenie przed
upadkiem z wysokości – system ma za za-
danie ustalić pozycję podczas pracy oraz
nie dopuścić do położenia, w którym ist-
nieje możliwość upadku pracownika z wy-
sokości; powstrzymywanie spadania w sy-
tuacji zaistnienia upadku – zatrzymanie
upadku w powietrzu i ograniczenie siły to-
warzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwie-
nie poszkodowanemu bezpiecznego ocze-
kiwania na nadejście pomocy.
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Środki ochrony roślin mogą powodować
zatrucia ludzi i zwierząt. Dotyczy to nie tyl-
ko dawek wystarczająco dużych, by przy
jednorazowym wchłonięciu wywołały
ostre zatrucie. Niebezpieczne jest także
działanie małych dawek, które w wyniku
długotrwałego kontaktu mogą powodo-
wać odległe skutki zdrowotne. Z punktu
widzenia ochrony zdrowia pracowników
jedną z negatywnych właściwości środków
ochrony roślin jest łatwość przenikania do
organizmu przez skórę i błony śluzowe,
układ oddechowy oraz układ pokarmowy.

Wnikanie przez skórę może nastąpić
podczas opryskania, rozsypania lub rozla-
nia środków w trakcie sporządzania cieczy
użytkowych lub napełniania zbiorników
aparatury, w czasie stosowania, a także dys-
trybucji i transportu. Do wniknięcia przez
skórę może dojść w wyniku kontaktu z ro-
ślinami, przy których wcześniej zastosowa-
no takie środki, a także podczas czyszcze-
nia lub naprawy aparatury. Ze względu na
długotrwałe zaleganie środków na skórze 
i dużą powierzchnię wchłaniania skóra jest
jedną z najistotniejszych dróg dostępu
środków do organizmu pracownika styka-
jącego się ze środkami ochrony roślin. Dro-
gą oddechową substancje mogą być
wchłaniane, wdychane podczas sporzą-
dzania cieczy użytkowych, napełniania
zbiorników aparatury oraz wykonywania
zabiegów chemizacyjnych. Z kolei do ukła-
du pokarmowego środki ochrony roślin
mogą przedostawać się poprzez przypad-
kowe zabrudzenie ust lub w czasie jedzenia
i picia podczas pracy, mimo że obowiązuje
zakaz spożywania posiłków podczas pracy
ze środkami ochrony roślin. Wnikanie dro-

gą pokarmową może następować również
w formie skażonej żywności lub pomyłko-
wego zażycia. Z medycznego punktu wi-
dzenia środki ochrony roślin mogą powo-
dować zatrucia oraz wywoływać skutki od-
ległe.

Regulacje prawne

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
nakładają na pracodawcę, który zatrudnia
pracowników w warunkach narażenia na
szkodliwe działanie środków ochrony ro-
ślin, szczególne wymagania w zakresie po-
mieszczeń higieniczno-sanitarnych, a także
gospodarowania odzieżą i obuwiem robo-
czym oraz środkami ochrony indywidual-
nej. Regulacje prawne dotyczące wymie-
nionych zagadnień:

➤ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Ko-
deks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
późn. zm. oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1672); 

➤ Rozporządzenie Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm. oraz z 2008 r. Nr 108,
poz. 690);

➤ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy stosowaniu i magazynowaniu środ-
ków ochrony roślin oraz nawozów mineral-
nych i organiczno-mineralnych (Dz.U. Nr
99, poz. 896 z późn. zm.).

W myśl art. 23710 § 1 k.p. pracodawca jest
obowiązany zapewnić, aby środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robo-
cze, które w wyniku stosowania w procesie

pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi, były przecho-
wywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. 
W przypadku pracodawców zatrudniających więcej niż 20
pracowników mogą to być pomieszczenia szatni przepusto-
wej, o której mowa w § 16 załącznika nr 3 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepi-
sów bhp. Natomiast u pracodawców zatrudniających do 20
pracowników zachodzi konieczność wyodrębnienia po-
mieszczenia z przeznaczeniem wyłącznie do tego celu (§ 3.2
przywołanego załącznika). 

Zgodnie z dyspozycją § 5 rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi po zakończeniu pracy z użyciem środków
ochrony roślin należy całe ciało umyć w ciepłej wodzie z uży-
ciem mydła i kilkakrotnie przepłukać jamę ustną wodą od-
powiadającą warunkom wody zdatnej do picia. Dla praco-
dawcy wynika z tego obowiązek zapewnienia pracownikom
natrysków. Co do liczby kabin natryskowych ma tu zastoso-
wanie przepis § 22.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia w
sprawie ogólnych przepisów bhp, który przewiduje co naj-
mniej jedną kabinę natryskową na pięciu pracowników, lecz
nie mniej niż jedną przy mniejszej liczbie zatrudnionych. Je-
żeli chodzi o liczbę umywalek, to przy tej kategorii pracowni-
ków obowiązuje identyczny  normatyw (§ 19.1 przywołane-
go załącznika).

Pracodawca zatrudniający pracowników narażonych na
kontakt ze środkami ochrony roślin obowiązany jest urządzić

jadalnię bez względu na liczbę pracowników. Wynika to z
przepisu § 29.2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie
ogólnych przepisów bhp, który stanowi, że obowiązek urzą-
dzenia jadalni dotyczy również pracodawców zatrudniają-
cych dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są oni
na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi. Należy
przyjąć, że narażenie na kontakt ze środkami ochrony roślin
może występować zarówno podczas wykonywania zabie-
gów agrochemicznych, jak i podczas prac w magazynie tych
preparatów. Regulacje odnoszące się do jadalni mogą mieć
zastosowanie w przypadku pracowników wykonujących
pracę na terenie zakładu, na przykład u pracodawców pro-
wadzących produkcję szklarniową, w tunelach foliowych itp. 

W sytuacji gdy pracownicy wykonują zabiegi z użyciem
środków ochrony roślin w terenie – w uprawach polowych,
warzywnych, sadowniczych itp. – uwarunkowania związane
ze spożywaniem posiłków i napojów określają przepisy § 3
rozporządzenia w sprawie bhp przy stosowaniu i magazyno-
waniu środków ochrony roślin. Wynika z nich, że osobom
wykonującym te prace należy zapewnić wodę odpowiadają-
cą warunkom wody zdatnej do picia do mycia rąk i przepłu-
kania jamy ustnej w czasie przerwy na spożywanie posiłków
i napojów, a także miejsce przeznaczone na spożywanie po-
siłków oraz palenie tytoniu, usytuowane w odległości nie
mniejszej niż 50 m od terenu stosowania środków ochrony
roślin od strony nawietrznej. 

Zgodnie przepisem art. 23710 § 2 k.p. niedopuszczalne jest
powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania 
i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, które podczas pracy uległy skażeniu
środkami chemicznymi. Zatem pracodawca jest bezwzględ-
nie obowiązany zapewnić pranie, konserwację, naprawę, od-
pylanie i odkażanie tego wyposażenia – art. 2379 § 2 k.p. 
W konsekwencji pracodawca zobligowany jest do urządzenia
specjalnej pralni, o której mowa w § 43.1 załącznika nr 3 do
rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, lub zlecić
wykonywanie tych czynności podmiotowi zewnętrznemu. 

Pracownicy wykonujący zabiegi z użyciem środków ochro-
ny roślin, przy których wymagane jest stosowanie indywidu-

alnych środków ochrony układu oddechowego, powinni
mieć zapewnione pomieszczenie do wypoczynku; mowa o
nim w § 37 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie
ogólnych przepisów bhp. 

Należy tu jednak nadmienić, że przepis ten zezwala na to,
aby jako pomieszczenia do wypoczynku wykorzystywane
były na określonych warunkach jadalnie. Ten obowiązek do-
tyczy oczywiście pracodawców, których pracownicy wyko-
nują prace na terenie zakładu, czyli np. w szklarniach czy tu-
nelach foliowych.

starszy inspektor Piotr Nowak
OIP Warszawa, Oddział Radom

Zagrożenia związane ze
stosowaniem środków
ochrony roślin wynikają
z ich toksyczności, braku
selektywnego działania
oraz łatwości przenika-
nia do organizmów ludzi
i zwierząt. Charaktery-
styczna jest różnorod-
ność związków chemicz-
nych stosowanych rów-
nocześnie lub zamiennie
nawet co kilka dni. 

Piotr Nowak

Środki ochrony roślin

Ochrony indywidualne
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pracy oraz narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych. 
W pierwszej grupie zagadnień znajduje się przygotowanie za-
wodowe, w tym szkolenia doskonalące, szkolenia bhp, upraw-
nienia kwalifikacyjne, stan zdrowia, badania lekarskie oraz
predyspozycje psychiczne pracowników. Organizacja pracy
obejmuje zagadnienia dotyczące ogólnej organizacji pracy,
organizacji poszczególnych stanowisk pracy oraz odpowie-
dzialności osób organizujących, nadzorujących i koordynują-
cych wykonanie konkretnych prac. I w końcu trzeci obszar
uwzględnia warunki dopuszczenia do eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych wspomagających prowadzenie prac
związanych z gospodarką leśną oraz bezpieczny sposób ich
obsługi. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk każda ze wska-
zanych płaszczyzn powinna być analizowana na trzech pozio-
mach: sporządzania specyfikacji zamówienia, uzgadniania
warunków umowy realizacji zamówienia oraz nadzoru i moni-
torowania właściwego wykonania zamówienia. Dwa pierwsze
poziomy sprowadzają się do opracowania dokumentacji, trze-
ci – do zapewnienia odpowiednich warunków realizacji zamó-
wienia.

Wdrożenie dobrych praktyk w leśnictwie mogłoby się
przyczynić do wyhamowania lub przynajmniej ograniczenia
niekorzystnych trendów, jakie coraz częściej obserwuje się w
sektorze usług leśnych, spowodowanych wejściem w życie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz-
nych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm). Przetargi
organizowane w nadleśnictwach na usługi w zakresie go-
spodarki leśnej – w coraz większych pakietach obejmują-
cych teren całych obrębów, a nawet całych nadleśnictw – w
których jedynym kryterium jest cena, spowodowały, że czę-
sto wygrywają je nie najlepsi przedsiębiorcy, posiadający
sprzęt i wykwalifikowany personel, lecz najtańsi, co skutkuje
zdecydowanie gorszym wykonawstwem lub zatrudnianiem
na czarno. 

Kontrole przeprowadzone w zakładach usług leśnych na
terenie działania OIP w Poznaniu w okresie ostatnich dwóch
lat, głównie w związku z licznymi skargami pracowników,
wykazały niepokojące zjawisko dotyczące wygrywania prze-
targów w dużych pakietach przez przedsiębiorców zatrud-
niających 3-5 pracowników. Wymagania wynikające ze spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia zostają przez tych
oferentów spełnione, ponieważ przedkładają oni wraz z for-
mularzem ofertowym fikcyjny wykaz wykwalifikowanych
osób, które są w ich dyspozycji. Po wygranym przetargu nie-
zwłocznie zawierają umowy z podwykonawcami na wyko-
nywanie prac w poszczególnych leśnictwach, nie zapewnia-
jąc im w zamian żadnej pomocy prawnej lub technicznej, fa-
chowego doradztwa lub wykwalifikowanych specjalistów
służby bhp. 

Kłopoty z przetargami

Podwykonawca prowadzący działalność gospodarczą i za-
trudniający pracowników podlega kontroli PIP i jest zobowią-
zany do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepi-

sów i zasad bhp. Musi korzystać z pracowników przeszkolo-
nych w dziedzinie bhp, posiadających niezbędne uprawnienia
do wykonywania prac leśnych oraz aktualne badania lekar-
skie. Do jego obowiązków należy też wyposażenie pracowni-
ków w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą, a także
w sprawne maszyny, sprzęt i narzędzia pomocnicze (m.in. ka-
ski ochronne z wyposażeniem, kamizelki z elementami ostrze-
gawczymi, buty z wkładkami zabezpieczającymi przed prze-
cięciem, spodnie z wkładką antyprzecięciową, ubrania robo-
cze, sprzęt ochrony osobistej, sprzęt pomocniczy, kanistry 
z bezpiecznymi końcówkami do wlewania mieszanki i oleju,
absorbenty pozwalające na zbiór rozlanego oleju w przypad-
ku awarii, apteczki pierwszej pomocy oraz opatrunki osobi-
ste). Podwykonawca, który zainwestował w sprzęt, maszyny 
i pracowników, a do tego mieszka na terenie, gdzie trudno
znaleźć inną pracę, godzi się na wszystkie warunki stawiane
mu przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, czę-
sto niestety kosztem nieopłacania w terminie składek na
ubezpieczenie społeczne, nieterminowego wypłacania pra-
cownikom należnego im wynagrodzenia lub zatrudniania bez

jakichkolwiek umów. Na zatrudnianiu na czarno zależy zarów-
no właścicielom zakładów, jak i samym pracownikom. Właści-
ciel oszczędza bowiem na składkach ZUS, a pracownik może
taką wypłatą dorobić do zasiłku dla bezrobotnych, do renty
lub emerytury, bądź też jako rolnik nadal opłacać składki
KRUS.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest za-
pobieganie i eliminowanie zagrożeń w śro-
dowisku pracy. W OIP w Poznaniu opraco-
wano Wielkopolską Strategię Ograniczania
Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012.
Do udziału w planowaniu i realizacji zamie-
rzeń zaproszono przedstawicieli admini-
stracji rządowej i samorządowej, organy
nadzoru nad warunkami pracy, związki za-
wodowe, organizacje pracodawców, samo-
rząd gospodarczy i zawodowy. Jednym z
głównych zadań strategii jest propagowa-
nie dobrych praktyk w procesach produk-
cyjnych. Przy obecnym poziomie technicz-
nym i technologicznym ograniczanie się
tylko do przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy jest dalece niewy-
starczające. W każdym procesie produkcyj-
nym ważne jest zarządzanie bezpieczeń-
stwem i wdrażanie w sposób systemowy
procedur zapewniających bezpieczne wa-
runki pracy. Z uwagi na dużą koncentrację
zagrożeń wypadkowych i chorobowych
występujących przy pracach związanych z
prowadzoną gospodarką leśną w ramach
strategii w 2012 r. podjęto szereg działań
zmierzających do opracowania dobrych
praktyk w leśnictwie. 

Kierunki działania

Wdrażanie dobrych praktyk w gospodar-
ce leśnej ma na celu zmniejszenie ryzyka
narażenia na zagrożenia zawodowe pra-
cowników oraz innych osób pracujących w
gospodarce leśnej. Dobre praktyki wpły-
wają na poprawę warunków pracy i życia.
W miarę możliwości powinny koncentro-
wać się na identyfikacji zagrożenia u źró-
dła. Muszą być etyczne i dostosowane do
potrzeb użytkowników. Skuteczność tych
praktyk wymaga poważnego zaangażowa-

nia wszystkich stron, w szczególności pra-
cowników i ich przedstawicieli, którzy będą
bezpośrednio uczestniczyć w podejmowa-
nych działaniach. 

W leśnictwie występują specyficzne wa-
runki pracy. Teren prac leśnych jest zwykle
bardzo rozległy, a poszczególne powierzch-
nie robocze rozproszone na dużym obsza-
rze, co znacznie utrudnia bezpieczne zorga-
nizowanie wszystkich stanowisk pracy 
i ogranicza możliwość sprawowania sku-
tecznego nadzoru nad bezpieczeństwem
pracowników. Ponadto prace leśne mają
najczęściej charakter tymczasowy, sezono-
wy, co wpływa na wielkość zatrudnienia w
prywatnych zakładach usług leśnych. 

Prowadzone przez PIP działania kontrol-
no-nadzorcze w tym sektorze wskazują, że
osiągnięcie zamierzonego celu jest możli-
we tylko przy współudziale i współpracy in-
spektorów pracy, służb Lasów Państwo-
wych oraz innych organów nadzoru i kon-
troli (PIS, UDT). Gdy takiej współpracy nie
ma, działanie inspektorów pracy jest znacz-
nie trudniejsze; mogą mieć oni problem
nawet z ustaleniem miejsca wykonywania
pracy. Na terenie działania Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Poznaniu współpraca
poszczególnych służb prowadzona jest od
wielu lat i stała się przykładem właściwego
podejścia do problematyki ochrony pracy
w leśnictwie.

Usługi w zakresie gospodarki leśnej obej-
mują szereg prac – pozyskanie i zrywkę
drewna, ochronę lasu, ochronę przeciwpo-
żarową, hodowlę lasu, nasiennictwo, ubocz-
ne użytkowanie lasu. Zespoły robocze, które
wykonują te prace na jednej powierzchni ro-
boczej, liczą zazwyczaj od dwóch do czte-
rech osób. Dobre praktyki w branży leśnej
należy rozpatrywać na trzech zasadniczych
płaszczyznach: pracowników, organizacji

W sektorze usług le-
śnych obserwuje się nie-
pokojące zaniżanie sta-
wek jednostkowych oraz
wykonywanie prac le-
śnych przez osoby o nie-
znanym statusie zatrud-
nienia. Podwykonawcy
coraz mniejsze środki
przeznaczają na zarzą-
dzanie bezpieczeń-
stwem i zdrowiem zawo-
dowym. Potwierdzają to
skargi pracownicze. 

Teresa Domżalska

Dobre praktyki w leśnictwie
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Zgodnie z prawem budowlanym nowo
wykonany strop był konstrukcyjną częścią
budynku i jego zawalenie stanowi tzw. ka-
tastrofę budowlaną. Na miejscu pracowało
kilka zastępów straży pożarnej, wezwany
został nadzór budowlany. Inspektor pracy,
powiadomiony przez żonę, która w tym
czasie przejeżdżała obok budowy, pojawił
się równo z pogotowiem ratunkowym,
jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem kata-
strofy. Inspektor nakazał zamknięcie chod-
nika i ulicy oraz zabezpieczenie terenu bu-
dowy, na którym doszło do katastrofy, od-
powiednim ogrodzeniem uniemożliwiają-
cym dostęp osób postronnych. 

Wstępne ustalenia z przeprowadzonej
wizji lokalnej wskazują na przeciążenie –
wskutek ciężaru betonu, stali oraz kon-

strukcji szalunków – oraz przemieszczenie
konstrukcji podporowej stojaków metalo-
wych 200/360, w wyniku niedostatecznego
ich połączenia w dwóch poziomach, na
nierównej powierzchni kostki brukowej,
zniszczonej ciężkimi pojazdami dowożący-
mi stal i żwir na budowę. Według wstępnej
oceny powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego do katastrofy doszło na sku-
tek przeciążenia konstrukcji stropu opada-
mi deszczu. 

Obecnie trwa badanie okoliczności 
i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy.
O jego rezultach powiadomimy po zakoń-
czeniu kontroli. 

nadinspektor Waldemar Spólnicki
OIP Warszawa, Oddział Siedlce

Na budowie przychodni
stomatologicznej w Sie-
dlcach 18 października
br. runął nowo zabeto-
nowany strop nad wjaz-
dem, który wykonano 
w tym samym dniu rano,
a więc siedem godzin
przed katastrofą. Jedna
osoba została ciężko
ranna, doznając złama-
nia kości udowej i urazu
kręgosłupa.

Pod
inspektorską

lupą

Katastrofa na siedleckiej budowie

Podsumowując, przetargi dotyczące wyłaniania wykonaw-
ców prac leśnych spowodowały, że wieloletnie dążenia do
tworzenia dużych profesjonalnych zakładów usług leśnych
nie zostały osiągnięte, a prace związane z pozyskaniem i zryw-
ką drewna coraz częściej są wykonywane przez pracowników
znacznie gorzej przygotowanych do pracy, o nieznanym sta-
tusie zatrudnienia, za znacznie niższe stawki niż oferowane
przez poszczególne nadleśnictwa. Przedsiębiorca, który pro-
wadzi swoją działalność głównie w oparciu o podwykonaw-
ców, nawet przy zaproponowaniu niższej ceny realizacji za-
mówienia nie ponosi istotnych strat. Zapisy ustawy o zamó-
wieniach publicznych powodują wypieranie z rynku firm dzia-
łających legalnie i zatrudniających pracowników.

Kontrole przeprowadzone w 2013 r. w jednym z nadle-
śnictw na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile wykazały, że w miejsce działających na tym te-
renie od kilku lat pięciu profesjonalnych zakładów usług le-
śnych, zatrudniających ogółem 90 pracowników, przetarg
na usługi leśne na terenie całego nadleśnictwa na 2013 r.
wygrało konsorcjum składające się z dwóch przedsię-
biorstw zatrudniających ogółem 9 pracowników w ramach
umowy o pracę. To oczywiste, że przy tak małym zatrudnie-
niu niemożliwe jest wykonanie zadania obejmującego po-
zyskanie i zrywkę ok. 70 tys. m3 drewna, prace odnowienio-
we na powierzchni 125 ha i prace pielęgnacyjne na po-
wierzchni 240 ha. Kontrole wykazały, że przedsiębiorcy wy-
łonieni w drodze przetargu dysponują głównie kilkoma
maszynami wielooperacyjnymi i nastawieni są jedynie na
maszynowe pozyskanie drewna, a pozostałe, mało opłacal-
ne prace są wykonywane przez podwykonawców lub oso-
by zatrudniane na czarno. W trakcie kontroli – na podstawie
analizy przedłożonych w nadleśnictwie załączników do
specyfikacji oraz wykazu osób wykonujących pracę w lesie
w styczniu i lutym br. (odnotowywanych przez leśniczych) 
i wykonujących pracę w trakcie kontroli, a także przedłożo-
nych dokumentów pracowniczych – stwierdzono, że w
okresie pierwszych dwóch miesięcy br. przedsiębiorcy wy-
brani w przetargu wykonali powierzone im prace związane
z pozyskaniem i zrywką drewna przy zaangażowaniu 10
podwykonawców, 9 pracowników zatrudnionych w ra-
mach umowy o pracę, 23 osób zatrudnionych w ramach
umowy-zlecenia i 36 osób wykonujących pracę bez umów
(niezgłoszonych do ZUS, zarejestrowanych w PUP).

W poszukiwaniu rozwiązań

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zaliczane są do usług
niepriorytetowych, w związku z czym zalecane byłoby, aby
na etapie zamówień publicznych zamawiający nie tylko brał
pod uwagę kryteria cenowe, ale też oceniał oferty pod ką-
tem właściwości wykonawcy, preferując lepiej rozwinięte
przedsiębiorstwa, np. do 20% za określoną niezbędną liczbę
pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz
do 10% za posiadanie własnych maszyn i urządzeń, co stano-
wi największe obciążenie finansowe dla pracodawcy. 

Ponadto celowe byłoby organizowanie przetargów wielo-
letnich, które stworzyłyby przedsiębiorcom większe możli-
wości rozwoju firmy i inwestowania w nowy, profesjonalny
sprzęt. Pakiety proponowane do przetargu powinny być
wielozadaniowe (tj. obejmujące wszystkie prace z zakresu
pozyskania, hodowli i ochrony), co ze względu na różnorod-
ność stawek i różną pracochłonność daje przedsiębiorcy w
skali roku większe możliwości utrzymania firmy na stałym
poziomie. Zalecane byłoby również opracowywanie przez
zamawiającego kryteriów oceny standardów wykonania
usług, uwzględniających m.in. jakość, terminowość i zacho-
wanie przepisów oraz zasad bhp – wymóg przedstawienia
zestandaryzowanych kosztorysów robót. Wskazane jest cer-
tyfikowanie dużych firm leśnych, zatrudniających własnych
pracowników. Certyfikat powinien być potwierdzeniem od-
powiedniego poziomu wiedzy, doświadczenia oraz posiada-
nia zaplecza technicznego.

W ramach wdrażania dobrych praktyk w leśnictwie ko-
nieczne jest przede wszystkim konsekwentne egzekwowa-
nie przez pracowników Lasów Państwowych (strony zama-
wiającej) zapisów wynikających ze specyfikacji istotnych wa-
runków zamówienia i umów zawartych z wykonawcą oraz
korzystanie z prawa rozwiązania umowy ze skutkiem na-
tychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych
danych zawartych w ofercie, nierealizowania postanowień
umowy, nienależytego wykonania powierzonych prac lub
nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym zatrudnia-
nia osób niezgodnie z przepisami prawa.

Obecnie w sektorze usług leśnych obserwuje się niepoko-
jące zaniżanie stawek jednostkowych oraz wykonywanie
prac leśnych przez osoby o nieznanym statusie zatrudnienia.
Podwykonawcy coraz mniejsze środki przeznaczają na sku-
teczne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem zawodo-
wym. W takich przypadkach praca może mieć negatywny
wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników. Po-
twierdzają to już teraz częste skargi pracownicze.

Propozycje dobrych praktyk w leśnictwie opracowane
przez OIP w Poznaniu, opublikowane w kwietniu br. przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, spotkały się z dużym
zainteresowaniem ze strony pracowników Lasów Państwo-
wych, którzy wraz ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Le-
śnych przy współudziale Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW
w Warszawie realizują obecnie projekt wsparcia sektora
przedsiębiorstw leśnych pod nazwą „Rzetelne Przedsiębior-
stwo Leśne”. W związku z zaangażowaniem inspekcji pracy w
podobną tematykę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Gdańsku wystąpiła z pismem do głównego inspek-
tora pracy w Warszawie z propozycją – zaproszeniem inspek-
tora pracy w charakterze eksperta, doradcy do udziału w
projekcie dotyczącym wypracowania modelu wsparcia sek-
tora usług leśnych.

starszy inspektor Teresa Domżalska 
OIP Poznań, Oddział Piła Fot: Janusz Mazurek „Tygodnik Siedlecki”
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Co wspólnego ma rekonstruowanie starych motocykli
czy zegarów z inspektorskimi kontrolami poza tym, że
zajmuje się pan jednym i drugim?

W obu przypadkach niezbędna jest precyzja, cierpliwość 
i chęć poznawania czegoś. Proszę sobie wyobrazić, że pod-
czas renowacji starego zegara naprawa samego mechani-
zmu jest najmniejszym problemem. Znacznie więcej czasu
trzeba poświęcić i zadać sobie wiele trudu przy rekonstrukcji
skrzyni zegara, gdy konieczne jest na przykład położenie no-
wej politury. Operację politurowania należy powtórzyć na-
wet kilkaset razy, żeby efekt był zadowalający. Tak jak w przy-
padku inspektorskich kontroli – wymaga to nie tylko nie-
złomnej pracy i doświadczenia, ale również wiedzy i zamiło-
wania. W swojej kolekcji mam pięćdziesiąt uratowanych ze-
garów, wśród których są szwarcwaldy, beckery, a także pol-
skie metrony. Niektóre trudno było rozpoznać, gdy kupowa-
łem je na targach staroci w Warszawie, w Lublinie czy w Kier-
musach. Podobnie jest ze starymi motocyklami – najstarszy
remontowany przeze mnie „IŻ” z 1960 roku przywiozłem w
worku, rozkręcony do ostatniej śrubki. Gdy teraz patrzę na
nie, to mam satysfakcję. Tak jak wtedy, gdy uświadamiam so-
bie, że dzięki moim inspektorskim wysiłkom i decyzjom uda-
ło się ustrzec kogoś przed wypadkiem, być może ocalić czy-
jeś życie… 

Czy pracodawcy rozumieją to inspektorskie przesłanie?
To bardzo różnie wygląda i zmieniało się przez lata. W cza-

sach minionych kontrole z inspekcji pracy traktowano ze
znacznie większym respektem. Gdy do zakładu miał przyjść
inspektor, to dla wszystkich, od zwykłego szeregowego pra-
cownika po najwyższego rangą szefa, było to wydarzenie.
Czuliśmy ten szacunek, wręcz atencję z ich strony. Gdy
stwierdzaliśmy jakieś nieprawidłowości, to na ogół nikt z tym
nie dyskutował. Nawet wszechobecne wówczas naciski par-

tii nie dotyczyły inspekcji, przynajmniej z mojej perspekty-
wy. Nie kwestionowano decyzji o zamknięciu zakładu, jeśli
warunki pracy to uzasadniały. Wiele takich decyzji dotyczyło
nowo powstających w latach 90. prywatnych, małych firm,
których właściciele dążyli w zasadzie wyłącznie do zwiększa-
nia swoich zysków. Nie zwracali uwagi na bezpieczeństwo
pracowników czy warunki ich pracy. Obecnie zresztą też zda-
rzają się tacy pracodawcy. Jeszcze zanim rozpoczniemy kon-
trolę, oni już utrudniają jej przeprowadzenie, w myśl zasady
„nie, bo nie”. Dla nich nie powinno być pobłażania, bo do
nich nie przemawia nawet argument, który ja często przyta-
czam, mówiąc obrazowo, że „w razie wypadku pracownik
leży, a pracodawca siedzi, tyle że w więzieniu”. To są trudne 
i bardzo nieprzyjemne sytuacje, szczególnie dla początkują-
cych inspektorów pracy.

À propos początków… Kiedy pan trafił do inspekcji
pracy?

Byłem w ostatniej grupie uczestniczącej w kursie inspek-
torskim, który odbywał się jeszcze w ramach starej związko-
wej struktury inspekcji pracy. To był rok 1980. Zostałem za-
trudniony przez Zarząd Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych Kolejarzy, a w tej branży było nas wówczas ośmiu na
całą Polskę. Ja nadzorowałem kolej na obszarze od Małasze-
wicz po Ostrołękę. W Siedlcach było nas wtedy tylko dwóch
inspektorów pracy, ja i Jerzy Prokurat. 

Na 95-lecie inspekcji pracy Od 1985 roku przez dziesięć lat kierowałem siedleckim od-
działem. Czasy były naprawdę ciężkie, także ze względu na
ówczesne realia, na przykład trudne dojazdy do kontrolowa-
nych zakładów. Często, żeby dotrzeć na miejsce, musiałem
podróżować nawet całą dobę. Ze względu na wielkość zakła-
dów i zatrudnienia pracowników, liczonych w tysiące, kon-
trole trwały po kilka tygodni. Przez ten czas właściwie miesz-
kaliśmy na terenie tych zakładów, co miało tę zaletę, że uła-
twiało dokładne ich poznanie. Było to
również możliwe ze względu na niepo-
równywalnie mniejszą niż dziś liczbę
zakładów. W ciągu roku przeprowadza-
łem około 20 kontroli, zwykle w poje-
dynkę, gdyż początkowo na wspomnia-
nym terenie byłem jedynym koleja-
rzem. Później doszedł kolega Jarek Ma-
zur, który do dziś pracuje w OIP Warsza-
wa. Obecnie kolej jest bardzo trudna do
kontrolowania ze względu na dużą licz-
bę istniejących spółek kolejowych.
Sami kolejarze niezbyt dobrze orientują się w tej skompliko-
wanej strukturze, a bywa, że nie potrafią nawet powiedzieć,
gdzie są zatrudnieni. To sprawia, że do kontroli tej branży na-
leży podchodzić w sposób bardzo szczególny; i to nie tylko
ze względu na wymiar odpowiedzialności związany z jej
funkcjonowaniem.

Żeby poznać i zrozumieć tę branżę, w której techniczne
bezpieczeństwo pracy ma tak ogromne znaczenie, a któ-
rą pan kontroluje od przeszło 30 lat, trzeba było chyba 
z niej wyjść?

Przy kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy ko-
nieczne były i nadal są wiedza oraz doświadczenie. Zanim
trafiłem do inspekcji, przez sześć lat pracowałem na kolei 
i zdążyłem poznać jej specyfikę. Byłem wtedy na tzw.
pierwszej linii, czyli pracowałem w ruchu bezpośrednim.
Przez lata dużo się zmieniało, co obserwowałem później
podczas nadzoru i kontroli kolei, także w trakcie badania
wypadków czy katastrof. Przypominam sobie potężny wy-
padek kolejowy, do którego doszło na odcinku między
Osieckiem a Jaźwinami w czerwcu 1981 roku. Gdy zaraz po
tym zdarzeniu przyjechałem na miejsce, zobaczyłem ciała
ludzkie porozrzucane na drutach. Zginęło wtedy kilkadzie-
siąt osób, bo pociąg osobowy, wyjeżdżając obok czerwo-
nego światła na sygnalizatorze, zderzył się z jadącym z na-
przeciwka pociągiem towarowym. Ruch był zorganizowa-
ny prawidłowo w związku z trwającym remontem linii kole-
jowej, ale zawiódł, jak to najczęściej bywa, człowiek. To do-
tyczy również katastrofy w Szczekocinach, do której doszło
w marcu ubiegłego roku. W badaniu jej przyczyn także mia-
łem swój udział.

Te trudne, dramatyczne doświadczenia zawodowe nie
zraziły jednak pana córki, która poszła w ślady zawodo-
we ojca.

Odradzałem jej ten zawód, bo dobrze wiedziałem, jak du-
żym stresem i odpowiedzialnością jest obarczony. Chciałem
ją przed tym chronić, wydawało mi się, że jest zbyt subtelna
i delikatna do takiej pracy. Myliłem się jednak, a ona nie po-
słuchała mnie i od przeszło dziesięciu już lat również jest in-

spektorem pracy w OIP w Warszawie. Tu jest bardzo trudny
rynek pracodawców. Rozmawiamy o tym często przy okazji
rodzinnych spotkań, choć już wiele razy obiecywaliśmy so-
bie, że spraw zawodowych nie będziemy przynosili do
domu.

Czy córka chce słuchać pana inspektorskich rad?
Nie nazwałbym tak rozmów, czy wręcz dyskusji, które cza-

sami toczymy na tematy zawodowe. Wymieniamy się swoimi
doświadczeniami, choć przyznam, że czasami to ja bardziej
korzystam. Myślę, że młodzi ludzie w inspekcji są bardziej na
bieżąco z przepisami niż my, najstarsza kadra. Gdy córka ro-
biła aplikację inspektorską, mogłem porównać poziom trud-
ności jej szkolenia z tym, które ja odbywałem trzy dekady
wcześniej. Wtedy było nieporównywalnie mniej przepisów
do opanowania, a także zadań obciążających inspektorów
pracy.

Mówił pan, że na początku swojej inspektorskiej drogi
kontrolował pan około 20 zakładów w ciągu roku, ale za
to wielkich. Jak to dziś wygląda?

Obecnie wykonuję rocznie około 70 kontroli różnej wiel-
kości zakładów, także tych małych. Chcąc podsumować
moje dokonania kontrolne w inspekcji, należałoby więc mó-
wić o liczbie bliskiej dwóm tysiącom kontroli. Myślę jednak,
że nie te statystyki są tu najważniejsze, a to, co w zakładach
się zmieniło na korzyść. W dużej mierze jest to zasługa in-
spektorskiej pracy, która w ten sposób zyskuje szczególny
wymiar i głęboki sens.

Dziękuję za rozmowę.

Dwa tysiące kontroli
Ze Sławomirem Dąbrowskim, starszym 

inspektorem pracy w Okręgowym Inspek-
toracie Pracy w Warszawie, w Oddziale 

w Siedlcach, którym kierował przez 10 lat,
rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.

Pamiętam, jak na początku lat 80., gdy w Polsce niemal wszystko było na
kartki, przyszli do mnie na skargę pracownicy stacji PKP w Siedlcach. Chodziło
im o to, że naczelnik nie wydaje przydziałowych żyletek do golenia. Trudno im
było zrozumieć, gdy wyjaśniałem, że przydział żyletek do golenia nie wynika z
przepisów kodeksu pracy i pracodawca wcale nie ma obowiązku zapewniać ich
pracownikom. Gdy dziś opowiadam o tej sytuacji najmłodszym kolegom, to
traktują to w kategoriach anegdoty, a nie realnej sytuacji, z którą też przecież
trzeba było się zmierzyć.
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Operator koparki siedział w kabinie 
i czekał na polecenia brygadzisty znajdu-
jącego się w wykopie. Trzeci z pracowni-
ków – pomocnik stał z prawej strony wy-
kopu, obok łyżki koparki. Brygadzista po-
lecił operatorowi, by ten przestawił ko-
parkę na przeciwległy koniec wykopu 
w celu wybrania z niego wody, która poja-
wiła się na dnie z powodu intensywnych

opadów deszczu.
Operator podniósł
do góry łyżkę i wy-
konał obrót w lewo,
nad wykop. W tym
momencie zauwa-
żył, że na haku przy-
spawanym do drąż-
ka dociskowego
znajdującego się na
ramieniu koparki,
bezpośrednio nad
łyżką, zaczepiony
jest wolny koniec za-
wiesia pasowego
owiniętego wokół
kreta. Okazało się, że
zawiesie podczepił
samowolnie pomoc-
nik znajdujący się na
zewnątrz wykopu,
nikogo o tym nie in-
formując. Jak ustalił

inspektor, nie otrzymał on od brygadzisty
polecenia dotyczącego konieczności po-
dania urządzenia do wykopu. Uznał, że po
zespawaniu ze sobą rur kolejną czynno-
ścią będzie podłączenie kreta, a koparka
przy okazji przejeżdżania na drugi koniec
wykopu będzie mogła go przewieźć (tam
miał zostać opuszczony na dno wykopu).
W wyniku obrotu łyżki koparki kret, ważą-
cy około 300 kg, został ściągnięty prosto
na brygadzistę stojącego cały czas na
dnie wykopu. Po uderzeniu poszkodowa-
ny upadł i stracił przytomność. Zmarł w
szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. 

Przyczyny wypadku

Na podstawie zeznań świadków oraz
przedstawionych dokumentów inspektor
ustalił następujące przyczyny wypadku:

● przebywanie przez poszkodowane-
go w miejscu niedozwolonym – w strefie
pracy koparki, co było niezgodne z § 10
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 20 września 2001 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych;

● użycie koparki podczas przebywania
osób w strefie zagrożenia – operator ko-
parki nie powinien dokonywać obrotu
(ruchu) koparką nad poszkodowanym,
przebywającym w wykopie w zasięgu
działania łyżki roboczej;

● niewłaściwe zachowanie się pomoc-
nika, który podczepił kreta do ramienia
koparki bez polecenia przełożonego, bry-
gadzisty oraz bez uprzedzenia operatora
koparki;

● stan psychofizyczny pracowników,
niezapewniający bezpiecznego wykona-
nia pracy, spowodowany spożyciem alko-
holu – zarówno poszkodowany, jak i po-
mocnik byli w momencie zdarzenia pod
wpływem alkoholu, u obydwu stwierdzo-
no około 0,5 promila alkoholu we krwi;

● brak przeszkolenia w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy – poszkodo-
wany i pomocnik nie zostali poddani
szkoleniu okresowemu z zakresu bhp; po-
nadto brygadzista, mimo że pełnił funkcję
od 2007 r., nie został poddany szkoleniu
okresowemu z bhp dla osób kierujących
pracownikami.

W związku z nieprawidłowościami
stwierdzonymi w wyniku kontroli inspek-
tor zastosował mandaty karne wobec pra-
codawcy oraz kierownika budowy.

Jacek Żerański 
OIP Olsztyn

Zła komunikacja przyczyną tragedii

Zawiesie podczepił sa-
mowolnie pomocnik znaj-
dujący się na zewnątrz wy-
kopu, nikogo o tym nie in-
formując. 

Dokończenie ze strony 36.

Katarzyna Pietruszyńska i Wojciech Gonciarz z Depar-
tamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy oraz
Aleksandra Zagajewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Warszawie udzielali porad prawnych studentom i absol-
wentom w trakcie warsztatów w siedzibie Szkoły Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie, zorganizowanych m.in.
przez „Gazetę Wyborczą” 16 października br. w ramach akcji
„Projekt: praca”. Celem akcji było przekazanie przyszłym pra-
cownikom praktycznych informacji na temat oczekiwań pra-
codawców, sposobu rekrutacji do pracy, przebiegu rozmów
kwalifikacyjnych, a także uzyskanie wiedzy o podstawowych
zagadnieniach z zakresu prawa pracy. W jednej z debat wziął
udział minister pracy i polityki społecznej. 

Wioletta Natkaniec, główny specjalista oraz Jagoda Do-
roszko, referent prawny z OIP w Katowicach wzięły udział w
warsztatach dla studentów i absolwentów, które odbyły się 23
października br. w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w
Katowicach, również w ramach akcji „Projekt: praca”. Podczas
warsztatów, będących elementem kampanii informacyjno-
promocyjnej PIP „Zanim podejmiesz pracę”, eksperci pomagali
studentom i absolwentom zrozumieć ich prawa na rynku pra-

cy, wskazywali też, gdzie należy szukać pomocy w sytuacji,
gdy dojdzie do naruszenia tych praw. Warsztaty podzielono
na pięć bloków tematycznych: „Jak i gdzie szukać pracy?”, „Co-
aching kariery dla młodych”, „Jak dostać się do znanej firmy?”,
„Jak myśli pracodawca?” oraz „Zostań mistrzem rozmowy”. 

Kilkudziesięciu studentów i absolwentów szkół wyższych
skorzystało z porad inspektorów pracy podczas warsztatów
zorganizowanych 5 listopada br. w Wyższej Szkole Psycholo-
gii Społecznej w Poznaniu. Najczęściej zadawane pytania do-
tyczyły różnych form zatrudnienia, zasad zawierania umów o
pracę, a także uprawnień pracowniczych wynikających z Ko-
deksu pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały
informacyjne i poradniki wydane przez PIP.

Kolejnym miejscem warsztatów w ramach akcji „Projekt:
praca”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”, była Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie. 29 października
br. porad z zakresu prawa pracy udzielały tam Jolanta Ze-
dlewska i Katarzyna Dubicka-Szlija z OIP w Gdańsku. Mło-
dzi ludzie, korzystając z profesjonalnej pomocy ekspertów,
mogli dowiedzieć się, jak zwiększyć swoje szanse na znale-
zienie pracy i utrzymanie się na rynku pracy. 

Inspekcja radzi młodym
Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili w październiku i listopadzie br. szkole-
nia dla studentów i absolwentów wyższych uczelni w ramach akcji „Projekt: praca”. Poma-
gali młodym ludziom zrozumieć ich prawa i wskazywali, gdzie mogą szukać pomocy w ra-
zie naruszenia tych praw.



W dniu zdarzenia na terenie budowy
przyłącza sanitarnego prace wykonywała
trzyosobowa brygada pod kierownictwem
poszkodowanego. Jej zadaniem było wy-
konanie przecisku z rur stalowych pod dro-
gą w celu przyłączenia budynku do instala-
cji sanitarnej. Po wykonaniu wykopu (ko-
mory przecisku) o długości około 10 m 
i głębokości 1,8 m, prostopadle do drogi,
operator koparki podał na dno wykopu
pierwszą rurę stalową o długości 6 m oraz
młot pneumatyczny do wbijania rur, tzw.
kret. Sprężarkę oraz podłączonego do niej
kreta obsługiwał poszkodowany brygadzi-

sta. Po wbiciu pierwszej rury wyciągnięto
kreta z wykopu, po czym opuszczono na
dno kolejny 6-metrowy odcinek rury. Przed
rozpoczęciem dalszego przeciskania rur
pod jezdnią ich końce należało ze sobą ze-
spawać. Prace spawalnicze również wyko-
nywał brygadzista.

Do wypadku doszło po tym, jak poszko-
dowany zakończył spawanie rur. Koparka
stała w tym czasie na jezdni od czoła wyko-
pu, z łyżką opartą na ziemi. Obok łyżki leżał
wyciągnięty wcześniej z wykopu kret, na
którym owinięty był jeden z końców zawie-
sia pasowego. 

Zła komunikacja przyczyną tragedii

Podczas budowy sieci
sanitarnej koło Olsztyn-
ka w lipcu br. doszło do
wypadku, w wyniku któ-
rego śmierć poniósł 
43-letni pracownik
przedsiębiorstwa pro-
wadzącego prace na bu-
dowie. Badający zdarze-
nie inspektor pracy
stwierdził, że do wypad-
ku doszło między inny-
mi z powodu braku od-
powiedniej koordynacji
prac. Ponadto dwaj pra-
cownicy, w tym poszko-
dowany pełniący funk-
cję brygadzisty, wyko-
nywali pracę pod wpły-
wem alkoholu (po 0,5
promila we krwi).

Dokończenie na stronie 35.

Wykop komory przecisku, 
w którym doszło do tragicznego
wypadku.


