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Program działania PIP
Rada Ochrony Pracy podczas obrad 21 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stano-
wisko w sprawie oceny „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014
oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”, zaprezentowanego na posiedzeniu 10
grudnia ub.r. przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz. Pozytywnie oceni-
ła założenia przedstawionego dokumentu, podkreślając, że uwzględnia on prioryte-
ty ochrony pracy i przewiduje dla ich realizacji kompleksowe działania o charakterze
kontrolnym i doradczo-prewencyjnym.

Rekomendowała, aby podczas kontroli Państwowa In-
spekcja Pracy zwróciła szczególną uwagę m.in. na: proce-
der zatrudniania bez jakichkolwiek umów, fikcyjne za-
trudnianie na ułamek etatu, zastępowanie umów o pracę
umowami cywilnoprawnymi, prawidłowość rozliczeń
czasu pracy w kontekście wydłużenia okresów rozlicze-
niowych, przestrzeganie przepisów bhp przy procesach
obróbki drewna oraz wydobycia, obróbki i transportu su-
rowców mineralnych. Uznała za niezbędne kontynuację
kampanii dotyczącej przeciwdziałania negatywnym
skutkom stresu zawodowego, podjęcie kontroli podmio-
tów prowadzących szkolenia bhp, zintensyfikowanie
kontroli w sektorze bankowym, supermarketach, a także
kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta. 

Podczas posiedzenia zastępca głównego inspektora
pracy Leszek Zając przedstawił materiał na temat oceny
pracy i warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w świetle kontroli PIP. 

Poinformował, że w 2013 r. inspektorzy pracy, wykonu-
jąc obowiązki nałożone przepisami ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, przeprowadzili ponad 2 tys. kontroli w pra-
wie 1,7 tys. zakładów zatrudniających osoby niepełno-
sprawne. Kontrole dotyczyły opiniowania warunków pra-
cy osób niepełnosprawnych, sprawdzania ich oraz opi-
niowania stanowisk pracy przystosowywanych dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto w 2013 r. przeprowadzono
184 kontrole w związku ze skargami zgłoszonymi przez
pracowników – osoby niepełnosprawne. Dotyczyły one
300 problemów, w tym głównie wynagrodzeń za pracę,
czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.

Szczególnie niepokojący był odsetek zakładów pracy
chronionej i aktywności zawodowej, w których stwier-
dzano uchybienia dotyczące: eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń technicznych – 30%, użytkowanych instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych – 28%, przystosowania obiektów i
pomieszczeń pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
(bariery architektoniczne) – 24% oraz usytuowania i wy-
posażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – 22%.  

Na niższym niż w latach poprzednich, ale wciąż dość
znacznym poziomie utrzymywał się odsetek zakładów
pracy chronionej, w których nie były przestrzegane prze-
pisy dotyczące kierowania pracowników na szkolenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na badania
profilaktyczne oraz przestrzegania zasad udzielania urlo-
pu. Nie zmienił się natomiast znacząco procent zakładów
pracy chronionej, w których nie były przestrzegane prze-
pisy o czasie pracy.

W związku z nieprawidłowościami związanymi z pracą
osób niepełnosprawnych inspektorzy pracy wydali bli-
sko 4,5 tys. decyzji dotyczących warunków pracy i 20 do-
tyczących wypłaty wynagrodzeń, skierowali do praco-
dawców 675 wystąpień, ukarali 62 osoby grzywnami w
drodze mandatów karnych. Wobec 72 osób zastosowali
środki oddziaływania wychowawczego. Znacząca część
podjętych działań naprawczych nie wymagała długiego
czasu i dużych nakładów finansowych.

W obradach uczestniczyli: główny inspektor pracy Iwo-
na Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy
Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor Departamentu
Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Krzysz-
tof Kowalik.

20 Najlepsi nagrodzeni

Z praktyki kon-
trolnej wynika, że
nieprawidłowości

związane z rusz-
towaniami obej-

mują nie tylko
fazę ich montażu,
eksploatacji i de-

montażu.

25Rusztowania przyścienne

36 Wypadek w wykopie

Okładka: 
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Wiadomości
nie tylko z kraju

Szkolenie z UDT
„Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji wózków jezdniowych podnośniko-

wych z mechanicznym napędem podnoszenia” to temat warsztatów szkoleniowych
zorganizowanych 10 stycznia br. przez wrocławski oddział Urzędu Dozoru Technicz-
nego, w których uczestniczyli inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu. Organizatorów reprezentowali: Rafał Osiński, dyrektor Oddziału UDT
we Wrocławiu i Jerzy Saczko, dyrektor Oddziału UDT w Wałbrzychu. O regulacjach
prawnych dotyczących wypadków przy pracy, związanych z eksploatacją urządzeń
technicznych, mówił Maciej Winkler, kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskie-
go we wrocławskim UDT. Natomiast inspektorzy pracy Wiesław Karbowski i Arka-
diusz Dybek przedstawili zagadnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, w tym w
szczególności wymagań kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych. W bloku
warsztatowym inspektor UDT Jerzy Cyba wyjaśnił także zasady postępowania
Urzędu Dozoru Technicznego po zgłoszeniu wypadku związanego z eksploatacją
wózka podnośnikowego. Spotkanie zakończyło się omówieniem wypadków zaist-
niałych w 2013 roku, związanych z eksploatacją wózków jezdniowych podnośniko-
wych z mechanicznym napędem podnoszenia, które badali przedstawiciel obu in-
stytucji oraz dyskusją na temat dalszego współdziałania obu urzędów.

Debaty 
o gospodarce, pracy 
i społeczeństwie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kra-
kowie w ramach kampanii „Zanim po-
dejmiesz pracę” oraz „Bezpieczeństwo
pracy zależy od Ciebie”, przy współpra-
cy z partnerami społecznymi, realizuje
cykl debat naukowo-biznesowych po-
święconych relacjom pomiędzy go-
spodarką, pracą a społeczeństwem. W
br. odbyły się już dwa spotkania, 14 i 22
stycznia, których tematami były: „Praca
a społeczeństwo” oraz „Zarządzanie
biznesem i zasobami ludzkimi”. Tema-
tem przewodnim drugiej z tych debat
były m.in. takie zagadnienia: psycholo-
gia pracy; znaczenie pracy dla jednost-
ki ludzkiej, rodziny i dla społeczeństwa;
godność człowieka i dostrzeganie sen-
su pracy; problem bezrobocia i jego
społeczne konsekwencje; czy polskie
prawo sprzyja prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej?; jaki wpływ na pracę
(zatrudnienie) oraz gospodarkę mają
obecne akty prawne?; a także przepisy
prawa pracy i bhp – oczekiwania a rze-
czywistość. Miesięcznik „Inspektor Pra-
cy” sprawuje patronat na przedsię-
wzięciem.
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Kwiaty pod
pomnikiem Józefa
Piłsudskiego

95 lat od podpisania przez naczelnika
państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu
tymczasowego o urządzeniu i działalno-
ści inspekcji pracy 3 stycznia br. Iwona
Hickiewicz – główny inspektor pracy
oraz jej zastępcy: Małgorzata Kwiat-
kowska i Leszek Zając złożyli wieniec
od kierownictwa i pracowników Pań-
stwowej Inspekcji Pracy pod pomni-
kiem marszałka przy Belwederze. 

Przepisy dekretu były jednymi z
pierwszych wydanych w Polsce po od-
zyskaniu przez nią niepodległości. Po-
woływały do życia instytucję nadzoru
państwowego nad warunkami pracy –
zawodową inspekcję pracy. Początko-
wo utworzono ją na terenie byłej Kon-
gresówki i województwa białostockie-
go. Pod koniec lat 20. organa inspekcji
działały już na terenie całego kraju.
Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
uje tradycje powołanego przed 95 laty
urzędu.

Genewa - MOP
W siedzibie Międzynarodowej Organizacji Pracy odbyło

się trójstronne spotkanie ekspertów dotyczące inicjatyw
prywatnych na rzecz poszanowania prawa w miejscu pra-
cy. Spotkanie 10-12 grudnia ub.r. było wynikiem decyzji
podjętej przez Radę Administracyjną MOP podczas ostat-
niej Międzynarodowej Konferencji Pracy (2011), aby bliżej
przyjrzeć się zagadnieniu inicjatyw prywatnych oraz per-
spektywom możliwych interakcji pomiędzy nimi a działalnością programową or-
ganów nadzorczo-kontrolnych i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Państwową
Inspekcję Pracy reprezentowała Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawne-
go Głównego Inspektoratu Pracy. Eksperci urzędów inspekcji pracy oraz organiza-
cje pracodawców i pracowników omówili m.in.: poglądy państw członkowskich
na temat wpływu inicjatyw sektora prywatnego na warunki pracy w świetle wła-
ściwych międzynarodowych standardów pracy; możliwości i praktykę skoordyno-
wanych działań, wymianę informacji oraz tworzenie relacji partnerskich pomiędzy
sektorem prywatnym i inspekcją służącą poprawie warunków pracy. Wynikiem
spotkania będzie szczegółowy raport z dyskusji eksperckiej, który ma pomóc Ra-
dzie Administracyjnej MOP w zajęciu odpowiedniego stanowiska wobec inicjatyw
prywatnych, szczególnie w świetle nowego programu działań MOP na lata 2014–
2015, który koncentruje się na poprawie przestrzegania prawa w miejscu pracy.

Posłowie przyjęli program PIP
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 23 stycznia br. w gma-

chu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014.
Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy, przedsta-
wiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

Priorytetami w działaniach inspekcji nadal pozostaną ograniczenie skali zagro-
żeń zawodowych i zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Służyć temu ma
profesjonalne wspieranie kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach oraz stały
nadzór nad warunkami pracy. Przewiduje się przeprowadzenie przez inspektorów
pracy blisko 90 tys. kontroli, a programy prewencyjne inspekcji powinny trafić do
przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników in-
dywidualnych, uczniów oraz studentów.

Aktywność urzędu na forum międzynarodowym będzie się wiązać z wypełnia-
niem zobowiązań wynikających z członkostwa w Komitecie Wyższych Inspekto-
rów Pracy, a także z udziałem w międzynarodowych projektach i współpracą w ra-
mach porozumień podpisanych z zagranicznymi partnerami.

Program działania PIP na 2014 rok łączy nadzór i kontrole z licznymi przedsię-
wzięciami prewencyjnymi, które mają służyć uzyskaniu poprawy stanu przestrze-
gania prawa pracy.

Na komisji 
i szkoleniu

W Urzędzie Gminy w Żaganiu odbyło
się w końcu ub.r. posiedzenie Powiato-
wej Komisji ds. bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie indywidualnym.
Spotkanie jej członków zostało poprze-
dzone szkoleniem na temat bezpiecznej
pracy w rolnictwie indywidualnym, któ-
re przeprowadził między innymi Janusz
Pawlak z Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Zielonej Górze. W szkoleniu
uczestniczyło 24 rolników z gmin Brzeź-
nica oraz Żagań. Rolnicy wzięli też udział
w konkursie poświęconym bezpieczeń-
stwu pracy w rolnictwie. Wszyscy otrzy-
mali dyplomy i materiały prewencyjne
PIP promujące zasady bezpiecznej pra-
cy w rolnictwie. Okolicznościowe na-
grody trafiły do trójki rolników, którzy
wykazali się najlepszą wiedzą. Udział w targach

edukacji i pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

uczestniczył w ramach kampanii infor-
macyjno-promocyjnej „Zanim Podej-
miesz Pracę” w Targach edukacji i pracy
pt. „Zaplanuj swoją przyszłość”. Targi od-
były się 15 stycznia br. w II Liceum Ogól-
nokształcącym w Radomsku. Inspekto-
rat pracy zorganizował stoisko informa-
cyjno-promocyjne, które cieszyło się
dużym zainteresowaniem.  Oprócz ma-
teriałów promocyjnych (broszur, ulo-
tek), inspektorzy pracy udzielali porad z
zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i
higieny pracy młodym, przyszłym pra-
cownikom.

O zdrowiu 
„Choroby zawodowe w UE. Klasyfika-

cja i ich rola. Wspólnie ku zdrowiu pra-
cowników” to temat konferencji zorga-
nizowanej w Europejskim Centrum Za-
rządzania w Brukseli. Uczestniczyła w
niej, w dniach 3 i 4 grudnia ub.r., dele-
gacja PIP: Karolina Główczyńska-Wo-
elke (GIP) i Piotr Kotliński (OIP Kra-
ków). Umożliwiono uczestnikom wy-
mianę informacji na temat problemów
dotyczących chorób zawodowych, w
tym danych statystycznych oraz metod
zbierania i rejestracji chorób w po-
szczególnych krajach. 
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Odznaczenia dla pracowników PIP
Warszawa, 27 stycznia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia

państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczystość

wręczenia odznaczeń odbyła się 27 stycznia br. na Zamku Królewskim w Warszawie

podczas gali z okazji jubileuszu 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Aktu dekoracji do-

konała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybit-
ne zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa
pracy zostali uhonorowani: Tadeusz Fic – okręgowy inspek-
tor pracy w Krakowie, Franciszek Grześkowiak – okręgowy
inspektor pracy w Zielonej Górze, Teresa Cabała z OIP Kra-
ków, Roman Wzorek z OIP Bydgoszcz, Krzysztof Fiklewicz
– były okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, Jadwiga
Pechta – były okręgowy inspektor pracy w Kielcach.

Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej 116 pracow-

ników PIP otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Dłu-
goletnią Służbę.

W okolicznościowym wystąpieniu główny inspektor pracy
Iwona Hickiewicz przypomniała historię inspekcji pracy,
podkreślając, że niezależnie od zmieniających się na prze-
strzeni lat rozwiązań legislacyjnych i uwarunkowań społecz-
nych, inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała
misję ochrony pracy. 

- Historia dowodzi, że inspekcja pracy była i pozostaje in-
stytucją niezbędną dla społeczeństwa. Wymierne efekty na-

szej działalności przekładają się na wzrost bezpieczeństwa
pracy i poprawę praworządności w stosunkach pracy – po-
wiedziała Iwona Hickiewicz.

Minister Irena Wóycicka odczytała list prezydenta Broni-
sława Komorowskiego skierowany do uczestników uroczy-
stości. Prezydent przekazał w nim wyrazy uznania i szacunku
pracownikom PIP za codzienne wysiłki na rzecz zapewnienia
prawidłowych warunków pracy w naszym kraju. Podzięko-
wał za działania edukacyjne i skuteczne interwencje inspek-
torów pracy. Państwa pracę oceniam wysoko i uważam ją za

niezbędną dla dobra i bezpieczeństwa pracujących Polaków –
napisał Bronisław Komorowski.

Gratulacje pracownikom inspekcji z okazji jubileuszu złoży-
ła marszałek Sejmu Ewa Kopacz w liście odczytanym przez za-
stępcę szefa Kancelarii Sejmu Jana Węgrzyna. Chciałabym
Państwu gorąco podziękować za zaangażowanie i rzetelność, za
efektywną służbę na rzecz poprawy warunków pracy i poszano-
wania praw pracowniczych w Polsce. Szczególne gratulacje kie-
ruję do osób uhonorowanych dzisiaj odznaczeniami państwo-
wymi. Jednocześnie pragnę życzyć, by Państwowa Inspekcja Pra-



cy w kolejnych latach swojej działalności wyróżniała się – podobnie jak dotychczas
– rzetelnością oraz utrzymywała wysoki poziom profesjonalizmu – napisała Ewa
Kopacz.

Serdecznie gratuluję całemu środowisku inspekcji pracy pięknego jubileuszu 95-
lecia powołania urzędu jako jednego z pierwszych w odrodzonej Polsce państwowe-
go organu nadzoru i kontroli warunków pracy. Od tej pory inspekcja pracy – funkcjo-
nując w różnych, czasami bardzo trudnych warunkach historycznych i społeczno-
gospodarczych – wniosła znaczący wkład w dzieło poprawy warunków pracy i eg-
zekwowania praworządności w stosunkach pracy, a także w proces unowocześnia-
nia szeroko rozumianej ochrony człowieka w środowisku pracy – stwierdziła z kolei
w swoim liście przewodnicząca Rady Ochrony Pracy poseł Izabela Katarzyna
Mrzygłocka. Odczytał go zastępca przewodniczącego ROP Zbigniew Żurek.

Podczas uroczystości gratulacje, życzenia i podziękowania za dotychczaso-
wą współpracę złożyli inspekcji przedstawiciele central związkowych i organi-
zacji pracodawców: Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka – przewodniczący Forum
Związków Zawodowych, Jerzy Wielgus – zastępca przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku
Zawodowego „Budowlani” i Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego. Zbigniew Janowski udekorował sztandar Państwowej Inspekcji Pracy
Złotym Medalem 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych. Listy gratula-
cyjne przekazali także przedstawiciele partnerskich organów nadzoru i kon-
troli warunków pracy. W gali wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Fotoreportaż na stronach 18 i 19.
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Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła
21 stycznia br. w hallu głównym Sejmu na
I piętrze rocznicową wystawę poświęconą
historii inspekcji pracy w Polsce, którą ob-
jęła swoim honorowym patronatem. Eks-
pozycja upamiętnia 95 lat działalności in-
spekcji pracy w naszym kraju. Dokumen-
tuje najważniejsze wydarzenia w historii
urzędu, prezentuje jego dokonania,
przedstawia współczesny obraz inspekcji
jako nowoczesnego organu kontroli pań-
stwowej.

Ewa Kopacz podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy
jako instytucja stojąca na straży przestrzegania przepisów
prawa pracy, niezależna od administracji rządowej i od pra-

codawców, podlegająca bez-
pośrednio Sejmowi, cieszy się
powszechnym szacunkiem i
zaufaniem społecznym. Po-
nadto, uczestnicząc w budo-
waniu kultury bezpiecznej
pracy i upowszechniając do-
bre praktyki w tym zakresie,
wpływa na zmianę świadomo-
ści społecznej w zakresie zna-
czenia bezpieczeństwa pracy.

- Sens misji Państwowej In-
spekcji Pracy można by naj-
prościej ująć, że jest to strażnik
godności pracy, o której jakże
pięknie mówił papież Jan Pa-
weł II – powiedziała marszałek
Sejmu, dziękując ludziom in-
spekcji za 95 lat służby w inte-

resie ludzi pracy i życząc dalszych sukcesów w kształtowa-
niu wysokiej kultury pracy.

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przybliżyła hi-
storię inspekcji pracy, podkreślając, że od pierwszych lat ist-
nienia jej misją jest ochrona człowieka w środowisku pracy.

- Nasza działalność od 95 lat zmierza ku temu, żeby w Pol-
sce pracowało się jak najbezpieczniej, w jak najbardziej
godnych warunkach i mam nadzieję, że to przesłanie bę-
dzie przyświecać następnym pokoleniom inspekcji pracy 
i stanie się ich powołaniem – stwierdziła Iwona Hickiewicz.

Jako pierwsi wystawę, po której oprowadzała szefowa
PIP, zwiedzili posłowie i członkowie Rady Ochrony Pracy. 

Rocznicowa wystawa w Sejmie 
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wany pracownik. Należy bowiem przyjąć, że zastępstwo po-
dyktowane jest potrzebą wykonywania obowiązków nie-
obecnego pracownika. Pozostałe warunki umowy o pracę na
zastępstwo mogą różnić się od warunków zatrudnienia za-
stępowanego pracownika, np. wymiar czasu pracy czy wyso-
kość wynagrodzenia (Meritum. Prawo Pracy 2011, Wydawnic-
two ABC Wolters Kluwer Business, s. 79). Pracodawca nie
może jednak naruszać zasad równego traktowania w zakre-
sie kształtowania warunków zatrudnienia pracownika na za-
stępstwo.

Zawarcie umowy o pracę na zastępstwo w innych okolicz-
nościach niż wymienione w art. 25 § 1 k.p. zdanie drugie pro-
wadzi do naruszenia przepisów prawa. Pracownik zatrudnio-
ny niezgodnie ze wskazanym artykułem ma możliwość sku-
tecznego dochodzenia przed sądem pracy ustalenia, że z
pracodawcą łączy go zwykła umowa na czas określony lub
nieokreślony, co niesie za sobą wszystkie następstwa praw-
ne dotyczące tych umów.

Swoistość umowy o pracę na czas określony w celu zastęp-
stwa pracownika poza przesłankami jej zawarcia dotyczy
trzech regulacji (art 251 § 1 pkt 1 k.p., art. 177 § 31 k.p., art. 331

k.p.).  W odniesieniu do tej umowy nie ma zastosowania fik-
cja prawna przewidziana w art 251 k.p., nakazująca traktowa-
nie trzeciej umowy o pracę zawartej na czas określony jako
umowy na czas nieokreślony w przypadku, gdy poprzednio
strony zawarły dwukrotnie umowę na czas określony na na-
stępujące po sobie okresy, o ile przerwa pomiędzy nimi nie
przekroczyła jednego miesiąca. Umowa o pracę na czas
określony w celu zastępstwa pracownika nie jest wliczana do
limitu umów na czas określony (art 251 § 1 pkt 1 k.p.). W kon-
sekwencji wielokrotne zawieranie umów na czas określony
w celu zastępstwa nie skutkuje przekształceniem żadnej 
z tych umów w umowę na czas nieokreślony. 

W przypadku umowy o pracę na czas określony w celu za-
stępstwa na mocy  art. 177 § 31 k.p. wyłączona jest regulacja
§ 3 tego artykułu, zgodnie z którą umowa o pracę na czas
określony lub na czas wykonania pracy albo na okres próbny
trwający co najmniej 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu
po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do
czasu porodu. Umowa o pracę kobiety w ciąży zatrudnionej
na zastępstwo, której termin rozwiązania przypadnie po
upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega rozwiązaniu. Nato-
miast nie jest wyłączona ochrona przed wypowiedzeniem
lub rozwiązaniem takiej umowy przewidziana w art. 177 § 1
k.p. Pracownicy w ciąży zatrudnionej na zastępstwo można
wypowiedzieć umowę o pracę jedynie w sytuacji upadłości
lub likwidacji pracodawcy.

W zakresie stosowania art. 177 § 31 k.p. istnieją wątpliwo-
ści, czy ma on zastosowanie do umowy na zastępstwo nie-
obecnego nauczyciela. Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r.

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w przypadku zaistnienia potrze-
by zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie
roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z
nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomo-
wanym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy
o pracę na czas określony. Stosunek pracy nauczycieli za-
trudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w zakresie
jego nawiązania i ustania jest uregulowany w sposób wy-
czerpujący w jej przepisach. Jeżeli zawieranie umów na czas
określony uregulowane jest w Karcie Nauczyciela, nie ma
potrzeby sięgania do przepisów Kodeksu pracy (uzasadnie-
nie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1999 r., I
PKN 235/99, OSNAPiUS 2001/3/64). Tym samym należy
uznać, że stosunek pracy nauczyciela zatrudnionego na
podstawie Karty Nauczyciela z potrzeby zastępstwa nie-
obecnego nauczyciela nie jest nawiązywany z przyczyn
określonych w art. 25 § 1 k.p. zdanie drugie. Oznacza to, że
w pragmatyce nauczycielskiej nie występuje umowa na
czas określony w celu zastępstwa pracownika, do którego
odwołuje się art. 177 § 31 k.p.

Kontrowersje wywołuje kwestia wypowiedzenia tej umo-
wy. Zgodnie z art. 331 k.p. okres wypowiedzenia umowy o
pracę zawartej w okolicznościach określonych w art. 25 § 1
k.p. zdanie drugie wynosi trzy dni robocze. Część doktryny
uważa, że umowę na czas określony w celu zastępstwa moż-
na wypowiedzieć bez względu na okres, na jaki została za-
warta, i niezależnie od zamieszczenia w samej umowie klau-
zuli. W ich opinii wypowiedzenie jest to „zwykły” tryb rozwią-
zania tej umowy, który zasadniczo nie może być stosowany
do umowy na czas określony (K. Łapiński, Umowa o pracę na
czas określony w polskim i unijnym prawie pracy, LEX 2011). W
uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia
2009 r., II PK 142/09, OSNP 2011/11-12/153, stanowisko są-
dów powszechnych zajętych w tej sprawie jest przeciwstaw-
ne – ich zdaniem do umów o pracę na zastępstwo ma zasto-
sowanie art. 33 k.p. W konsekwencji wcześniejszemu, trzy-
dniowemu wypowiedzeniu podlega jedynie umowa zawar-
ta na czas powyżej sześciu miesięcy, pod warunkiem wpro-
wadzenia przez strony takiego zastrzeżenia w jej treści. 

Za słuszny należy przyjąć wyżej wskazany pogląd doktry-
ny dopuszczający możliwość rozwiązania umowy w celu
zastępstwa za trzydniowym okresem wypowiedzenia nie-
zależnie od długości trwania tej umowy, jak również braku
uzgodnień w tym zakresie w umowie. W praktyce jest on
również powszechnie przyjęty przez pracodawców i pra-
cowników. 

starszy specjalista Artur Brzeziński
OIP Lublin

Z zapisu ustawy wynika, że jest to umo-
wa na czas określony (uzasadnienie Sądu
Najwyższego z dnia 4 października 2011 r.,
I PK 56/11, LEX nr 1107213). Przytoczony
przepis z Kodeksu pracy wskazuje wyłącz-
nie przesłanki prawne, w których dozwolo-
ne jest zawarcie umowy o pracę na czas
określony podlegającej odmiennym rygo-
rom prawnym niż „zwykła” umowa o pracę
na czas określony. 

Przesłanki

Z treści umowy powinno wyraźnie wyni-
kać, że pracownik zostaje zatrudniony w
zastępstwie konkretnego pracownika,
wskazane jest podanie jego imienia i na-
zwiska. Zastępstwo nieobecnego pracow-
nika jest konieczną przesłanką do zawarcia
tej umowy. Kolejną przesłanką przewidzia-
ną w przepisie jest czas, na jaki zawiera się
umowę. Jest on sprzężony z czasem uspra-
wiedliwionej nieobecności zastępowane-
go pracownika. W świetle art. 25 § 1 k.p.
zdanie drugie, zastępstwo nieobecnego
pracownika występuje w przypadku czaso-
wej nieobecności pracownika, która zwią-
zana jest z okresem usprawiedliwionego
zwolnienia od pracy i przewidywanym po-
wrotem do niej. Powrót zastępowanego
pracownika do pracy skutkuje rozwiąza-
niem umowy na zastępstwo. Uniemożliwia
kontynuowanie tej umowy również sytu-
acja, w której zastępowany pracownik
przestaje być pracownikiem, na przykład
rozwiązuje umowę, lub jego nieobecność
w pracy przestaje być usprawiedliwiona,
na przykład nie wróci do pracy po urlopie
(R. Golat, Umowa o pracę na zastępstwo pra-
cownika, „Służba Pracownicza” 2010, nr 5, 

s. 1-40). W takich sytuacjach pracodawca
powinien rozwiązać umowę o pracę na za-
stępstwo lub za zgodą pracownika prze-
kształcić ją w inną umowę. Przepisy nie
przewidują z mocy prawa konwersji umo-
wy w celu zastępstwa innego pracownika
w inną umowę.

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby
strony w umowie ustaliły krótszy czas trwa-
nia umowy, nie obejmujący całego okresu
nieobecności zastępowanego pracownika,
o ile konieczność zastępowania pracowni-
ka nie zachodzi przez cały czas jego nie-
obecności. Mając na uwadze, że jest to
umowa na czas określony, należy koniec jej
trwania określać datą kalendarzową. Jed-
nak w nauce prawa pracy przyjmuje się, że
datą końcową trwania umowy, określoną
przez strony, może być również dzień po-
wrotu zastępowanego pracownika (K. Jaś-
kowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Ko-
mentarz, LEX 2007). Przepisy prawa pracy
nie określają minimalnych i maksymalnych
okresów, na jakie mogą być zawierane
umowy o pracę na zastępstwo. Ostatnią
wymaganą przesłanką określoną w rzeczo-
nym artykule jest charakter nieobecności.
Nieobecność zastępowanego pracownika
musi być usprawiedliwiona, na przykład
jego pobytem na urlopie wychowawczym,
macierzyńskim czy przebywaniem na dłu-
gotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przed-
stawione przesłanki powinny być spełnio-
ne łącznie.

Swoistość umowy

Z właściwości zastępstwa wynika, że pra-
ca określona w tej umowie powinna odpo-
wiadać pracy, którą wykonywał zastępo-

Zgodnie z art. 25 § 1 k.p.
zdanie drugie, jeżeli za-
chodzi konieczność za-
stępstwa pracownika w
czasie jego usprawiedli-
wionej nieobecności w
pracy, pracodawca może
w tym celu zatrudnić in-
nego pracownika na
podstawie umowy o pra-
cę na czas określony.
Umowa ta – nazywana
powszechnie umową 
o pracę na zastępstwo –
nie jest odrębnym ro-
dzajem umowy o pracę. 

Artur Brzeziński

Umowa o pracę na zastępstwo

Prawo
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pracy powinno się unikać nadmiernego
komplikowania opisu zawartego w uzasad-
nieniu. Uzasadnienie powinno się koncen-
trować na ustaleniach, które wskazują na
wypełnienie przez sprawcę kluczowych,
kwalifikacyjnych znamion czynu zabronio-
nego. W przypadku przestępstw, które
można popełnić tylko z winy umyślnej,
warto wyeksponować elementy zachowa-
nia się sprawcy potwierdzające zamiar bez-
pośredni lub ewentualny. Integralną część
zawiadomienia powinny stanowić załącz-
niki potwierdzające informacje wskazane
w uzasadnieniu.

Zawiadomienie sporządzone przez in-
spektora powinno również zawierać infor-
mację odnoszącą się do art. 49 § 3a k.p.k. w
sprawie wykonywania praw pokrzywdzone-
go. Dodatkowo zawiadomienie powinno za-
wierać wniosek o doręczenie ewentualnego
postanowienia wraz z uzasadnieniem na
wypadek odmowy wszczęcia lub umorzenia
postępowania przygotowawczego.

Odmowy i umorzenia

W zależności od charakteru popełnione-
go czynu postępowanie przygotowawcze
może mieć formę śledztwa lub dochodze-
nia. Gdy z zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa nie wynika w
sposób dostateczny fakt jego popełnienia
lub gdy wszczęte i prowadzone postępo-
wanie przygotowawcze nie pozwala na
ustalenie przestępczego charakteru czynu,
wydawane jest postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania lub o jego umo-
rzeniu. Procedura karna przewiduje okre-
ślone możliwości zaskarżania takich posta-
nowień. Warto zwrócić uwagę na to, że od
23 lipca 2013 r. obowiązuje rozszerzony ka-
talog podmiotów uprawnionych do za-
skarżenia postanowień prokuratorskich
odmawiających wszczęcia postępowania
przygotowawczego. Na postanowienie o
odmowie przysługuje zażalenie m.in. po-
krzywdzonemu, a także instytucji, która
złożyła zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa; w tym inspektoro-
wi pracy. Gdy postępowanie prokurator-
skie nie dostarczyło podstaw do wniesienia

aktu oskarżenia, wydawane jest postano-
wienie o umorzeniu śledztwa. Na takie po-
stanowienie przysługuje zażalenie m.in. in-
stytucji państwowej lub samorządowej,
która złożyła zawiadomienie o przestęp-
stwie; również inspektorowi pracy. Pod-
miotowi uprawnionemu do złożenia zaża-
lenia przysługuje ponadto prawo do przej-
rzenia akt postępowania. Obowiązkiem or-
ganu procesowego jest powiadomienie 
w ciągu sześciu tygodni podmiotu, który
złożył zawiadomienie o przestępstwie, 
o wszczęciu albo odmowie wszczęcia
śledztwa. W przeciwnym razie zawiadamia-
jący o przestępstwie może wnieść zażale-
nie do prokuratora nadrzędnego lub po-
wołanego do nadzoru nad organem, które-
mu złożono zawiadomienie. 

W przypadku, gdy prokurator nadal nie
znajduje podstaw do wniesienia aktu
oskarżenia, ponownie wydaje postanowie-
nie o umorzeniu postępowania lub odmo-
wie jego wszczęcia. W takiej sytuacji po-
krzywdzony, który uprzednio wniósł zaża-

lenie, ma możliwość wniesienia aktu oskar-
żenia, o którym mowa w art. 55 § 1 k.p.k.
Zgodnie z przywołanym przepisem w razie
powtórnego wydania przez prokuratora
postanowienia o odmowie wszczęcia lub 
o umorzeniu postępowania w wypadku, 
o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzyw-
dzony może w terminie miesiąca od dorę-

Inspektor pracy, który 
w związku ze swoją dzia-
łalnością wszedł w po-
siadanie informacji
uprawdopodabniają-
cych popełnienie prze-
stępstwa ściganego 
z urzędu, ma prawny
obowiązek zawiadomić
o tym fakcie organy po-
stępowania karnego. 
Zaniechanie tej czynno-
ści może w praktyce
skutkować odpowie-
dzialnością za nadużycie
władzy publicznej na
podstawie art. 231 k.k. 

Sebastian Kryczka 
Prawo

Zdarzają się sytuacje, kiedy to w ramach
działalności kontrolno-nadzorczej, realizo-
wanej przez organy Państwowej Inspekcji
Pracy, zostaje ujawniony czyn noszący zna-
miona przestępstwa. Przepisy Kodeksu po-
stępowania karnego nie pozwalają na peł-
ną dowolność w zakresie postępowania 
w takim przypadku. 

Obowiązek zawiadomienia

Obowiązek zawiadomienia o przestęp-
stwie wynika z art. 304 § 2 k.p.k., zgodnie z
którym instytucje państwowe i samorzą-
dowe, które w związku ze swą działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przestęp-
stwa ściganego z urzędu, są obowiązane
niezwłocznie zawiadomić o tym prokurato-
ra lub policję, a także przedsięwziąć nie-
zbędne czynności do czasu przybycia orga-
nu powołanego do ścigania przestępstw
lub do czasu wydania przez ten organ sto-
sownego zarządzenia, aby nie dopuścić do
zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Analiza przywołanego przepisu wskazuje,
iż obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa w odniesieniu
do wskazanej w nim kategorii podmiotów
jest obowiązkiem prawnym, nie społecz-
nym. Złożenie takiego zawiadomienia na-
kłada na organy procesowe – prokuraturę
oraz policję – określone obowiązki w ra-
mach tzw. postępowania przygotowaw-
czego. Jego celem jest przede wszystkim
ustalenie, czy został popełniony czyn za-
broniony i czy stanowi on przestępstwo.
Bez wątpienia właściwie sporządzone i od-

powiednio uzasadnione zawiadomienie
może wpłynąć na decyzję organu proceso-
wego w zakresie nadania sprawie biegu,
zmierzającego do sformułowania aktu
oskarżenia. 

Przepisy regulujące kwestię obowiązku
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nie precyzują jego elementów
składowych. Może to w praktyce powodo-
wać problem z prawidłową oceną, co zawia-
domienie powinno zawierać i na co zwrócić
szczególną uwagę przy jego sporządzaniu.
Nie ulega wątpliwości, że zawiadomienie
powinno czynić zadość warunkom wspól-
nym dla wszystkich pism procesowych. Nie-
zbędne jest zatem wskazanie daty jego spo-
rządzenia i tego, od kogo pochodzi. Ponad-
to należy wskazać podmiot podejrzany oraz
określić przestępstwo, do którego w ocenie
inspektora pracy doszło. Oznaczenie pod-
miotu podejrzanego powinno być maksy-
malnie szczegółowe, natomiast przy wska-
zywaniu rodzaju przestępstwa można ogra-
niczyć się do wskazania właściwego przepi-
su z Kodeksu karnego lub dodatkowo przy-
wołać jego brzmienie. 

Kluczową i jednocześnie najtrudniejszą
częścią zawiadomienia jest sporządzenie
uzasadnienia. Powinno ono zawierać opis
stanu faktycznego i okoliczności wskazują-
cych na wypełnienie przez sprawcę usta-
wowych znamion czynu zabronionego ze
wskazaniem w miarę możliwości miejsca i
czasu jego popełnienia. Z uwagi na fakt, iż
organy procesowe nie posiadają zwykle
specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa
pracy czy technicznego bezpieczeństwa

Przestępstwo 
oraz zawiadomienie o jego popełnieniu 

(część II)

Przepisy regulujące kwe-
stię obowiązku zawiado-
mienia o podejrzeniu po-

pełnienia przestępstwa nie
precyzują jego elementów

składowych. Może to 
w praktyce powodować

problem z prawidłową oce-
ną, co zawiadomienie po-

winno zawierać i na co
zwrócić szczególną uwagę

przy jego sporządzaniu. 
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czenia mu zawiadomienia o postanowie-
niu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołącza-
jąc po jednym odpisie dla każdego oskar-
żonego oraz dla prokuratora. Akt oskarże-
nia wniesiony przez pokrzywdzonego po-
winien być sporządzony i podpisany przez
adwokata lub radcę prawnego. Warto w
tym miejscu przypomnieć, że pokrzywdzo-
nym jest osoba fizyczna lub prawna, której
dobro prawne zostało bezpośrednio naru-
szone lub zagrożone przez przestępstwo.
W sprawach o przestępstwa przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobko-
wą, o których mowa w art. 218-221 oraz w
art. 225 § 2 k.k., organy Państwowej Inspek-
cji Pracy mogą wykonywać prawa po-
krzywdzonego, jeżeli w zakresie swego
działania ujawniły przestępstwo lub wystą-
piły o wszczęcie postępowania.

W przypadku postępowania przygoto-
wawczego prowadzonego w formie do-
chodzenia co do zasady postanowienie o
jego wszczęciu, odmowie czy umorzeniu
nie wymaga uzasadnienia. Wyjątek od tej
zasady przewiduje przepis art. 325e § 1a
k.p.k., zgodnie z którym na wniosek in-
spektora pracy obowiązkiem organu pro-
cesowego wydającego postanowienie
jest sporządzenie uzasadnienia swojej de-
cyzji. Lakoniczność powyższego przepisu
wymaga interwencji ustawodawcy, po-
nieważ wywołuje problemy natury prak-
tycznej. Z treści art. 325e § 1a k.p.k. nie wy-
nika, czy jego zakres odnosi się do każde-
go z przestępstw, w stosunku do których
inspektor może sporządzić zawiadomie-
nie, czy ograniczone jest tylko do prze-
stępstw z art. 218-221 k.k., w przypadku
których inspektorowi na podstawie art. 49
§ 3a k.p.k. przysługują uprawnienia po-
krzywdzonego. Zakładając, iż ustawodaw-
ca działał racjonalnie, uzasadniony jest
pogląd, zgodnie z którym fakt, iż przepis
art. 325e § 1a k.p.k. posługuje się ogólnym
zwrotem „zawiadomienie o przestęp-
stwie” bez konkretyzacji, o jakie przestęp-
stwa chodzi, powoduje, że prawnie do-
puszczalne jest złożenie wniosku o spo-
rządzenie uzasadnienia w przypadku od-
mowy lub umorzenia postępowania przy-
gotowawczego w sprawie każdego prze-

stępstwa ujawnionego w ramach działań
służbowych inspektora.

Przepis art. 325e § 1a k.p.k. nie zawiera
wskazania terminu, w jakim inspektor
może złożyć wniosek o sporządzenie uza-
sadnienia postanowienia o odmowie wsz-
częcia lub umorzeniu postępowania przy-
gotowawczego. Najbardziej praktycznym
rozwiązaniem wydaje się być zatem zawar-
cie w dokumencie zawiadomienia o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa wniosku
o sporządzenie uzasadnienia na wypadek
odmowy wszczęcia lub umorzenia postę-
powania przez organy procesowe. Z dru-
giej jednak strony taka informacja może su-
gerować organom procesowym, iż inspek-
tor w świetle zgromadzonych ustaleń liczy
się z perspektywą odmowy wszczęcia lub
umorzenia postępowania przygotowaw-
czego. W praktyce może to stanowić dla or-
ganów postępowania karnego ułatwienie
dla podjęcia decyzji w zakresie odmowy
lub umorzenia. Nie można zatem wyklu-
czyć, że w zależności od konkretnego przy-
padku, zawarcie w zawiadomieniu o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa dodatko-
wego wniosku o sporządzenie uzasadnie-
nia na wypadek odmowy jego wszczęcia
lub umorzenia może zostać odebrane
przez organ procesowy jako brak pewności
inspektora pracy co do swoich ustaleń, a to
może stanowić sugestię dla organów pro-
cesowych sprzyjającą podjęciu decyzji nie-
korzystnej z punktu widzenia ścigania
przestępstwa. 

Brak zawiadomienia 
jako przestępstwo 

Nie sposób nie dostrzec związku między
obowiązkiem zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa, regulowanym w art. 304
§ 2 k.p.k., a wynikającą z jego zaniechania
odpowiedzialnością, uregulowaną w art.
231 k.k. Zgodnie z przywołanym przepisem
funkcjonariusz publiczny, który – przekra-
czając swoje uprawnienia lub nie dopełnia-
jąc obowiązków – działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3. Warto w
tym miejscu odpowiedzieć na pytanie, czy

ten przepis może mieć zastosowanie w sto-
sunku do inspektora pracy, który w związ-
ku z prowadzonymi czynnościami służbo-
wymi wszedł w posiadanie informacji
wskazującej na popełnienie przestępstwa
ściganego z urzędu, a mimo to nie dopełnił
obowiązku wynikającego z art. 304 § 2 k.k.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 13
pkt 5 k.k. funkcjonariuszem publicznym
jest osoba będąca pracownikiem organu
kontroli państwowej lub organu kontroli
samorządu terytorialnego, chyba że pełni
wyłącznie czynności usługowe. Na gruncie
tej definicji nie sposób nie zaliczyć pracow-
ników PIP, szczególnie inspektorów pracy,
do funkcjonariuszy publicznych, którzy
mogą podlegać odpowiedzialności wska-
zanej w przepisie art. 231 k.k. Fakt krymina-
lizacji określonych zachowań funkcjonariu-
szy publicznych na gruncie wskazanego
przepisu wykazuje oczywisty związek z za-
sadą legalizmu, wyrażoną w art. 7 Konsty-
tucji RP, która zobowiązuje organy władzy

publicznej do działania na podstawie i w
granicach prawa (1). Ponad wszelką wątpli-
wość źródło obowiązku na gruncie art. 231
k.k. stanowi przepis art. 304 § 2 k.p.k., regu-
lujący obowiązek prawny zawiadomienia o
popełnieniu przestępstwa przez podmioty
wskazane w tym przepisie. Odnosząc się do
strony podmiotowej omawianego prze-
stępstwa, należy przyjąć, że można je po-
pełnić co do zasady z winy nieumyślnej.
Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację,
w której inspektor pracy jest w posiadaniu
materiału dowodowego wskazującego
ewidentnie na popełnienie przestępstwa 
i nie podejmuje działań. Należy zatem wy-
kluczyć działanie umyślne inspektora pracy
w ramach zamiaru bezpośredniego. Może
się natomiast zdarzyć sytuacja, w której
wedle oceny inspektora stan faktyczny nie
wyczerpuje w pełni znamion danego typu
przestępstwa, co może być w praktyce po-
wodem niesporządzenia zawiadomienia o
jego popełnieniu. Uwzględniając fakt, iż
np. znamiona takie jak uporczywość czy
złośliwość są bardzo ocenne, trudno mó-
wić w tej sytuacji o winie inspektora i moż-
liwości postawienia mu zarzutu niedopeł-
nienia obowiązku.

Niezależnie od subiektywnego przekona-
nia inspektora, wynikającego z doświadcze-
nia zawodowego, co do skutków, jakie wy-
woła zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa, chcąc uchronić się od
zarzutu niedopełnienia obowiązku prawne-
go, warto skierować takie zawiadomienie.
Skierowanie zawiadomienia w żadnym wy-
padku nie jest przestępstwem, natomiast
jego brak w określonej sytuacji może nim
być. Oczywiście działanie takie będzie bez-
zasadne w przypadku, gdy dane uzasadnia-
jące podejrzenie popełnienia przestępstwa
nie wskazują w sposób dostateczny na po-
pełnienie czynu zabronionego. 

Sebastian Kryczka 
OIP Wrocław 

(1) Piotr Kardas, Odpowiedzialność za naru-
szenie władzy publicznej w przypadku nieza-
wiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
„Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7-8, s. 15.

Gdy z zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nie wynika 
w sposób dostateczny fakt
jego popełnienia lub gdy
wszczęte i prowadzone
postępowanie przygoto-
wawcze nie pozwala na
ustalenie przestępczego
charakteru czynu, wydawa-
ne jest postanowienie 
o odmowie wszczęcia 
postępowania lub o jego
umorzeniu. 

Funkcjonariusz publiczny,
który – przekraczając swoje
uprawnienia lub nie dopeł-
niając obowiązków – działa
na szkodę interesu publicz-

nego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia

wolności do lat 3.
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Nagrody odebrali laureaci konkursów „Pracodawca – Or-
ganizator Pracy Bezpiecznej”. Jedna z nagrodzonych firm zo-
stała doceniona 27 listopada w Warszawie, znajdując się
wśród najlepszych w kategorii dużych zakładów. Podczas
bydgoskiej gali uhonorowano także laureatów konkursów
„Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy zakładowy społeczny
inspektor pracy”. Uroczystość była okazją do podsumowania
i wyróżnienia uczestników programów prewencyjnych. 

28 laureatów odebrało dyplomy w ramach programu
„Zdobądź Dyplom PIP”, 20 firm wyróżniono w programie „Za-
rządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadko-
wa”, 23 w „Programie informacyjno-prewencyjnym w bu-
downictwie”, a 20 w „Programie w zakresie spełniania mini-
malnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urzą-
dzenia do obróbki drewna”. 

Najlepsi w Kielcach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach podsumował kon-
kursy i programy prewencyjne na gali zorganizowanej 29 li-
stopada ub.r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kol-
berga w Kielcach. Uroczystość otworzyła zastępca głównego
inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, która podkre-
śliła wagę działań prewencyjnych PIP i pogratulowała do-
brych wyników wszystkim skutecznie realizującym przedsię-
wzięcia podnoszące standardy warunków zatrudnienia.

Przedstawiciele 57 zakładów oraz 5 najaktywniejszych
społecznych inspektorów pracy odebrało dyplomy, grawer-
tony, nagrody, wyróżnienia w konkursach i zaświadczenia o
ukończeniu programów prewencyjnych – zarządzania bez-
pieczeństwem, prewencji w budownictwie wraz z konkur-
sem „Buduj bezpiecznie”, dostosowania maszyn do wyma-
gań bezpieczeństwa, konkursu „Pracodawca – Organizator
Pracy Bezpiecznej”, prewencji w małych podmiotach gospo-
darczych związanej z uzyskaniem dyplomu PIP.

Według ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań in-
spekcji należy między innymi podejmowanie działań pole-
gających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środo-
wisku pracy, w tym działań prewencyjnych i promocyjnych
zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy.
W praktyce oznacza to nie tylko organiczną pracę u podstaw,
ale także szereg inicjatyw specjalnych, kampanii o szerokim
stopniu dotarcia do odbiorców oraz konkursów, które mają
przybliżyć pracodawcom i pracownikom wiedzę z zakresu
bhp i prawa pracy, a także zmotywować ich do przestrzega-
nia obowiązujących zasad. 

Okręgowe inspektoraty pracy na swoim terenie organizują
regionalne etapy ogólnopolskich konkursów, realizują
wspólne dla wszystkich programy prewencyjne, sięgają też
po własne, autorskie pomysły na skuteczną i atrakcyjną pre-
wencję. Pod koniec każdego roku, gdy przychodzi czas pod-
sumowań, z wielkim zaangażowaniem, często w oprawie
godnej wielkich wydarzeń nagradzają najlepszych praco-
dawców i współpracowników w regionie, informują o pre-
wencyjnych sukcesach i najciekawszych zrealizowanych po-
mysłach. Szczególnie cieszy, gdy zwycięzcy z danego regio-
nu sięgają po laury na szczeblu ogólnopolskim. 

Takie uroczyste spotkania z najlepszymi to doskonała oka-
zja, by wymienić się doświadczeniami i posłuchać, co jeszcze
można dać tym, którzy chcą się zaangażować w zwiększanie
bezpieczeństwa pracy w swoich firmach. To wyjątkowa
chwila, gdy wszyscy, którym zależy na godnej i bezpiecznej
pracy, czują, że ich wysiłki nie idą na marne. To czas satysfak-
cji i dumy – ze swoich starań i sukcesów osób, które zdecydo-
wały się zaufać inspektorskiej wiedzy i doświadczeniu.

Pomorskie podsumowania

W Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Dworze Artu-
sa podczas gali, która odbyła się 20 listopada ub.r., nagrody 
i wyróżnienia w konkursach i programach prewencyjnych
PIP wręczał okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Mieczy-
sław Szczepański. Zaproszony na uroczystość Jakub Choj-
nicki, kierownik Sekcji Prewencji i Promocji GIP, gratulował
wszystkim laureatom, podkreślając, że istotnym elementem
misji pełnionej przez inspekcję pracy jest promowanie i na-
gradzanie pracodawców za ich aktywność i nadzwyczajne
działania na rzecz bezpieczeństwa pracy.

Po raz dwudziesty wyłonieni zostali laureaci prestiżowego
konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”.
Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii średnich zakła-
dów w regionie kilka dni później otrzymał nagrodę również
na szczeblu centralnym. Rozstrzygnięto konkursy: „Buduj
bezpiecznie”, „Najaktywniejszy pracownik służby bhp” i „Naj-
aktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”. Wręczo-
no 36 dyplomów pracodawcom biorącym udział w progra-
mie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”. 34 pracodawców
zatrudniających do 20 pracowników otrzymało dyplomy 

w ramach programu „Promocja standardów bhp”, a 11 praco-
dawców – zaświadczenia ukończenia programu informacyj-
no-prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy –
prewencja wypadkowa”.

Nagrodzeni w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy go-
ścił 13 grudnia ub.r. laureatów konkursów i programów pre-
wencyjnych PIP z regionu. Uhonorował ich okręgowy in-
spektor pracy Małgorzata Porażyńska, której we wręczaniu
nagród towarzyszył m.in. senator, członek Rady Ochrony
Pracy Jan Rulewski. 

Najlepsi
nagrodzeni

Codziennej, żmudnej i często niewdzięcz-
nej pracy inspektorów towarzyszą chwile
wielkiej radości, gdy pracodawcy tak bar-
dzo poszerzają swoją wiedzę z zakresu
prawa pracy i doskonalą umiejętności dba-
nia o bezpieczeństwo pracy, że zdobywają
laury w licznych konkursach, również tych
prowadzonych przez inspekcję pracy.

Zgoda buduje

Rozmowa z Ewą Kochańską, społecznym inspektorem
pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Kraśniku, laureatką konkursu PIP na najaktywniej-
szego społecznego inspektora pracy.

Co czuje społeczny inspektor pracy, który za swoją
działalność otrzymał wyróżnienie PIP?

Jestem szczęśliwa, że doceniono moją pracę, tym bardziej
że zrobiła to Państwowa Inspekcja Pracy. To wyróżnienie
jest zwieńczeniem mojego stażu zawodowego, który wyno-
si już 40 lat, w tym ostatnich 13 lat jako społeczny inspektor
pracy.

A jakim trzeba być społecznym inspektorem pracy,
żeby zasłużyć na nagrodę?

Takim, który zawsze jest gotowy pomagać ludziom. Od lat
się stykałam z ich problemami jako specjalista kadrowiec.
Poświęcam im dużo uwagi, a oni to widzą i cenią sobie, że w
trudnych sytuacjach mogą się do mnie zwrócić. Oczywiście
dla mnie najważniejsze jest zapewnienie pracownikom bez-
pieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Dużo tu za-
leży od dobrego porozumienia z dyrekcją zakładu. Uważam,
że to podstawa właściwego funkcjonowania każdej firmy, 
w myśl powiedzenia, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Pamięta pani jakąś sprawę, która przyniosła dużo za-
dowolenia?

Jako społeczny inspektor pracy biorę udział w komisji ba-
dającej przyczyny wypadków przy pracy. Kiedyś zakwestio-
nowałam jej ustalenia co do zdarzenia, które nie zostało
uznane za wypadek przy pracy. Nie chciałam podpisać pro-
tokołu, bo miałam istotne zastrzeżenia. Okazało się, że po-
twierdziły się one w ponownym badaniu, a poszkodowany
pracownik mógł dzięki temu uzyskać odpowiednie świad-
czenia. Takie sytuacje dają poczucie sensu tej pracy.

Chyba tym większe, że dotyczy służby zdrowia, która
jako taka ma wiele problemów.

To jest bardzo specyficzne środowisko zawodowe, w
którym ścierają się racje i interesy lekarzy, pielęgniarek, sa-
nitariuszy, kadry zarządzającej i personelu pomocniczego.
Czasami naprawdę bardzo trudno je pogodzić, pamiętając
przy tym o dobru pacjenta, które powinno być przecież
nadrzędne.

Czy szkolenia, które PIP prowadzi dla społecznych in-
spektorów pracy, są istotnym wsparciem?

Ja zawsze chętnie biorę w nich udział, bo wciąż wiele się
dowiaduję. Ważne jest to, że w trakcie tych szkoleń zawsze
możemy dopytać inspektorów PIP o nurtujące nas sprawy, a
to w dzisiejszych czasach jest wprost bezcenne, tak jak i to,
że możemy się wtedy wymieniać swoimi doświadczeniami. 
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Podkarpacie wyróżnia

Uroczyste podsumowanie działalności prewencyjnej oraz
konkursów prowadzonych przez OIP w Rzeszowie w 2013 r.
odbyło się 8 listopada ub.r. w Urzędzie Marszałkowskim w
Rzeszowie. Statuetki, wyróżnienia i dyplomy zdobyło ponad
60 laureatów konkursów Państwowej Inspekcji Pracy: „Praco-
dawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” i „Buduj bezpiecznie”,
a także programów prewencyjnych „Zdobądź Dyplom PIP” i
„Promocja standardów bhp”. Regionalny zwycięzca konkur-
su „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii
zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników został
nagrodzony również na szczeblu centralnym. 

W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek województwa
podkarpackiego Tadeusz Pióro oraz zastępca dyrektora De-
partamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk,
który przedstawił działalność prewencyjną inspekcji pracy.
Przybyli także przedstawiciele organizacji pracodawców,
związków zawodowych, organów nadzoru i kontroli nad wa-
runkami pracy. Wojewoda Podkarpacki i Prezydent Miasta
Rzeszowa skierowali do gospodarzy listy, w których podkreśli-
li, że na uznanie zasługują przedsięwzięcia, dzięki którym
uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat kultury bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia oraz prawa pracy.

Wrocławscy liderzy

Pracodawcy z terenu działania Okręgowego Inspektoratu
Pracy we Wrocławiu, którzy wzięli udział w tegorocznych
programach prewencyjno-promocyjnych organizowanych
przez Państwową Inspekcję Pracy, spotkali się 17 grudnia
ub.r. w auli Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, by odebrać
z rąk okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu Tomasza
Gdowskiego i dyrektora wrocławskiego oddziału ZUS Anto-
niego Malaki dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe za
zaangażowanie i działania podjęte na rzecz podniesienia po-
ziomu bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach.

Na uroczystej gali wręczono nagrody i wyróżnienia uczest-
nikom następujących programów: „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem pracy”, „Promocja standardów bhp w budownictwie”,
„Zdobądź Dyplom PIP”, „Kultura bezpieczeństwa”, a także
konkursów: „Wzorowy pracownik służby bhp województwa
dolnośląskiego”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pra-
cy”, „Buduj bezpiecznie” oraz „Pracodawca – Organizator Pra-
cy Bezpiecznej”.

Laureaci w Olsztynie 

Najlepszych pracodawców, społecznych inspektorów
i najbezpieczniejsze budowy realizowane na terenie działa-
nia OIP w Olsztynie wyróżniono 22 listopada ub.r. w Hotelu

Warmińskim w Olsztynie. Odbyła się tam uroczystość, pod-
czas której okręgowy inspektor pracy Marek Wójciak wrę-
czył nagrody osobom i firmom, które zdaniem inspektorów
pracy szczególnie wyróżniają się w regionie pod względem
dbałości o bezpieczeństwo pracy i nie mają problemów z
przestrzeganiem prawa pracy. Tego dnia nastąpiło rozstrzy-
gnięcie trzech konkursów zorganizowanych przez olsztyński
OIP, adresowanych do pracodawców („Pracodawca – Organi-
zator Pracy Bezpiecznej”), firm budowlanych („Buduj bez-
piecznie”) oraz społecznych inspektorów pracy (konkurs
„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”). W uroczysto-
ści uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, regio-
nalnych organizacji pracodawców i związków zawodowych
oraz dziennikarze lokalnych mediów. 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie 46 pra-
codawców z regionu Warmii i Mazur odebrało 29 listopada
ub.r. pakiety ze środkami ochrony indywidualnej, ufundo-
wane przez PIP i ZUS. Przedsiębiorcy ci w roku 2012 wzięli
udział w programie prewencyjnym zakończonym zdoby-
ciem dyplomu PIP. Pakiety są dla nich dodatkową nagrodą
za sprostanie wysokim wymaganiom programu. Podczas
spotkania okręgowy inspektor pracy wręczył 58 pracodaw-
com dyplomy za udział w edycji programu „Zdobądź Dy-
plom PIP” z 2013 roku. 

Podwójnie w Lubuskiem

W Zielonej Górze projekty prewencyjno-promocyjne pod-
sumowano podczas dwóch spotkań. 15 listopada ub.r. wyło-
niono laureatów konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej”, wyróżniono też wykonawców najbezpieczniej-
szych budów i najaktywniejszych społecznych inspektorów
pracy. Przedsiębiorcom działającym w trosce o bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy wręczono dyplomy PIP. Praco-
dawcom gratulacje złożyli senator, przewodniczący Lubu-
skiej Komisji Ochrony Pracy Stanisław Iwan oraz dyrektor
Biura Lubuskiej Izby Budownictwa Mirosław Maciejewski.
Reprezentujący wojewodę lubuskiego Henryk Maciej Woź-
niak gratulował pracodawcom i przedsiębiorcom odpowie-
dzialnej postawy oraz podziękował okręgowemu inspekto-
rowi pracy Franciszkowi Grześkowiakowi za krzewienie
kultury pracy. Z kolei podczas spotkania 20 grudnia świadec-
twa uczestnictwa odebrali pracodawcy uczestniczący w
„Programie informacyjno-prewencyjnym w budownictwie”,
„Programie w zakresie dostosowania do wymagań minimal-
nych maszyn i urządzeń do obróbki drewna” oraz w progra-
mie „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wy-
padkowa”. W spotkaniu z pracodawcami uczestniczyli m.in.
członkowie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy, działającej
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy. 

Pieśń przyszłości

Rozmowa z Włodzimierzem Biaduniem,
okręgowym inspektorem pracy w Lublinie,
który był gospodarzem gali na Zamku Lubel-
skim, z udziałem wyróżnionych i nagrodzo-
nych pracodawców – uczestników ubiegło-
rocznych konkursów i programów prewen-
cyjnych organizowanych przez lubelski OIP.

Ilu pracodawcom uścisnął pan dzisiaj
dłoń, gratulując nagród i wyróżnień?

Kilkudziesięciu, bliżej stu. Robiłem to z dużą
satysfakcją, nie kryjąc zadowolenia, że z roku
na rok zwiększa się grono tych pracodaw-
ców, którym jest z inspekcją pracy po drodze.
Chcą brać udział w naszych prewencyjnych
projektach, nie traktują nas jak zło konieczne.
W ten sposób sami sobie ustawiają coraz wy-
żej poprzeczkę, nie tylko w biznesie, którego
już dziś nie da się oddzielić od dbałości 
o bezpieczeństwo pracy i podnoszenia jej
standardów. Wspieramy ich w tym i mocno
kibicujemy, dziś ciesząc się razem z nimi z ich
osiągnięć. Tych kilkudziesięciu pracodaw-
ców, którzy przyszli na to spotkanie, napraw-
dę ma powody do dumy.

Czy inspekcyjne pomysły prewencyjne
przystają do realiów, których wyznaczni-
kiem nie jest już wyłącznie polski rynek?

Od blisko dziesięciu lat polska inspekcja
pracy gra w europejskiej drużynie i myślę, że
nie przynosi jej ujmy. Prewencja jest wpisana
w działania wszystkich europejskich inspek-
cji, znakomicie sprawdza się nie tylko w tak
zwanych miękkich działaniach, typu konkur-
sy, ale także w przypadku nadzoru i kontroli.
Jest ich nieodłącznym elementem. Ważne,
żeby zdawali sobie z tego sprawę i inspekto-
rzy pracy, i kontrolowani pracodawcy. Jeśli
inspektor wskaże pracodawcy, co powinien
zrobić, żeby w zakładzie było lepiej, to
zmniejszy się liczba wypadków, a i obraz in-
spekcji stanie się inny. Warto pamiętać, że
pracodawcy wcale nie oceniają inspekcji po-
przez to, co u nich zauważamy, ale w jaki spo-
sób na to zareagujemy. Karanie z pozycji sil-
niejszego, moim zdaniem, jest pieśnią prze-
szłości. Przyszłością zaś jest opieranie tych
kontaktów na zasadach partnerstwa.

Paradoksalnie zdarza się jednak, że pra-
codawcy dziękują inspektorom za karę,
bo to lekcja uświadomienia im mniejsze-
go zła. Zgadza się pan z tym?

Mogę się pod tym podpisać. Dwadzieścia
lat temu, gdy zaczynałem kontrolować, trafi-
łem do mleczarni, gdzie ukarałem pracodaw-
cę, a mojego kolegę z czasów studiów, za
brak osłony przy wale do maselnicy pakują-
cej masło. Przy identycznej maszynie, której
również brakowało osłony, w innym zakła-
dzie została oskalpowana kobieta. Opowie-
działem wtedy pracodawcy o tym wypadku,
a on po jakichś dziesięciu latach, gdy spotka-
liśmy się, przypomniał mi o tym zdarzeniu,
dziękując za karę. Powiedział, że to była naj-
droższa osłona, za jaką przyszło mu kiedykol-
wiek płacić, ale też najlepsza lekcja, którą kie-
dykolwiek dostał. Uświadomiła mu, że nie
tylko tę osłonę trzeba zainstalować, aby być
o krok przed wypadkami, które w innych za-
kładach zniszczyły ludziom zdrowie. Ta jego
refleksja uzmysłowiła mi, jaka siła tkwi wła-
śnie w prewencji.

Pracodawcy, którzy przyszli dziś na Za-
mek Lubelski, udowodnili, że zależy im na
bezpieczeństwie pracy w ich firmach.

Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia,
które wręczałem. Wśród nich jest pracodaw-
ca strategiczny, jakim jest miasto Lublin i pre-
zydent miasta. Jest inwestorem wielu przed-
sięwzięć, takich jak na przykład budowa trak-
cji trolejbusowej, która niesie za sobą wiele
niebezpieczeństw. Poprzedziły ją konsulta-
cje, a po naszej interwencji zostały wstrzy-
mane pewne prace, bo wykonawca nie prze-
strzegał tych zasad, które wynikały z podpi-
sanej umowy wykonawczej. To chyba najle-
piej potwierdza powagę, z jaką pracodawcy
podchodzą do kwestii bezpieczeństwa.

Rozmawiała
Beata Pietruszka-Śliwińska

Laury
zamkowe

Lubelska gala podsumowu-
jąca konkursy i programy pre-
wencyjne w 2013 roku odby-
ła się 12 grudnia ub.r. na
Zamku w Lublinie. Swoim pa-
tronatem objął ją marszałek
województwa lubelskiego
Krzysztof Hetman. OIP re-
prezentował okręgowy in-
spektor pracy Włodzimierz
Biaduń wraz z zastępcami:
Danutą Serwinowską i Pio-
trem Skwarkiem. Podczas
uroczystości podsumowano
ubiegłoroczne edycje konkur-
sów promujących właściwe
postawy w zakresie ochrony
pracy: „Pracodawca – Organi-
zator Pracy Bezpiecznej”, „Naj-
aktywniejszy społeczny in-
spektor pracy”, „Bezpieczna
budowa” oraz programów
prewencyjnych: „Zdobądź
Dyplom PIP”, „Program w za-
kresie dostosowania do wy-
magań minimalnych maszyn
i urządzeń do obróbki drew-
na”, „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem pracy – prewencja wy-
padkowa w średnich i dużych
zakładach”, a także „Program
informacyjno-prewencyjny w
budownictwie”. 

W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele lokal-
nych władz, instytucji pań-
stwowych, wojewódzkich i
samorządowych, stowarzy-
szeń pracowników służby
bhp oraz społecznych in-
spektorów pracy, a także pra-
codawców wyróżniających
się w sferze ochrony pracy.
Nie zabrakło również partne-
rów społecznych: w tym
przedstawicieli związków za-
wodowych. 
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Pomimo niezaprzeczalnych zalet i uni-
wersalności zastosowań rusztowania po-
trafią być źródłem wielu zagrożeń. Najbar-
dziej znaczącym, ze względu na częstotli-
wość występowania oraz potencjalne skut-
ki, jest ryzyko upadku z wysokości. Z prak-
tyki kontrolnej inspektorów pracy wynika,
że szeroka gama nieprawidłowości związa-
nych z rusztowaniami obejmuje nie tylko
fazę ich montażu, eksploatacji i demonta-
żu, ale także etapy projektowania i doboru
materiałów, z których wykonywana jest
sama konstrukcja. W artykule podjęto pró-
bę określenia skali zagrożeń związanych 
z użytkowaniem rusztowań przyściennych
w świetle doświadczeń kontrolnych. 

Zagrożenia

Stwierdzane w czasie kontroli prac
elewacyjnych podstawowe zagrożenia
możemy podzielić na dwie grupy: 

a) wywoływane czynnikami niebezpiecz-
nymi – upadek z wysokości; uderzenie o
nieruchome części rusztowania lub obiek-
tu; upadek spowodowany potknięciem się
na pomoście roboczym rusztowania; ude-
rzenie, pochwycenie przez pracujące urzą-
dzenia (np. wciągarki, elektronarzędzia);
upadek przedmiotu z wysokości (narzę-
dzia, materiału, elementu rusztowania);
uderzenie, przygniecenie przez ciężkie ele-
menty; porażenie prądem elektrycznym;
obrażenia wywoływane substancjami che-
micznymi;

b) wywoływane czynnikami szkodliwymi
– niekorzystne warunki klimatyczne (prace
prowadzone na otwartej przestrzeni); wy-
muszona, nienaturalna pozycja ciała.

Ze względu na tak szeroki wymiar oraz
powszechność zagrożeń, mogących wystą-
pić podczas prac z użyciem rusztowań,
ustanowione zostały regulacje prawne,
których celem jest zminimalizowanie ryzy-
ka ponoszonego przez pracowników pod-
czas wykonywania tych prac. 

Regulacje te wynikają z przepisów działu
X Kodeksu pracy oraz następujących roz-
porządzeń: rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych; rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowa-
nia maszyn przez pracowników podczas
pracy; rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych; rozporządzenie Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Odrębnym zbiorem informacji – regulu-
jącym zagadnienia dotyczące rusztowań
pod względem technicznym – są Polskie
Normy. Zawarte w nich wytyczne, wyma-
gania, wskazówki oraz specyfikacje tech-
niczne wyrobów są źródłem wiedzy służą-
cym przede wszystkim do opracowywania
projektów konstrukcyjnych. Niemniej jed-
nak należy zauważyć, że w praktyce kon-
trolnej mogą być stosowane jako zasady
bezpieczeństwa, szczególnie w zakresach
nieobjętych przepisami rozporządzeń. 

Rusztowania są sprzętem
powszechnie używanym

podczas wykonywania
tymczasowych prac na
wysokości. Ze względu

na swoje właściwości sta-
tyczne są bezpieczniej-
sze od drabin i wygod-

niejsze w użyciu. Znajdu-
ją zastosowanie jako

konstrukcje wsporcze
lub drogi komunikacyj-

ne. Wykorzystywane tak-
że na przykład jako es-

trady konstruowane na
wolnym powietrzu bądź
elementy nośne ekspo-

zycji podczas targów 
lub wystaw.  

Dariusz Pudło, Robert Zieliński

Rusztowania przyścienne

Technika
Marzenia się spełniają, a pracodawcy też je mają, mówił

Szymon Lenartowicz, współwłaściciel firmy Unit Lublin, od-
bierając nagrodę PIP w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Reali-
zowana przez nich budowa biurowca w centrum Lublina
była dużym i dość skomplikowanym zadaniem. Firma wy-
wiązała się z niego dobrze. Jej właścicieli najbardziej jednak
cieszy to, że inspekcja pracy dostrzegła i wyróżniła ich dba-
łość o bezpieczeństwo pracowników. Nagroda jest ukorono-
waniem 20-letniej działalności firmy, doświadczeń kadry za-
rządzającej i samych pracowników, tworzących dobrany ze-
spół. Jest również potwierdzeniem tych jej dokonań na ryn-
ku budowlanym, które kojarzą się nie tylko z liczbą wzniesio-
nych budynków. Nagrodzona inwestycja była pod szczegól-
nym, bo także konkursowym, nadzorem lubelskich inspek-
torów pracy. Ich sugestie wdrażano tam na bieżąco, co po-
zwoliło lepiej przygotować się na wszelkie zagrożenia. Miało
to wpływ na ocenę budowy, gdy ta stanęła w konkursowe
szranki. Firmy branży budowlanej na ogół niechętnie uczest-
niczą w tego typu przedsięwzięciach, wychodząc z założe-
nia, że im mniej się o nich mówi, tym lepiej. W przypadku
Unit Lublin konkursowy rozgłos ma pozytywny wydźwięk.
Tak też coraz częściej kojarzą się innym pracodawcom wizyty
inspektorów pracy. 

W ubiegłym roku na terenie działania OIP w Lublinie docho-
dziło do wypadków w budownictwie (zgłoszonych do OIP
było 42 – 4 śmiertelne, 10 ciężkich, 3 zbiorowe i 25 lekkich).
Liczbę i tak wielu zagrożeń na budowie zwiększa dynamicznie
zmieniająca się sytuacja, związana z postępem prac każdej
tego typu inwestycji. Najwyższy w mieście budynek przy ulicy
Zana w Lublinie powstawał przeszło dwa lata, przy zupełnie
czystym koncie, jeżeli chodzi o zdarzenia wypadkowe. Biuro-

wiec wznosiło od 60 do 80 ludzi i tylko w niewielkim zakresie
byli to pracownicy firm podwykonawczych. Ma on wysokość
70 metrów, a na 22 kondygnacje trzy podziemne realizowano
metodą górniczą. Największym wyzwaniem były jednak pra-
ce na wysokości powyżej 20 metrów, które nie są uregulowa-
ne żadnymi dodatkowymi normami. Dodatkowym dużym
utrudnieniem są wtedy wiatr i odczuwalna temperatura, po-
tęgujące odczucie niebezpieczeństwa tej pracy. 

Warto promować bezpieczne zachowania, szczególnie w
takim miejscu pracy jak budowa – mówią właściciele lubel-
skiej firmy, która w 2013 roku znalazła się wśród trzech laure-
atów lokalnego konkursu PIP „Buduj bezpiecznie”. Chętnie
dzielą się swoimi doświadczeniami i pomysłami na skutecz-
ną ochronę przed wypadkami przy pracy, na przykład na wy-
sokości. Przy budowie nagrodzonego biurowca bardzo
sprawdził się system wysięgnikowych zawiesi, działających
na podobnej zasadzie jak pasy bezpieczeństwa w samocho-
dzie. Co prawda kosztuje to niemało, ale zapewnia bezpiecz-
ną pracę na dowolnych powierzchniach i wysokościach,
gwarantuje też pracownikowi komfort, wpływając w ten
sposób na jego wydajność. Firma z powodzeniem stosowała
również zabezpieczenia krawędziowe, które zakupiła dodat-
kowo do zabezpieczania szalunków. 

Myślenie o bezpieczeństwie pracy na budowie powinno
być punktem wyjścia każdej takiej inwestycji, podkreśla Anna
Smolarz, nadinspektor pracy w OIP w Lublinie. Właściwie jesz-
cze przed jej rozpoczęciem każdy budowlaniec powinien
przewidzieć, co i na jakim etapie może się stać. Normą powin-
ny być tak zabezpieczenia robót ziemnych, jak i rozstawianie
koszy na śmieci, żeby zapewnić ład i porządek. O to często naj-
trudniej na budowie, a stanowi to dla inspektora pracy pierw-
szy sygnał, by dokładniej przyjrzeć się temu miejscu pracy.
Nadinspektor Smolarz dobrze zna przebieg budowy najwyż-

szego w Lublinie biurowca, bo
była wśród kilku inspektorów
pracy nadzorujących prace na
nim. Chwali zastosowanie naj-
nowocześniejszych rozwiązań,
na które właściciele firmy Unit
Lublin nie skąpili pieniędzy. W
rezultacie tak duża i niebez-
pieczna budowa obyła się bez
wypadków przy pracy. Mieli w
tym pewien udział inspektorzy
pracy, co także dla nich jest po-
wodem do satysfakcji. Cieszą
się, że wytypowana przez nich
firma zdobyła nagrodę w kon-
kursie PIP „Buduj bezpiecznie”.

Beata Pietruszka-Śliwińska

Bezpieczne budowanie
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Projekty i materiały

Obowiązkiem pracodawcy jest powie-
rzanie pracy wyłącznie na rusztowaniach o
sprawdzonej wytrzymałości i stateczności.
Obie te wartości należy weryfikować na
podstawie obliczeń zawartych w doku-
mentacji rusztowania lub zapewnić wyko-
nanie takich obliczeń przez uprawnionego
projektanta w przypadku rusztowań niety-
powych. Obliczeń tych nie wykonuje się
dla najczęściej spotykanych obecnie syste-
mowych rusztowań przyściennych o typo-
wych schematach siatki konstrukcyjnej. In-
strukcja montażu takiego rusztowania za-
wiera obliczenia statyczne dla typowego
ustawienia konstrukcji wraz ze szczegółami
montażowymi poszczególnych elementów
rusztowania. Podczas kontroli zawsze nale-

ży zwracać uwagę na
zgodność wykonania z
projektem indywidual-
nym rusztowań przy-
ściennych drewnianych
oraz konstrukcji stalo-
wych, których ustawie-
nie wymaga określenia
dodatkowych obciążeń
i warunków wytrzyma-
łościowych niż te wyni-
kające z dokumentacji
techniczno-ruchowej. 

Ważnym elementem
wpływającym na wła-
ściwości statyczne kon-
strukcji są materiały, z
jakich wykonywane jest
rusztowanie. Zgodnie z
normami technicznymi
do montażu rusztowań
drewnianych zabrania
się używania drewna
twardego, o dużej licz-
bie sęków, posiadające-
go oznaki występowa-
nia próchnicy lub gni-
cia. Nie jest dozwolone
także używanie drewna
nieokorowanego i wy-
kazującego skłonność
do skręcania się. Zaleca-

ne jest stosowanie drewna miękkiego (so-
sna, świerk, jodła), które powinno zostać za-
impregnowane w celu ochrony przed szko-
dliwym oddziaływaniem środowiska biolo-
gicznego. Montaż rusztowań stalowych po-
winien być wykonywany z rur stalowych
atestowanych. Zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-47900-3 „Rusztowania
stojące metalowe robocze – Rusztowania
ramowe” grubość ścianek rur powinna wy-
nosić co najmniej 3,2 mm, a zgodnie z wy-
maganiami Polskiej Normy PN-47900-2
„Rusztowania stojące metalowe robocze –
Rusztowania stojakowe z rur” powinny one
mieć średnicę zewnętrzną wynoszącą co
najmniej 48,3 mm. Większość dostępnych
na polskim rynku rusztowań odpowiada
warunkom technicznym określonym w nor-
mach, zdarzają się jednak przypadki wpro-
wadzania do sprzedaży rusztowań o zani-
żonych parametrach. W trakcie kontroli
stwierdzano na przykład eksploatację kon-
strukcji rusztowań przyściennych, które po-
mimo zastosowania oryginalnych elemen-
tów oraz zakotwienia zgodnie z dokumen-
tacją producenta wykazywały brak stabil-
ności. W wyniku dokonywanych na budo-
wie pomiarów okazywało się, że rury, z któ-
rych zostały one wykonane, mają ścianki o
grubości zaledwie 2,6 mm oraz średnicę 42
mm. Analiza stosowanych na rynku ruszto-
wań wskazuje na potrzebę objęcia ich kon-
trolą przed dopuszczeniem do obrotu przez
odpowiednie jednostki w ramach systemu
nadzoru rynku. Brak tego typu działań po-
woduje, że na budowach pojawiają się rusz-
towania, które nie spełniają wymagań norm
w zakresie zastosowanych materiałów. 

Montaż i eksploatacja

Montażu oraz demontażu rusztowania
budowlanego wykonanego z metalu może
dokonać wyłącznie osoba posiadająca
uprawnienia montażysty. Jeśli w trakcie
kontroli dojdzie do stwierdzenia faktu wy-
konywania prac montażowych przez oso-
bę nieposiadającą tych uprawnień, należy,
zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Pracy, skierować tę osobę do
innych prac. Eksploatacja każdego z ruszto-

wań powinna być poprzedzona odbiorem
technicznym, który jest dokonywany przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę
(§ 110 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp
podczas wykonywania robót budowla-
nych). Fakt przeprowadzenia odbioru tech-
nicznego potwierdza się wpisem w dzien-
niku budowy lub na odrębnym dokumen-
cie (protokole odbioru).

Podczas montażu i demontażu rusztowa-
nia należy: używać urządzeń chroniących
przed upadkiem z wysokości; wyznaczyć i
oznakować strefę niebezpieczną – § 120
ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robót budowlanych oraz norma PN-
M-47900-2, uszczegóławiająca sposób
umieszczania tablic ostrzegawczych i wiel-
kości napisów. Bezpieczna eksploatacja
rusztowania wymaga również, aby posia-
dało ono niezbędne zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości, w postaci poręczy
ochronnych składających się z balustrad
umieszonych na wysokości 1,1 m, poręczy
ochronnych pośrednich umieszczonych 
w połowie wysokości (lub jak określono 
w normie PN-M-47900-2 na wysokości 60
cm, licząc od powierzchni pomostu) oraz
desek krawężnikowych o wysokości 15 cm.
Na rynku spotykane są również rozwiąza-
nia z poręczą ochronną umieszczaną na
wysokości 1 m, stosowane w rusztowa-
niach systemowych. Przykłady takiego
umieszczenia poręczy to rusztowania sto-
jakowe Welder-Met oraz ROTAX firmy AL-
TRAD-Mostostal.  W razie konieczności od-
sunięcia konstrukcji rusztowania od ściany
budynku na odległość przekraczającą 20
cm należy zastosować barierę ochronną
również od strony ściany budynku. Brak
któregokolwiek z wyżej wymienionych ele-
mentów zabezpieczających jest podstawą
do wstrzymania eksploatacji konstrukcji
rusztowania lub wykonywanych na nim
prac z mocy ustawy o PIP. 

Najczęściej podstawą do skierowania do
przedsiębiorcy decyzji wstrzymującej eks-
ploatację rusztowania są stwierdzane pod-
czas kontroli nieprawidłowości polegające
na: braku bezpiecznych pionów komunika-
cyjnych oraz szczelnego wypełnienia po-

wierzchni roboczych za pomocą pode-
stów; braku stateczności konstrukcji, co
wynika z nieprawidłowego posadowienia
lub zakotwienia do ściany budynku; braku
instalacji uziemiającej i odgromowej; braku
siatek i daszków ochronnych w przypadku
zlokalizowania konstrukcji w obrębie ogól-
nodostępnych ciągów komunikacyjnych. 

Na zdjęciu nr 1 widoczne jest połączenie
dwóch systemów rusztowań. W związku ze
specyfiką prowadzonych prac nie wykona-
no typowych pionów komunikacyjnych,
zamiast nich wykonano komunikację pio-
nową na rusztowaniu z wykorzystaniem
schodni. Niestety przy połączeniu dwóch
typów rusztowań powstały miejsca przy
pomostach roboczych, w których brakuje
poręczy ochronnych zabezpieczających
przed upadkiem z wysokości.

Ważnym elementem rusztowania przy-
ściennego są urządzenia transportu piono-
wego służące do przemieszczania materia-
łów – wciągarki ręczne i elektryczne. Trans-
port pionowy materiałów z wykorzysta-
niem tych urządzeń powinien odbywać się
zgodnie z wymogami przepisów, norm
oraz dokumentacją producenta. W czasie
przeprowadzanych kontroli można zoba-
czyć urządzenia nienadające się do monta-
żu na konstrukcji rusztowania ze względu

Fot. 1 Fot. 2

Montażu oraz demontażu
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i elektryczne.
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Podsumowano kampanię „Bezpieczeństwo
pracy przy obsłudze maszyn produkcyj-
nych stwarzających potencjalne zagrożenie
wypadkowe”, prowadzoną wspólnie przez
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
oraz Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Sitków-
ce-Nowinach koło Kielc.

Kampanią objęto pracowników firmy Dyckerhoff Polska,
producenta cementu i systemów budowlanych oraz betonu
towarowego, a także podwykonawców współpracujących ze
spółką. Partnerami projektu byli Urząd Dozoru Technicznego
oraz firmy Omron i Dolina Nidy. W działania propagujące
bezpieczeństwo pracy włączyli się także ZZ „Budowlani”,
NSZZ Solidarność, CIOP-PIB oraz Stowarzyszenie Producen-
tów Cementu. W konferencji podsumowującej uczestniczył
również Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach. 

Celem kampanii było ograniczenie zagrożeń związanych z
obsługą maszyn, w aspekcie technologicznym i organizacyj-
nym. Realizując przedsięwzięcie, dokonano przeglądu doku-
mentacji i obowiązujących procedur, poddano szczegółowej

weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stano-
wiskach pracy, przeprowadzono audyt zakładu i wdrożono
wynikające z niego wnioski. W trakcie kampanii inspektorzy
pracy z OIP w Kielcach i inspektorzy z Urzędu Dozoru Tech-
nicznego w Kielcach prowadzili szkolenia kadry nadzorczej.
Inspektorzy pracy przygotowali prezentacje aktualnych
przepisów dotyczących minimalnych i zasadniczych wyma-
gań dla maszyn i urządzeń oraz prewencji wypadkowej. In-
spektorzy UDT analizowali przepisy dotyczące eksploatacji
urządzeń ciśnieniowych i urządzeń transportu bliskiego. 

Spotkanie

Konferencję podsumowującą całą kampanię zorganizo-
wano na terenie firmy Dyckerhoff Polska 22 listopada ub.r.
Jej prezes zarządu, dyrektor generalny Krzysztof Kocik oraz
zastępca okręgowego inspektora pracy w Kielcach Tomasz
Staniec podkreślili wagę podjętych działań prewencyjnych
w kontekście bezpieczeństwa pracy. Wyrazili zadowolenie 
z dobrej, merytorycznej współpracy wszystkich zaangażo-
wanych w realizację projektu. 

Krzysztof Kocik stwierdził, że na porządku dziennym jest
dbanie w spółce o bezpieczeństwo pracy oraz o stałe dosko-
nalenie i podnoszenie standardów w tym zakresie. Ważna
jest tu nie tylko wiedza, ale i świadomość pracowników. Stała
kontrola zapewnia utrzymanie bezwypadkowej pracy osób
zatrudnionych przy eksploatacji maszyn w cementowni. To-
masz Staniec podkreślił z kolei, że konsekwentnie prowadzo-
na prewencja umożliwia trwałą poprawę warunków pracy.
Wyraził nadzieję, że inspekcja pracy nie będzie traktowana

na ograniczenia wynikające z przepisu § 116 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robót budowlanych, tj. takie, których udźwig przekracza
1,5 kN (około 152 kg).  Urządzenia te są powszechnie dostępne
w handlu i sprzedaje się je jako dopuszczone do montażu na
rusztowaniach, pomimo oczywistej niezgodności ze wskaza-
nym przepisem. 

Na rusztowaniu systemowym znajdującym się na zdjęciu nr
2 zainstalowana została wciągarka elektryczna. Do ramy rusz-
towania za pomocą prętów gwintowanych przymocowano
dwie deski, do których dołączono prowizorycznie wykonaną
kratownicę wraz z podwieszoną na niej wciągarką elektryczną.
Eksploatację konstrukcji wstrzymano ze względu na zagroże-
nie wypadkowe wynikające z braku prawidłowego (zgodnego
z normą PN-M-47900-2) mocowania wysięgnika transporto-
wego za pomocą złączy stalowych, a także braku zakotwienia
ramy rusztowania w co najmniej dwóch miejscach. Ramka
rusztowania, na którym zamocowano wciągarkę, nie została 
w ogóle zakotwiona.  

Pomimo pojawiania się nowych technologii, materiałów 
i rozwiązań konstrukcyjnych nadal istnieje szereg zagrożeń
związanych z użytkowaniem rusztowań. Rozwój technolo-
giczny sprawia, że ustalane podczas kontroli błędy w coraz
mniejszym stopniu wynikają z wad produkcyjnych; są nieste-
ty skutkiem nieprawidłowych zachowań ludzkich oraz orga-
nizacyjnych. Z tego względu w walce o zminimalizowanie za-
grożeń wynikających z eksploatacji rusztowań coraz istotniej-
sza pozostaje rola organów sprawujących nadzór nad warun-
kami pracy. Szczególne znaczenie mają w tym zakresie działa-
nia kontrolno-nadzorcze oraz promocyjne podejmowane
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

starszy inspektor – główny specjalista Dariusz Pudło
OIP Lublin, Oddział Zamość

starszy inspektor – specjalista 
Robert Zieliński

OIP Lublin

O bezpieczeństwie 
(nie tylko) w cementowni

Lp. Numer Nazwa

1. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry

2. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur

3. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe

4. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia

5. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania

6. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze

7. PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy

8. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 1: Rusztowania – Warunki wykonania 
i ogólne zasady projektowania

9. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Część 2: Informacje o materiałach

10. PN-EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze (Rusztowania jezdne) – Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi 

11. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane – Część 3: Obciążenia badawcze (org.) 

12. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów

13. PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 2: Szczególne metody projektowania
konstrukcji 

14. PN-EN 74-1:2006E Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 1: Złącza do
rur – Wymagania i metody badań (org.)

15. PN-EN 74-2:2009E Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 2: Złącza
specjalne – Wymagania i metody badań (org.)

16. PN-EN 74-3:2007E Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach – Część 3: Podstaw-
ki płaskie i sworznie centrujące – Wymagania i metody badań (org.)

17. PN-EN 1004:2005E Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych – Materiały,
wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady pro-
jektowania (org.)

18. PN-EN 1263-1:2004 Siatki bezpieczeństwa – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań

19. PN-EN 1263-2:2004 Siatki bezpieczeństwa – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeń-
stwa

Najważniejsze podstawowe normy dotyczące rusztowań 
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jedynie jako organ kontroli, ale również jako merytoryczny
doradca, partner w działaniach prewencyjnych.

Zastępca dyrektora Departamentu Prewencji i Promocji
GIP Zbigniew Kowalczyk podziękował spółce za udział w
przedsięwzięciu, które pozwoli utrzymać wysokie standardy
bezpieczeństwa. Podkreślił, że misją Państwowej Inspekcji
Pracy jest działanie na rzecz zmniejszenia zagrożeń w środo-
wisku pracy za pomocą kontroli i prewencji, przy czym rola
prewencji staje się coraz większa. Badania przeprowadzone
wśród uczestników różnych programów prewencyjnych po-
twierdzają, że działania edukacyjno-informacyjne pozwalają
utrzymać efekty znacznie dłużej niż same działania kontrol-
ne. Warto zatem dalej współpracować przy wdrażaniu naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa. 

Nadinspektor pracy Barbara Kaszycka przypomniała, że
kampania rozpoczęła się w 2012 roku i przez cały jej okres
trwały działania prewencyjne obejmujące kolejne zaplano-
wane etapy. 

Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Kielcach
Włodzimierz Fornal w swoim wystąpieniu wskazał, że każ-
de urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane
tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksplo-
atacją; regulują to przepisy wdrażające dyrektywy UE. Jed-
nak w fazie eksploatacji przez pracowników mogą powsta-
wać zagrożenia. Urząd przystąpił do kampanii, ponieważ
wspiera inicjatywy związane z podnoszeniem kultury tech-
nicznej i promocją bezpieczeństwa technicznego. Edukacja
pracowników w tym zakresie jest bardzo ważnym obszarem
działalności, przyczyną zdecydowanej większości wypad-
ków są bowiem błędy człowieka.

Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski pod-
kreślił, że Rada Ochrony Pracy, Rada ds. Bezpieczeństwa w
Budownictwie przy GIP oraz organizacje związkowe traktują
zdrowie pracownika jako priorytet, ale jest jeszcze dużo do
zrobienia. Tam, gdzie pracuje człowiek i gdzie jest maszyna,
zawsze może zdarzyć się wypadek, dlatego każdy pracownik
powinien zostać właściwie przygotowany do pracy i przewi-
dywać skutki swojego działania. 

W ocenie wiceprzewodniczącego regionu świętokrzyskie-
go NSZZ Solidarność Kazimierza Pasternaka działalność
prewencyjna jest nie tylko potrzebna, ale wręcz konieczna.
Należy promować dobre praktyki, szczególnie tam, gdzie
przepisy bhp są powszechnie łamane. Cenne jest współdzia-
łanie państwowych organów nadzoru, zakładowych organi-
zacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy. Za-
znaczył, że o bezpieczeństwie pracy trzeba rozmawiać w ka-
tegoriach mentalnych, pracownik musi bowiem zrozumieć,
że warto przestrzegać obowiązujące zasady i przepisy. 

Specjalista ds. bhp w Dyckerhoff Polska Jacek Starula
przedstawił efekty kampanii, polegające przede wszystkim
na zapewnieniu wyższych standardów bhp przy obsłudze li-
nii przesyłowych, przenośników taśmowych, linii zasypowej
opon do pieca, przy suwnicach oraz zorganizowaniu proce-
dur bezpiecznego usuwania awarii. Uczestnicy obejrzeli fil-
my zrealizowane w ramach kampanii, które podsumowały
jej przebieg, a także pokazały proces usuwania usterek na te-
renie cementowni.

Podczas konferencji interesujące referaty przedstawili:
starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Grabiński „Tech-
niczne bezpieczeństwo maszyn – stare i nowe podejście”, dr
hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. nadzw. CIOP-PIB, „Pre-
zentacja wyników prac z zakresu bezpieczeństwa maszyn
prowadzonych w Zakładzie Techniki Bezpieczeństwa (NB)
CIOP-PIB” oraz Grzegorz Krechowiecki ze Stowarzyszenia
Producentów Cementu „Prewencja wypadkowa oraz prze-
ciwdziałanie czynnikom szkodliwym w środowisku pracy”.

Dyrektor ds. zarządzania jakością i środowiskiem i bhp Do-
liny Nidy sp. z o. o. Janusz Kwapisz zaprezentował działania

prewencyjne realizowane na terenie
własnej firmy i wyraził gotowość do
przeprowadzenia w 2014 r. programu
prewencyjnego wspólnie z OIP Kielce.
Na zakończenie konferencji głos za-
brała Marzena Rabiasz, dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego w
Kielcach, gratulując organizatorom
efektów kampanii. Zaznaczyła, że takie
kampanie planuje prowadzić również
w Urzędzie Górniczym.

Goście konferencji byli zgodni co do
efektywności kampanii i jej znaczenia

dla bezpieczeństwa pracowników. Uczestnicy szkolenia 
i konferencji otrzymali zestaw materiałów informacyjnych, w
tym wydawnictwa PIP, zbiór przepisów, instrukcje, oceny ry-
zyka zawodowego oraz film ze szkoleń, pokazujący efekty
działań prewencyjnych. 

nadinspektor Barbara Kaszycka
OIP Kielce

Wrócił pan właśnie ze spotkania z pracownikami kra-
kowskich uczelni. Czego ono dotyczyło?

To było szkolenie okresowe dla blisko 300 pracowników
naukowo-dydaktycznych, które odbyło się w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Mówiłem tam o ich odpowiedzialności wy-
nikającej z nadzoru, jaki sprawują nad studentami i nad dok-
torantami. Widziałem, z jaką uwagą słuchali tego, co im prze-
kazuję.

Nawiązanie takiego kontaktu, w takim miejscu i z ta-
kim gremium, nie jest chyba łatwe. Kontrola u pracodaw-
cy wydaje się prostszym zadaniem dla doświadczonego
inspektora pracy.

Myli się ten, kto twierdzi, że prewencja jest prosta i bezpro-
blemowa w porównaniu z inspektorskimi kontrolami. Bywa
prawdziwym wyzwaniem dla inspektorów pracy. Znam ta-
kich, którzy w ogóle nie mogliby się nią zajmować, bo tego
nie czują. Są znakomitymi fachowcami, ale nie mają predys-
pozycji do działań innych niż kontrole. Najważniejsze, żeby
każdy z nas robił to, w czym czuje się najlepiej, bo to przynosi
dobre efekty i daje satysfakcję z pracy. A przecież bez niej
trudno dobrze wykonywać jakikolwiek zawód; zwłaszcza
przez 34 lata, jak w moim przypadku.

Czy pamięta pan pierwszy zakład, do którego trafił
pan jako inspektor pracy?

Zapamiętałem zakład, w którym sprawowałem funkcję
społecznego inspektora pracy. To było na kolei, gdzie bezpo-
średnio po studiach pracowałem w warsztatach naprawy

wagonów. Najpierw jako inżynier technolog, a później jako
kierownik warsztatu. Gdy znalazłem się w zarządzie, zapro-
ponowano mi przejście do pracy w inspekcji pracy. Przy-
znam, że niewiele wiedziałem o inspekcji, gdy jechałem do
centrali w Warszawie, gdzie odbywała się rekrutacja. W po-
dróż wybrałem się oczywiście koleją. Żeby się nie spóźnić, 
z Krakowa wyjechałem o północy, dokładnie 15 marca 1980
roku. Około piątej nad ranem obudziła mnie informacja 
z głośników, że znajdujemy się w Częstochowie, a do Warsza-
wy jedziemy okrężną trasą z powodu wykolejenia się innego
pociągu. Tym sposobem nie dotarłem na czas na umówioną
rozmowę, ale z racji pracy w PKP łącznością kolejową powia-
domiłem komisję o spóźnieniu.

Spotkanie miało formę egzaminu?
Myślę, że tak można określić polecenie, żeby opisać wa-

runki bezpieczeństwa w zakładzie oraz moje przedsięwzię-
cia w tym zakresie. Oddałem swoją pracę jako jeden 
z pierwszych, po niespełna godzinie. Pamiętam, że napisa-
łem trzy strony tekstu na specjalnie opieczętowanym pa-
pierze kancelaryjnym. Komisja na bieżąco zapoznawała się

Na 95-lecie inspekcji pracy

Jaśniejsza strona
prawdy

Z Ryszardem Iwańcem, nadinspektorem
pracy, kierownikiem Sekcji Prewencji 

i Promocji w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Krakowie, 

rozmawia Beata Pietruszka-Śliwińska.
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piekarń, którą po ojcu przejął syn i zupełnie nie radził sobie z
jej prowadzeniem. Z 200-osobowej załogi zostało 60 osób.
Doradziłem im, by wystąpili z pozwem zbiorowym przeciw-
ko pracodawcy. Pamiętam dzień, gdy spotkaliśmy się w są-
dzie, który – ku zaskoczeniu wszystkich – umorzył postępo-
wanie, opierając się na dość kuriozal-
nym dowodzie. Chodziło o zapis z za-
świadczenia lekarskiego pracodawcy, z
którego wynikało, że oskarżony w mło-
dości miał wypadek na rowerze, uderzył
się w głowę i pozostawał w stanie nie-
świadomości. Do dziś widzę tych zdru-
zgotanych ludzi, którzy tak bardzo li-
czyli na pomoc i jej nie uzyskali z tak
niedorzecznego powodu. Tę sprawę
wciąż odbieram jako moją porażkę i to mimo tego, że póź-
niej pomogłem pracownikom odzyskać jakieś pieniądze 
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Upływ czasu i spektakularne inspektorskie działania, 
o których słyszałam, nie wyciszyły emocji związanych z
tą sprawą?

Być może wynika to z mojego podejścia do tak zwanych
sukcesów, które ja odbieram po prostu jako dążenie do nor-
my. Jak inaczej można traktować sytuacje, gdy jako inspekto-
rzy doprowadzamy do stanu zgodnego z prawem i zwyczaj-
nym, ludzkim poczuciem przyzwoitości? Oczywiście w pa-
mięci mam też zdarzenia nadzwyczajne, które wiążą się m.in.
z badanymi przeze mnie wypadkami przy pracy. Do jednego
z nich doszło w Hucie im. Lenina. To był podwójny wypadek
śmiertelny. Nieprawidłowo zabezpieczone, załadowane sta-
lą wagony stoczyły się z torów postojowych. Powinny być z
obu stron zabezpieczone specjalnymi płozami hamulcowy-
mi, zamiast nich posłużono się jednak kamieniami. Nie wy-
trzymały one naporu 14 wagonów, które z impetem wpadły
na lokomotywę. Znajdujący się w niej dwaj maszyniści zgi-
nęli na miejscu. Żona jednego z nich była wtedy w ciąży. Ro-
dziny bezradnie szukały pomocy, by uzyskać jakieś świad-
czenia. Dobrze znałem okoliczności zdarzenia jako wypadku
przy pracy. Pomogłem im, jak tylko było to możliwe. Przyje-
chali kiedyś do okręgu specjalnie, by mi podziękować. To
było bardzo wzruszające.

Często badał pan wypadki śmiertelne?
Do 1987 roku, do kiedy funkcjonowała w inspekcji struktu-

ra branżowa, niejako przeniesiona ze związkowej, kontrolo-
wałem wyłącznie kolej. Po moim powrocie z urlopu bezpłat-
nego, w trakcie którego pracowałem na budowie elektrowni
atomowej w Związku Radzieckim, w 1989 roku w inspekcji
powstały wydziały oparte na podziale terytorialnym, nie
branżowym, a kontrole obejmowały wszelkie zagadnienia.

Zostałem kierownikiem jednego z takich wydziałów w Kra-
kowie i miałem kilkunastu inspektorów pracy, którzy nadzo-
rowali i kontrolowali zakłady na określonym terenie. W 1992
roku trafiłem do sekcji wypadkowej, gdzie zdarzało mi się
również pracować w komisji badającej katastrofy, na przy-

kład, gdy w warszawskim Ursusie zderzyły się pociągi osobo-
we. Zginęło wtedy 16 osób. Badałem również katastrofy w
Psarach i Starzynach, gdzie także wskutek czołowego zde-
rzenia pociągów doszło do ofiar śmiertelnych. Pamiętam
ćwiczenia związane z badaniem przyczyn zatonięcia promu
Heweliusz – pracami kierował znakomity inspektor Arwid
Hansen, który był twórcą szkoły: „technika – organizacja – lu-
dzie”. 

Od przeszło dekady zajmuje się pan prewencją w kra-
kowskim okręgu, szefując Sekcji Prewencji i Promocji.
Czy to oznacza, że najbliżej panu do tej formy inspekcyj-
nego działania?

Zdecydowanie tak. Te działania przynoszą widoczne efek-
ty i sprawiają, że gubi się dystans w relacji pracodawca i pra-
cownik a inspektor pracy, urzędnik. Warto zdawać sobie z
tego sprawę, traktując również samą kontrolę jako narzędzie
prewencji. Doskonale rozumieją to również inspektorzy pra-
cy z kierowanej przeze mnie sekcji. Świetnie wywiązują się z
zadań, w których planowaniu co roku mają swój udział. Te
prewencyjne pomysły wyzwalają w nich kreatywność, po-
zwalają nie wpaść w rutynę, pojawiającą się u inspektorów
wyłącznie kontrolujących. Z pewnością sporym wyzwaniem
i obciążeniem są skargi, które musimy weryfikować. Tylko 
w naszej sekcji jest ich średnio pięć tygodniowo, a liczba ta
stale rośnie. 

Czasami boli mnie, że niektórzy koledzy nie doceniają
tego, co robimy w prewencji. Żartują, że jesteśmy od rozda-
wania książeczek. Mnie jednak ta praca daje satysfakcję, naj-
większą wtedy, kiedy widzę, że ludzie rozumieją, o co mi cho-
dzi, że potrafią bez obaw pytać o różne sprawy. Moje inspek-
cyjne relacje nigdy nie miały charakteru autorytarnego, za-
wsze ze wszystkimi rozmawiam przyjaźnie. Nawet wtedy,
kiedy mam przekazać niewygodne informacje, staram się je
przedstawić od tej jaśniejszej strony.

Dziękuję za rozmowę.

Nigdy nie spotkałem się z jakimiś pretensjami czy zarzuta-
mi ze strony tych, do których są skierowane moje projekty
prewencyjne; wręcz przeciwnie. Myślę, że to dzięki tej dzia-
łalności jestem rozpoznawalny i dobrze kojarzony. To daje mi
poczucie spełnienia zawodowego.

z treścią, po czym przeprowadzała rozmowę z każdym 
z kandydatów. Usłyszałem wtedy, że zostałem przyjęty do
pracy w inspekcji. Kilka dni później rozpocząłem naukę we
wrocławskim ośrodku. To tam dowiedziałem się, że w ra-
mach związkowej inspekcji działają 23 centrale oraz Głów-
ny Inspektorat Pracy, który koordynuje działania w terenie.
Pierwsza tura zajęć trwała trzy miesiące, bez przerwy i bez
kontaktu z rodzinami.

Ile osób było na szkoleniu?
Grupa liczyła 33 osoby, a uczestnikami szkolenia byli

przedstawiciele wszystkich związków zawodowych. Wśród
nich był między innymi obecny zastępca głównego inspek-
tora pracy Leszek Zając, a także Michał Tyczyński, Janek
Klimczak, Sławek Dąbrowski, Janusz Grodzki oraz dwie
koleżanki, Ela Balasińska i Ela Kurnatowska. W sumie kurs
trwał pół roku, przy czym najpierw poznawaliśmy teorię,
później przygotowywaliśmy pracę pod nadzorem doświad-
czonych inspektorów pracy, naszych opiekunów. Moim, 
z branży kolejowej, był Ryszard Trysła z Rzeszowa. Wiele się
od niego nauczyłem.

Jakie było pana pierwsze inspektorskie zadanie?
To było spotkanie szkoleniowe ze społecznymi inspektora-

mi pracy z terenu działania całego okręgu, od Trzebini aż po
Przemyśl. Początkowo nie prowadziliśmy kontroli, bo nie
mieliśmy jeszcze uprawnień, ani nawet legitymacji inspek-
torskich. To był trudny czas strajków i protestów związko-
wych. W październiku 1980 roku rozwiązano Centralną Radę
Związków Zawodowych, która zarządzała wszystkimi centra-
lami związkowymi, również inspekcją pracy. Taki stan zawie-
szenia trwał do czasu powołania Państwowej Inspekcji Pracy
w marcu 1981 roku, a mnie kojarzy się on również ze zmianą
siedziby inspekcji w Krakowie. To wtedy przejęliśmy biura w
budynku po komendzie wojewódzkiej MO przy Placu Szcze-
pańskim 5, który do dziś jest naszą siedzibą. Byłem wśród
pierwszych nowych lokatorów, a do przeprowadzki posłuży-
ła nam stara wywrotka marki Ził.

W tym okresie kontrole miały charakter kompleksowy.
Czy to utrudniało ich prowadzenie?

I tak, i nie. W wielkich zakładach, a takie należały wtedy do
większości, sprawiało to, że kontrole trwały długo, ale za to
były bardzo dokładne. Budziły respekt pracowników i kie-
rownictwa zakładów, które obawiało się reperkusji związa-
nych z karami. Byłem znany z tego, że niechętnie stosowa-
łem środki represyjne. To czasami obracało się przeciwko
mnie. Dobrze pamiętam kontrolę w Lokomotywowni Proko-
cim, gdzie wskazałem szereg nieprawidłowości. Kierownic-
two, któremu dałem czas na ich usunięcie, zbagatelizowało
moje uwagi i nie doceniło tego, że nikogo od razu nie ukara-

łem. Gdy ponownie przyszedłem do zakładu, zobaczyłem, że
usunięto tylko te konkretne, wskazane przez mnie nieprawi-
dłowości, pozostawiając takie same w innych miejscach, któ-
rych nie widziałem wcześniej. Przerwałem kontrolę, mówiąc
naczelnikowi, że do zakładu wrócę, gdy ze wszystkim będą
gotowi. Niestety to także nie przyniosło oczekiwanych efek-
tów. Zdecydowałem wtedy o zastosowaniu takiej ilości środ-
ków prawnych, której już nigdy później nie powtórzyłem.
Ukarałem aż 13 kierowników, a za każdym wypisanym prze-
ze mnie orzeczeniem szła grzywna. One były naprawdę do-
legliwe, bo przy zarobkach około czterech tysięcy złotych
wynosiły półtora tysiąca złotych dla każdego z ukaranych.
Oczywiście istniała możliwość odwołania się do kolegium do
spraw wykroczeń, z czego niektórzy skorzystali. Przypomi-
nam sobie, że jedno z odwołań umotywowano stwierdze-
niem, że inspektor pracy swoją kontrolą wywołał atmosferę
lęku i strachu. Finał sprawy był jednak taki, że wszyscy musie-
li zapłacić grzywny, oczywiście niezależnie od usunięcia
wszelkich uchybień. Sprawa, choć bardzo czasochłonna,
okazała się warta zachodu, bo później z tym zakładem nigdy
już nie było najmniejszych problemów. Do dziś niektóre 
z ukaranych wówczas osób wspominają tamten pogrom,
także jako niezawodny sposób na zbudowanie autorytetu.

A czy w swojej inspektorskiej praktyce miał pan jakąś
sprawę, która ten autorytet podkopała, odebrał ją pan
jako porażkę?

Tak się poczułem raz, gdy pod koniec lat 90. zająłem się
orzecznictwem i występowałem w sądzie jako oskarżyciel
publiczny. Sprawa dotyczyła niewypłacania wynagrodzeń
pracownikom jednej z pierwszych w Krakowie prywatnych
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pracy cudzoziemcowi na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej jest dopuszczalne
bez konieczności uzyskania zezwolenia na
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2013, poz. 1542.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
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Odeszłaś…
Nie zapytałaś nas o zdanie.
Choć ciężko nam się będzie z tym pogodzić,
Wierzymy, że wybrałaś właściwie.
Świat, w którym przyszło Ci teraz żyć,
Nie zna bólu, smutku i niemocy.
Zostajemy tu bez Ciebie,
Ale na zawsze z pamięcią o Tobie
I obrazem Twojego uśmiechu przed oczami.

Z ogromnym żalem żegnamy naszą koleżankę

Mirosławę Witkowską

inspektora pracy i długoletnią radczynię prawną
Okręgu, która 14 grudnia 2013 r. odeszła od nas po
ciężkiej chorobie.

Kierownictwo oraz współpracownicy
z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

7 lipca 2013 roku pożegnaliśmy

Zbigniewa Stachurę
który odszedł w wieku 80 lat. 

Zbigniew Stachura był wieloletnim pracownikiem
Państwowej Inspekcji Pracy. Swoją karierę zawodową w
inspekcji rozpoczął w 1959 roku jako techniczny inspek-
tor pracy Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa
Polskiego. W latach 1975-1981 pełnił funkcję wojewódz-
kiego inspektora pracy przy Wojewódzkiej Radzie
Związków Zawodowych w Przemyślu. W 1980 roku zo-
stał mianowany na stanowisko starszego inspektora
pracy w Przemyślu, w Oddziale Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Rzeszowie. Był specjalistą w zakresie kadry
oświatowej, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i
wiedzy służył pomocą inspektorom pracy zajmującym
się tą tematyką. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Zmarł w Przemyślu 5 lipca 2013 r.

Kierownictwo i pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie

Inspektor ustalił także, że wprawdzie pracodawca opraco-
wał instrukcję bezpiecznego wykonywania montażu kręgów
studziennych, ale nie została ona na budowie udostępniona
pracownikom do stałego korzystania. Instrukcja ta znajdo-
wała się u kierownika robót z ramienia głównego wykonaw-
cy. Poza tym nie zawierała ona informacji dotyczących prawi-
dłowego składowania kręgów, zasad montażu kręgów stu-
dziennych z otworami pod rurociąg oraz prawidłowego
transportu tych elementów. 

W momencie wypadku pracami kierował brygadzista i to
on podjął decyzję o łączeniu studni z rurociągiem poprzez
nasuwanie kręgu, czyli w sposób niezgodny z technologią
opracowaną przez producenta elementów.

Na podstawie zeznań poszkodowanego, innych pracowni-
ków i kierownika robót oraz oględzin miejsca zdarzenia, in-
spektor ustalił następujące przyczyny wypadku:

● tolerowanie przez nadzór zastosowania przez pracow-
ników niewłaściwej technologii łączenia rury ze studnią, 
w tym niestosowanie się do technologii montażu opracowa-
nej przez producenta kręgów; 

● tolerowanie przez nadzór stosowania niewłaściwej
technologii składowania kręgów;

● nieudostępnienie pracownikom do stałego korzystania
na budowie szczegółowej instrukcji prowadzenia prac mon-
tażowych instalacji deszczowej;  

● brak w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót za-
sad dotyczących między innymi prowadzenia prac rozładun-
kowych kręgów z otworami pod rurociąg, składowania krę-
gów o obniżonej wytrzymałości oraz łączenia rurociągu 
z kręgiem;

● montaż kręgu studziennego posiadającego mikropęk-
nięcia, bez upewnienia się co do jego stanu technicznego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które
miały wpływ na zaistnienie wypadku, inspektor zastosował
wobec kierownika robót i brygadzisty kary grzywny w dro-
dze mandatów na łączną kwotę 2300 złotych.

Jacek Żerański,
OIP Olsztyn

Wypadek w wykopie
Dokończenie ze strony 36.



Badający zdarzenie inspektor pracy z Od-
działu PIP w Elblągu stwierdził, że montaż
studni był wykonywany w niewłaściwy
sposób, niezgodnie z zaleceniami produ-
centa kręgów. Ponadto inspektor ustalił, że
montowany krąg najprawdopodobniej nie
miał odpowiedniej wytrzymałości, a poza
tym był składowany na nierównym podło-
żu, co mogło się przyczynić do powstania
pęknięć.

Okoliczności wypadku

W dniu wypadku brygada pracowników,
w tym poszkodowany (24-latek zatrudnio-
ny 14 dni wcześniej), wykonywała prace
przy budowie kanalizacji deszczowej. W
pierwszej kolejności wstawiono do wyko-
pu kilka odcinków rury. Kolejnym zada-
niem było postawienie studni w linii ruro-
ciągu. W tym celu operator koparki posze-
rzył wykop i wstawił szalunek modułowy
zabezpieczający ściany. Następnie przy po-
mocy koparki i dwułańcuchowego zawie-
sia ze szczękami do kręgów betonowych
wstawiono dennicę (podstawę studni) i do-
sypano piasku do wysokości zamka krę-
gów. W podobny sposób wstawiono drugi

krąg z fabrycznymi otworami pod podłą-
czenie rur. Aby ułatwić wprowadzenie rury
(znajdującej się w wykopie) w otwór wyko-
nany w kręgu studziennym, ustawiono ją w
przesunięciu około 5 cm w stosunku do
zamka kręgu dolnego, co było niezgodne z
instrukcją producenta kręgów. Potem przy
pomocy koparki nasunięto krąg na zamek
kręgów i na rurę. Wtedy poszkodowany
pracownik wszedł do wykopu w celu usu-
nięcia chwytaków samozaciskowych z kra-
wędzi kręgu. Gdy zdjął jeden z nich, wsta-
wiony krąg rozpadł się na części. Jeden z
betonowych fragmentów przygniótł pra-
cownika. Po przewiezieniu go do szpitala
okazało się, że doszło do złamania kości
nadgarstka lewej ręki i pęknięcia miednicy. 

Ustalenia inspektora pracy

Z przeprowadzonych przez inspektora
pracy oględzin kręgu, który uległ rozpado-
wi, wynikało, że na niektórych przełomach
były ciemne zabarwienia, co mogło świad-
czyć o tym, że w tych miejscach były już
wcześniejsze pęknięcia, które powstały naj-
prawdopodobniej w wyniku nieumiejętne-
go składowania, przemieszczenia chwyta-
kiem bądź w wyniku ewentualnych uszko-
dzeń mechanicznych kręgu na składzie. Jak
ustalił inspektor, kręgi znajdujące się na
polu składowym były układane bezpośred-
nio na nierównym gruncie, często na boku,
co mogło powodować powstawanie mi-
kropęknięć, zwłaszcza w kręgach, które nie
uzyskały pełnej wytrzymałości. Takiej sytu-
acji nie można było wykluczyć, zwłaszcza
że producent kręgów w momencie odbio-
ru z zakładu gwarantował uzyskanie przez
element około 70% wytrzymałości (były
sprzedawane po minimum 7 dniach od
daty produkcji). Pełną wytrzymałość kręgi
uzyskiwały dopiero po 28 dniach, pod wa-
runkiem składowania na równym i stabil-
nym podłożu, co było wymagane przez
producenta. 

Wypadek w wykopie

Pracownik firmy budow-
lanej z woj. pomorskie-
go uległ w listopadzie
ub.r. ciężkiemu wypad-
kowi przy pracy. Został
przygnieciony przez
fragmenty betonowego
kręgu, który rozpadł się
po wstawieniu go do
wykopu przygotowane-
go w celu przebudowy
kanalizacji deszczowej. 

Dokończenie na stronie 34.


