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Szanowni Państwo!

Oddaję do rąk Państwa Sprawozdanie z działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy w 2011 roku, które dokumentuje skalę nieposza-
nowania przepisów prawa gwarantujących podstawowe uprawnienia 
pracownicze.

Określa również najistotniejsze potrzeby w dziedzinie ochrony 
pracy i obrazuje wielowymiarowy charakter działań PIP – wzmożony nadzór nad zakładami o największym 
nasileniu zagrożeń, konsekwentne kontrole w obszarach cechujących się powtarzalnymi naruszeniami przepisów, 
tzw. krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację zagrożeń wypadkowych, zwłaszcza w budownictwie, inspekcje 
interwencyjne oraz przedsięwzięcia prewencyjno-promocyjne i doradcze. 

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja Pracy w pełni zrealizowała program działania, 
zaakceptowany przez Radę Ochrony Pracy, uwzględniając wskazania wspólnotowej strategii na rzecz 
bezpieczeństwa i higieny pracy, uwagi komisji sejmowych, innych instytucji i organizacji, a  także sygnały 
o naruszeniach prawa zawarte w skargach pracowniczych.

W procesie kontroli stosowania prawa istotne znaczenie społeczne ma każda ujawniona i zlikwidowana 
nieprawidłowość, ponieważ wpływa na jakość życia zatrudnionych. Świadczą o tym konkretne liczby. Na rzecz 
75,5 tys. pracowników inspektorzy wyegzekwowali ponad 78 mln zł należności. Zlikwidowano w kontrolowanych 
zakładach bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników. Różnej wagi uchybienia 
z zakresu legalności zatrudnienia oraz przestrzegania ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku 
pracy wyeliminowano w odniesieniu do ponad 130 tys. osób.

Prowadzenie skutecznej działalności kontrolno-nadzorczej wymaga nie tylko rozległej wiedzy prawnej 
i technicznej inspektorów oraz doświadczenia zawodowego, lecz także stosowania przez nich zróżnicowanych 
środków oddziaływania. Ma to bezpośredni związek z różnorodnością zakładów pracy i brakiem stabilności 
gospodarczej. Rozwiązania przyjęte w znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o PIP, które mają pozytywnie 
wpływać na poziom skuteczności działań inspekcji, obowiązują zbyt krótko, by można je było jednoznacznie ocenić.

Składam podziękowania Radzie Ochrony Pracy, sprawującej z ramienia Sejmu RP pieczę nad działal-
nością inspekcji, parlamentarzystom zaangażowanym w poprawę warunków pracy i naszym instytucjonalnym 
partnerom – za wsparcie w przywracaniu ładu prawnego w stosunkach pracy. 

Przede wszystkim jednak – wyrazy podziękowania kieruję do pracowników PIP, w szczególności do 
inspektorów pracy, którzy na co dzień podejmują trudne decyzje – wymagające kompetencji, determinacji 
i racjonalnego wnioskowania.

      Anna Tomczyk 

      Główny Inspektor Pracy

      Anna Tomczyk 

      Główny Inspektor Pracy
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I. WPROWADZENIE

Mapa 1. Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem 
powołanym do sprawowania nadzoru i  kontro-
li przestrzegania prawa pracy, w  szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a  także przepisów dotyczących legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej.

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy spra-
wuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez Mar-
szałka Sejmu.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje — powoły-
wany przez Marszałka Sejmu — Główny Inspektor 
Pracy.

Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unij-
nego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). 

Do sekretariatu SLIC corocznie przekazywany jest 
„Raport roczny z działalności inspekcji pracy”.

Marszałek Sejmu ustala statut Państwo-
wej Inspekcji Pracy, określający jej organizację 
wewnętrzną oraz siedziby i zakres terytorialnej właś-
ciwości okręgowych inspektoratów pracy.

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okrę-
gowych inspektoratów pracy, w ramach których 
funkcjonują 43 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia 
PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. 

Rozmieszczenie struktur PIP przedstawiono na 
mapie.

Źródło: dane PIP
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Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe 
organy opiniodawczo-doradcze:

•	 Kolegium Głównego Inspektora Pracy,

•	 Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy,

•	 Komisja Głównego Inspektora Pracy do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,

•	 Rada Głównego Inspektora Pracy do Spraw 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
W latach 2010 i 2011 Sejm RP dwukrotnie nowe-

lizował ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze 
zm.). Istota zmian dotyczyła sposobu wykonywania 
zadań, prowadzenia kontroli i stosowania środków 
prawnych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy 
i polegała w szczególności na:

 − wprowadzeniu form oddziaływania prewencyj-
nego na pracodawców i przedsiębiorców;

 − odformalizowaniu procedur kontrolnych, w tym 
dotyczących kontroli legalności zatrudnienia;

 − umożliwieniu organom Państwowej Inspekcji 
Pracy stosowania zróżnicowanych środków 
prawnych w reakcji na stwierdzone zagrożenia 
i naruszenia przepisów.
Nowelizacja wprowadziła także inne zmiany 

w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy: dotyczące 
pracowników PIP; usuwające istniejące luki prawne, 
a także polegające na włączeniu, z dniem 1 stycznia 
2011 r., Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspek-
cji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 
w  struktury organizacyjne Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Okręgowi inspektorzy pracy kierują działalnoś-
cią okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzorują 
działalność inspektorów pracy.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy 
w szczególności:

•	 nadzór i  kontrola przestrzegania przepi-
sów prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepi-
sów dotyczących stosunku pracy, wynagrodze-
nia za pracę i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z  rodzi-
cielstwem, zatrudniania młodocianych i  osób 
niepełnosprawnych;

•	 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej i wykonywania działalności;

•	 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców;

•	 kontrola ewidencji pracowników wykonują-
cych prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze;

•	 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu 
lub oddanych do użytku pod względem spełnia-
nia przez nie zasadniczych lub innych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy, 
określonych w odrębnych przepisach;

•	 podejmowanie działań polegających na zapo-
bieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku 
pracy, a w szczególności:

 − badanie okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz analizowanie przyczyn 
chorób zawodowych, a także kontrola sto-
sowania środków zapobiegających wypad-
kom i chorobom zawodowym,

 − inicjowanie prac badawczych w dziedzi-
nie przestrzegania prawa pracy, a w szcze-
gólności bezpieczeństwa i higieny pracy,

 − inicjowanie przedsięwzięć w  sprawach 
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,

 − udzielanie porad w zakresie prawa pracy 
i bezpieczeństwa pracy,

 − podejmowanie działań prewencyjnych 
i promocyjnych zmierzających do zapew-
nienia przestrzegania prawa pracy;

•	 współdziałanie z  organami ochrony środo-
wiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o  przeciwdziałaniu 
zagrożeniom dla środowiska;

•	 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeń-
stwa i  higieny pracy, określonych w  ustawie 
z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych;

•	 opiniowanie projektów aktów prawnych 
z zakresu prawa pracy;

•	 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby 
zainteresowanej — uczestnictwo w postępowa-
niu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie 
istnienia stosunku pracy;

•	 współpraca z  urzędami państw członkow-
skich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 
nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pra-
cowników;

•	 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra-
cownika określonych w Kodeksie pracy i innych 
ustawach oraz udział w postępowaniu w  tych 
sprawach w charakterze oskarżyciela publicz-
nego.

Zgodnie z  ustawą o  PIP, nadzorem i  kon-
trolą inspekcji pracy w  sferze bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia objęci 
są nie tylko pracodawcy, ale także niebędący 
pracodawcami przedsiębiorcy i  inne jednostki 
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I. WPROWADZENIE

W  celu realizacji zadań, organy PIP zostały 
wyposażone w uprawnienie przeprowadzania czyn-
ności kontrolnych wobec podmiotów, na rzecz któ-
rych jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, 
bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, 
oraz do stosowania środków prawnych w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, tj.:

•	 nakazania usunięcia, w ustalonym terminie, 
stwierdzonych naruszeń przepisów i  zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

•	 nakazania wstrzymania prac lub działalności, 
gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagro-
żenie życia lub zdrowia pracowników lub innych 
osób wykonujących te prace albo prowadzą-
cych działalność; skierowania do innych prac 
pracowników lub innych osób dopuszczonych 
do pracy wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników lub innych 
osób dopuszczonych do pracy przy pracach 
niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby 
nie posiadają odpowiednich kwalifikacji (nakazy 
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu);

•	 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn 
i  urządzeń w  sytuacji, gdy ich eksploatacja 

powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi (nakazy w tych sprawach pod-
legają natychmiastowemu wykonaniu);

•	 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia 
działalności w miejscach, w których stan warun-
ków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi (nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

•	 nakazania zaprzestania prowadzenia działal-
ności bądź działalności określonego rodzaju 
w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu 
pracowników lub osób fizycznych wykonują-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, w  tym osób wykonujących na własny 
rachunek działalność gospodarczą;

•	 nakazania wykonania badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych i uciążliwych w środowisku 
pracy w  przypadku naruszenia trybu, metod, 
rodzaju lub częstotliwości wykonania tych 
badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia 
wykonywania pracy w szczególnych warunkach;

•	 nakazania ustalenia, w  określonym terminie, 
okoliczności i przyczyn wypadku;

•	 nakazania pracodawcy wypłaty należnego 
wynagrodzenia za pracę, a także innego świad-
czenia przysługującego pracownikowi (nakazy 
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu);

•	 skierowania wystąpienia lub wydania pole-
cenia, w  razie stwierdzenia innych naruszeń, 
niż wymienione wyżej, w sprawie ich usunięcia, 
a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku 
do osób winnych;

•	 nakazania umieszczenia pracownika w ewi-
dencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze; wykreślenia go z tej ewidencji lub 
sporządzenia korekty wpisu;

•	 nakładania grzywien w drodze mandatów kar-
nych i kierowania do sądów wniosków o uka-
ranie.
Główny Inspektor Pracy jest ponadto upraw-

niony do nadawania i cofania uprawnień rzeczo-
znawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji 
zadań współdziała ze związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorządu 
załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją 
pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w  rozu-
mieniu przepisów o  promocji zatrudnienia i  insty-
tucjach rynku pracy oraz z organami administracji 
państwowej, a w szczególności z organami nadzoru 

organizacyjne —  na rzecz których jest świad-
czona praca przez osoby fizyczne, w tym przez 
osoby wykonujące na własny rachunek działal-
ność gospodarczą, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy.

Kontroli PIP podlegają także: 
−	 podmioty świadczące usługi pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego, poradni-
ctwa zawodowego oraz pracy tymczasowej 
w  rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia 
20 kwietnia 2004  r. o  promocji zatrudnie-
nia i  instytucjach rynku pracy — w zakresie 
przestrzegania obowiązku, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy; 

−	 podmioty kierujące osoby w celu nabywania 
umiejętności praktycznych, w szczególności 
odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub 
stażu zawodowego, niebędących zatrudnie-
niem lub inną pracą zarobkową — w zakre-
sie, o  którym mowa w  art. 19d i  85 ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą Gra-
niczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami 
samorządu terytorialnego.

W załączniku 1 wskazano ustawy (z przywoła-
niem miejsca ich publikacji) określające kompeten-
cje organów Państwowej Inspekcji Pracy.

* * *

W  Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnione 
były — wg stanu na dzień 31.12.2011  r. — 2753 
osoby, w tym w Ośrodku Szkolenia PIP we Wroc-
ławiu — 59 osób. Spośród pracowników inspekcji 
prawie 90% posiada wykształcenie wyższe. Na sta-

nowiskach inspektorskich pracowało 1530 osób, 
na stanowisku nadinspektora pracy (kierownika 
oddziału) —  43  pracowników; 48 osób zajmowa-
ło kierownicze stanowiska inspektorskie (okręgowi 
inspektorzy pracy i  zastępcy okręgowych inspek-
torów pracy), ponadto w  Głównym Inspektoracie 
Pracy było zatrudnionych 46 osób nadzorujących 
czynności kontrolne. W roku sprawozdawczym, po 
ukończeniu aplikacji inspektorskiej i złożeniu z wyni-
kiem pozytywnym egzaminu państwowego, 57 osób 
uzyskało uprawnienia inspektora pracy.

Szczegółowe dane o  stanie osobowym PIP 
i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przedstawia 
załącznik 2. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Źródło: dane PIP

1. Wstęp

Działalność kontrolno-prewencyjna PIP w 2011 r. 
prowadzona była zgodnie z rocznym i długofalo-
wym planem pracy, opracowanym na podstawie 
analizy wyników dotychczasowej działalności, uwag 
i zaleceń Rady Ochrony Pracy oraz komisji sejmo-
wych (w szczególności Komisji do Spraw Kontroli 
Państwowej), a także propozycji zgłoszonych przez 
związki zawodowe, organizacje pracodawców, mini-
sterstwa i urzędy centralne, organy nadzoru i kontro-
li warunków pracy, placówki naukowo-badawcze. 
W programie uwzględnione zostały również wskaza-
nia wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy na lata 2007–2012.

Przewidziane w  programie zadania zostały 
przez Państwową Inspekcję Pracy w pełni zre-
alizowane.

2. Kontrole

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-
prowadzili 90,6 tys. kontroli, czyli o 2,6 tys. wię-
cej niż pierwotnie założono w przyjętym na 2011 r. 
planie pracy. Wynikało to z potrzeby zintensyfiko-
wania kontroli sprawdzających, czyli ponownych 
wizyt inspektorów pracy w wybranych zakładach, 
w celu oceny realizacji wydanych uprzednio decyzji 
i wniosków w wystąpieniach oraz wyegzekwowania 
poprawy przestrzegania prawa pracy. Kontrole takie 
stanowiły 1/5 ogółu przeprowadzonych.

Łącznie objęto kontrolami 68,5 tys. pracodaw-
ców i innych podmiotów, na rzecz których świadczy-
ło pracę ponad 3,9 mln osób.

 

Wykres 1. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia)

250 pracowników i powyżej 

50–249 pracowników 

10–49 pracowników 

1–9 pracowników

6%

12%

27%

55%

 

Wykres 2. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż)

handel i naprawy

przetwórstwo 
przemysłowe

budownictwo
transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne

usługi 
administrowania

edukacja

opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna

pozostała 
działalność usługowa

działalność profesjonalna pozostałe

25%

21%

21%

5%

4%
4%

3%
2%

2%
2%

11%

Źródło: dane PIP
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3. Decyzje inspektorów pracy 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, inspektorzy pracy wydali ponad 304,1 tys. 
decyzji.

02-W04. Rodzaje decyzji dot. bhp (w tys.)

 

 

 

wstrzymanie działalności (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

nakazanie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
(art. 11 pkt 6 ust. o PIP)

nakazanie wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych 
i uciążliwych (art. 11 pkt 6a ust. o PIP)*

zakaz wykonywania pracy lub prowadzenia działalności
(art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

skierowanie do innych prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń 
(art. 11 pkt 3 ust. o PIP)

wstrzymanie prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

nakazanie usunięcia uchybień z rygorem natychmiastowej 
wykonalności nadanym na podst. art. 108 Kpa, ze względu 

na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego

nakazanie usunięcia uchybień w ustalonym terminie 
(art. 11 pkt 1 ust. o PIP)

Wykres 3. Rodzaje decyzji dot. bhp (w tys.)

0,02

0,29

0,32

0,57

4,5

7,6

7,7

104,7

* od 8 sierpnia 2011 r.

178,5

Źródło: dane PIP

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

pomieszczenia i urządzenia sanitarne

magazynowanie i składowanie

czynniki szkodliwe i uciążliwe

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

przygotowanie do pracy

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

Wykres 4. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji dot. bhp (w tys.)

9,1

10,6

12,1

15,3

17,5

25,9

32,6

37,1

43,5

49,8

Źródło: dane PIP
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4. Decyzje nakazujące zaprzestanie 
prowadzenia działalności 

W sytuacji gdy stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy zagrażał życiu lub zdrowiu pracowników lub 
osób fizycznych wykonujących pracę na innej pod-
stawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonują-
cych na własny rachunek działalność gospodarczą, 
wydawano decyzje nakazujące zaprzestanie prowa-
dzenia działalności bądź działalności określonego 
rodzaju. Ten rodzaj decyzji stosowany jest przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy  w szczególnych 
okolicznościach, gdy praktycznie nie ma możliwości 
usunięcia nieprawidłowości, a rodzaj i skala stwier-
dzonych naruszeń nie pozwalają na bezpieczne 
wykonywanie pracy przez pracujących.

W roku 2011 okręgowi inspektorzy pracy wydali 
32 takie decyzje, w tym:

 − 5 decyzji zaprzestania prowadzenia działal-
ności przez zakład pracy;

 − 27 decyzji zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności określonego rodzaju.

Były to najczęściej zakłady należące do sekcji: 
przetwórstwo przemysłowe (16), handel i napra-
wy (6), transport i  gospodarka magazynowa  (4). 

Wśród nich największą grupę stanowiły mikroza-
kłady, tj. zakłady zatrudniające do 9 pracowników. 
W stosunku do nich wydano 18 decyzji. Drugą grupę 
pod względem liczebności stanowiły małe zakłady 
(o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników) — 9 decy-
zji. Pozostałe decyzje dotyczyły 5 zakładów dużych 
(zatrudniających powyżej 249 pracowników).

Decyzje OIP nakazujące zaprzestanie 
prowadzenia działalności bądź działalności 

określonego rodzaju 
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD) w 2011 r.

Wyszczególnienie Liczba 
decyzji

Ogółem, w tym: 32

Przetwórstwo przemysłowe 16

Handel i naprawy 6

Transport i gospodarka magazynowa 4

Wytwarzanie energii 1

Informacja i komunikacja 1

Działalność profesjonalna 1

Kultura, rozrywka i rekreacja 2

Pozostała działalność usługowa 1

Źródło: dane PIP

        
 

02-W06. Decyzje OIP nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności   

   
bądź działalności określonego rodzaju 

 
   

(wg wielkości zatrudnienia) 
  

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 5. Decyzje OIP nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalności 
bądź działalności określonego rodzaju (wg wielkości zatrudnienia)

18 decyzji

9

5

250 i powyżej

10–49 pracowników

1–9 pracowników

Źródło: dane PIP

Podstawą do wydania decyzji były występujące 
łącznie odstępstwa od:

 − wymagań techniczno-budowlanych, tj.  obo-
wiązujących norm w  zakresie budynków 
i  pomieszczeń, w  których wykonywana była 
praca, m.in.: naruszona konstrukcja grożąca 

zawaleniem obiektu, zbyt niskie pomieszcze-
nia pracy, zlokalizowane poniżej otaczające-
go terenu albo bez dostępu światła dziennego 
— bez uzyskania zgody właściwego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego, niewłaściwy stan 
instalacji elektrycznej, brak wentylacji ogólnej 
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lub miejscowej w  pomieszczeniach pracy 
(w szczególności przy występowaniu czynników 
szkodliwych dla zdrowia), niezapewnienie odpo-
wiedniej powierzchni pracy, brak pomieszczeń 
higienicznosanitarnych;

 − zasad organizacji i wyposażenia stanowisk 
pracy, m.in.: niewłaściwe przejścia między sta-
nowiskami pracy i dojścia do nich, niedostoso-
wanie maszyn do wymagań minimalnych (brak 
odpowiednich układów sterowania, brak osłon 
na elementach ruchomych), wady konstrukcyj-
ne eksploatowanych maszyn.
Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia warun-

ków użytkowych w  obiektach i  pomieszczeniach, 
w których odbywała się praca, zgodnych z wymaga-
niami techniczno-budowlanymi, najczęściej wynikały 
z prowadzenia działalności w obiektach o innym 
przeznaczeniu. Rzutowało to bezpośrednio na 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od decyzji o  zaprzestaniu prowadzenia dzia-
łalności odwołało się 2 pracodawców. W jednym 
przypadku pracodawca w uzasadnieniu poinformo-
wał o usunięciu nieprawidłowości będących pod-

stawą wydania decyzji, co zostało potwierdzone 
w ponownej kontroli inspektora pracy. W  drugim 
przypadku, okręgowy inspektor pracy uchylił przed-
miotową decyzję, a  inspektor pracy po ponownej 
kontroli skierował do pracodawcy decyzje, wyzna-
czając w nich terminy usunięcia nieprawidłowości.

O  stwierdzonych naruszeniach przepisów, 
inspektorzy pracy informowali właściwe organy, 
stosownie do ich kompetencji. Do nadzoru budow-
lanego skierowano 3 powiadomienia, również po 
3 powiadomienia skierowano do dozoru techniczne-
go, straży pożarnej, organów władzy wykonawczej, 
samorządu terytorialnego; w 2 przypadkach powia-
domiono prokuraturę.

5. Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia 
lub innego świadczenia

Oprócz decyzji z zakresu bezpieczeństwa pracy, 
inspektorzy wydali w roku sprawozdawczym ponad 
8,1  tys. decyzji nakazujących wypłatę wynagro-
dzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Decyzje te dotyczyły należności dla 82,2 tys. pra-
cowników, na łączną kwotę ponad 138,8 mln zł. 

Decyzje płacowe wydane w 2011 r. i ich realizacja

Decyzje wydane

liczba decyzji wydanych 8,1 tys.

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 82,2 tys.

kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzji inspektora pracy 138,8 mln zł

Decyzje zrealizowane

liczba decyzji zrealizowanych 4,1 tys.

liczba pracowników, których dotyczyły zrealizowane decyzje 42,8 tys.

kwota należności wypłaconych 58,5 mln zł

Decyzje zrealizowane częściowo

liczba decyzji zrealizowanych częściowo 83

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 1043

kwota należności wypłaconych 2,4 mln zł

Łączna kwota należności wypłaconych pracownikom w wyniku realizacji decyzji  
(wg stanu na dzień 31.03.2012 r.) 60,9 mln zł*

*  Informacja nt. wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym należności pracowniczych — zarówno w wyniku realiza-
cji decyzji, jak i wystąpień inspektorów pracy — została zawarta w rozdziale VI.

Źródło: dane PIP

6. Decyzje dot. wpisu do ewidencji 
pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008  r. o emerytu-
rach pomostowych nałożyła na PIP, od 1 stycznia 

2010 r., obowiązek kontroli ewidencji pracowników 
wykonujących prace w  szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, a także wydawania 
decyzji w sprawie nakazania umieszczenia pracow-
nika w ewidencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze, wykreślenia go z  ewidencji oraz sporzą-
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dzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji. 
W 2011 r. wydano 478 decyzji w tych sprawach. 
W 143 przypadkach inspektorzy pracy nakazali wpi-
sanie pracownika do ewidencji, w 2 — wykreślenie 
pracownika z ewidencji, a w 8 przypadkach wydali 
decyzje nakazujące sporządzenie korekty dokona-
nego wpisu. W 284 przypadkach wydano decyzje 
odmawiające wpisania pracownika do ewidencji, 
a w 41 sprawach decyzje umarzające postępowanie.

7. Odwołania od decyzji organów 
Państwowej Inspekcji Pracy

W  okresie sprawozdawczym wniesiono 1098 
odwołań od decyzji inspektorów pracy, z czego 
595 odwołań zostało zweryfikowanych w trybie samo-
kontroli organu I instancji (art. 132 Kpa). W większości 
przypadków pracodawcy domagali się bowiem 
wydłużenia terminu wykonania obowiązków nało-
żonych w nakazie. Inspektor pracy, mając na uwadze 
słuszny interes pracodawcy, może ww. termin zmienić 
na wskazany przez pracodawcę w odwołaniu. 

Ponadto w omawianym okresie wniesiono (na 
podstawie art. 154 i 155 Kpa) 6899 wniosków o zmia-
nę lub uchylenie ostatecznych decyzji inspektora 

pracy. Z wniosków rozpatrzonych w okresie sprawo-
zdawczym, w 6580 przypadkach orzekał inspektor 
pracy, przy czym w 6290 sprawach przychylił się 
do wniosku strony. Również w ww. wnioskach naj-
częściej chodziło o ustalenie nowego terminu wyko-
nania obowiązku nałożonego w nakazie. Podobne 
były zatem przesłanki uwzględnienia tych wniosków 
— tj. uwzględnienie słusznego interesu pracodawcy 
(najczęściej wynikającego z trudnej sytuacji finanso-
wej). W 8 przypadkach okręgowi inspektorzy pracy 
wydali decyzje uwzględniające wniosek, natomiast 
w  10 przypadkach wydali decyzje negatywne dla 
wnioskodawcy. 

Okręgowi inspektorzy pracy stwierdzili nieważ-
ność (na podstawie art. 156 Kpa) 4 decyzji nakazowych 
inspektorów pracy. Oznacza to, że liczba decyzji 
organów Państwowej Inspekcji Pracy dotkniętych 
wadami kwalifikowanymi jest bardzo niska i świad-
czy o wysokiej jakości orzecznictwa administracyjnego 
inspektorów pracy. W 2066 przypadkach stwierdzono 
wygaśnięcie decyzji inspektora pracy.

8. Skargi na decyzje organów Państwowej 
Inspekcji Pracy

Skargi na decyzje organów PIP — wniesione do wojewódzkich sądów administracyjnych 

Sposób załatwienia sprawy Liczba skarg

liczba skarg wniesionych w 2011 r. ogółem, w tym: 384

wycofanie przez skarżącego 3

oddalenie 116

odrzucenie 148

uchylenie zaskarżonej decyzji 26

stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji 11

skargi nierozpatrzone (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.) 80

Źródło: dane PIP

W okresie sprawozdawczym do wojewódzkich 
sądów administracyjnych wniesiono 384 skargi 
na decyzje okręgowych inspektorów pracy. Do 
końca roku 2011 rozpatrzonych zostało 301 skarg 
(w 3 przypadkach skarga została wycofana, a postę-
powanie sądowe umorzone). W 264 przypadkach 
postępowanie przed wojewódzkimi sądami admini-
stracyjnymi zostało zakończone odrzuceniem (148) 
lub oddaleniem (116) skargi. W  26 przypadkach 
sąd uwzględnił skargi i  uchylił zaskarżone decy-
zje. W 11 przypadkach sąd stwierdził nieważność 
zaskarżonych decyzji.

W tym okresie do wojewódzkich sądów admini-
stracyjnych wniesiono 23 skargi na postanowienia 

okręgowych inspektorów pracy. Do końca roku 
2011 wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrzyły 
18 spraw. W 15 przypadkach skarga na postanowie-
nie okręgowego inspektora pracy została oddalona 
(10) lub odrzucona (5). Natomiast w 3 przypadkach 
sąd przyznał rację stronie skarżącej. 

Wojewódzkie sądy administracyjne w 2011 r. 
69 razy orzekały w sprawach dotyczących rozstrzyg-
nięć okręgowych inspektorów pracy, które wpłynęły 
do sądu przed 1 stycznia 2011 r. W 58 sprawach 
chodziło o  decyzje, natomiast w  11  przypadkach 
postępowanie dotyczyło postanowień. W 29 spra-
wach dotyczących decyzji sąd oddalił (23) lub 
odrzucił (6) skargi. Natomiast w  27 przypadkach 
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skargi zostały uwzględnione, a  w  2 przypadkach 
stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji. Z kolei 
4 skargi na postanowienia okręgowych inspektorów 
pracy zostały oddalone, a 3 odrzucone. W 3 przy-
padkach sąd uchylił postanowienia. Jedna skarga 
na postanowienie została wycofana, a postępowanie 
sądowe umorzono.

W 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie rozpoznawał 7 skarg na decyzje (1) 
i  postanowienia (6) Głównego Inspektora Pracy. 
W 6 sprawach dotyczących rozstrzygnięć Głównego 
Inspektora Pracy skargi zostały oddalone. W 1 przy-
padku sąd uchylił zaskarżone postanowienie. W tej 
sprawie Główny Inspektor Pracy wniósł skargę kasa-
cyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która 
obecnie czeka na rozpoznanie.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wniesiono 
154 skargi kasacyjne na wyroki wojewódzkich 
sądów administracyjnych dotyczące decyzji (153) 
i postanowień (1) okręgowych inspektorów pracy. 
W 149 przypadkach skargi kasacyjne wnosili praco-
dawcy (lub pracownicy, w przypadku postępowań 
dotyczących nakazania pracodawcy umieszczenia 
pracownika w  ewidencji pracowników wykonują-
cych prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze), w 5 przypadkach skargi były 
wnoszone przez okręgowych inspektorów pracy. 

W  okresie sprawozdawczym rozpatrzono 
20 spośród tych spraw. W 11 przypadkach odda-
lono skargę kasacyjną pracodawcy. W jednej spra-
wie skarga okręgowego inspektora pracy została 
odrzucona. Natomiast 7 z 8 wyroków uchylających 
wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego 
wydanych zostało na skutek skargi pracodawcy. 
W 1 sprawie zakończonej uchyleniem wyroku WSA 
skarga była wniesiona przez okręgowego inspek-
tora pracy.

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny orze-
kał w 8 sprawach, w których skargi kasacyjne były 
wniesione przed 1 stycznia 2011 r. W 7 przypadkach 
skargi zostały oddalone (w tym 2 wniesione przez 
okręgowych inspektorów pracy i  5 wniesionych 
przez pracodawców lub pracowników —  w  przy-
padku postępowań dotyczących emerytur pomosto-
wych). W 1 sprawie Naczelny Sąd Administracyjny 
uznał zarzuty skargi kasacyjnej wniesionej przez 
okręgowego inspektora pracy i  uchylił rozstrzyg-
nięcie WSA.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekał również 
w sprawie skargi kasacyjnej pracodawcy na wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  War-
szawie dotyczący decyzji Głównego Inspektora 
Pracy wniesionej przed 1 stycznia 2011  r. W  tym 

przypadku skargę uwzględniono, a  wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
został uchylony. 

9. Informacja dot. prowadzenia egzekucji 
administracyjnej 

W związku z niewykonaniem 4824 decyzji, orga-
ny Państwowej Inspekcji Pracy skierowały do praco-
dawców 1533 upomnienia. Około 50% ww. decyzji 
zostało wykonanych po otrzymaniu przez zobowią-
zanego upomnienia, bez konieczności wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. 

W stosunku do pracodawców nadal uchylają-
cych się od realizacji nakazu wszczęto postępowania 
egzekucyjne.

Dane dotyczące egzekucji administracyjnej

Liczba prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych 340

Liczba wydanych postanowień 
o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia

592

Liczba pracodawców, których dotyczyły 
grzywny w celu przymuszenia 286

Kwota nałożonych grzywien w celu 
przymuszenia 5 724 200 zł

Źródło: dane PIP

Grzywny na kwotę 506 tys. zł zostały umorzone 
ze względu na wykonanie przez pracodawców 
decyzji (po nałożeniu grzywny, a przed jej ściąg-
nięciem). Pozwala to stwierdzić, że w  tych przy-
padkach zrealizowany został cel postępowania 
egzekucyjnego — doprowadzenie do wykonania 
decyzji przez adresata. 

Natomiast grzywny w kwocie ponad 2,1 mln zł 
(kwota ta obejmuje również grzywny w celu przymu-
szenia nałożone w 2010 r.) uchylono.

Kwota 51 tys. zł z tytułu grzywien w celu przy-
muszenia została wpłacona przez zobowiązanych.

Do urzędów skarbowych skierowano 1344 tytu-
ły wykonawcze na kwotę ponad 4 mln zł, z czego 
urzędy wyegzekwowały 195,6 tys. zł (wg stanu na 
dzień 31.03.2012 r.).

10. Wystąpienia inspektorów pracy 

Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy 
skierowali, oprócz decyzji, także 59,2 tys. wystąpień 
zawierających łącznie ponad 316,4 tys. wniosków 
o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
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11. Polecenia

Na mocy znowelizowanej — z dniem 8 sierpnia 
2011 r. — ustawy o PIP, inspektorzy pracy uzyskali 
uprawnienie do wydawania kontrolowanym pra-
codawcom ustnych poleceń dot. nieprawidłowości, 
które mogą być usunięte w czasie trwania kontro-
li lub niezwłocznie po jej zakończeniu. W  okresie 
8 sierpnia 2011 r. — 31 grudnia 2011 r. inspektorzy 
wydali blisko 2,8 tys. poleceń, głównie w sprawach 
z zakresu stosunku pracy, czasu pracy oraz należ-
ności pracowniczych.

12. Kontrole zakończone odebraniem 
oświadczenia od podmiotu 
kontrolowanego

Nowelizacja ustawy o PIP, która weszła w życie 
z dniem 8 sierpnia 2011 r., nadała inspektorom pracy 
uprawnienie do odstąpienia — w uzasadnionych 
przypadkach —  od stosowania środków praw-
nych i poprzestania na ustnym pouczeniu kontrolo-
wanego podmiotu, który w takim przypadku składa 
oświadczenie o  terminie usunięcia ujawnionych 
uchybień. Zgodnie z art. 37a ustawy o PIP, powyższy 
środek może dotyczyć pracodawców rozpoczyna-
jących działalność, a  także podmiotów u  których 

nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń życia lub 
zdrowia pracujących oraz wykroczeń z winy umyśl-
nej. W okresie 8 sierpnia 2011 r.– 31 grudnia 2011 r. 
inspektorzy pracy w  33 przypadkach skorzystali 
z ww. uprawnienia.

13. Wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika

W toku kontroli inspektorzy PIP ujawnili 83,7 tys. 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 
W  związku z  tym wszczęli postępowania w  spra-
wach o wykroczenia wobec 29,2 tys. pracodawców, 
tj. 43% kontrolowanych. 

Według stanu na dzień 31.03. 2012  r. sądy 
—  rozpatrując wnioski skierowane w  2011  r. 
przez inspektorów PIP — ukarały 3252 sprawców 
wykroczeń karą grzywny, a  51 —  karą nagany. 
W 38 przypadkach sądy, uznając sprawców winnymi 
popełnienia zarzucanych im czynów, odstąpiły od 
wymierzenia kary, a 47 osób uniewinniły.

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzy-
wien wyniosła 6,5 mln zł. Natomiast łączna kwo-
ta grzywien nałożonych przez inspektorów pracy 
w drodze mandatów karnych wyniosła w roku spra-
wozdawczym 22,3 mln zł.

      02-W07.  Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków w wystąpieniach (w tys.) 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

urlopy pracownicze

legalność zatrudnienia

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie pracowników do pracy

czas pracy

nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

Wykres 6. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków w wystąpieniach (w tys.)

10,2

15,0

34,5

46,6

94,5

50,3

Źródło: dane PIP
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       02-W08. Zakres przedmiotowy najczęściej stwierdzanych  
 

wykroczeń przeciwko prawom pracownika (w tys.) 
  

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Wykres 7. Zakres przedmiotowy najczęściej stwierdzanych wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika (w tys.)

urlopy pracownicze

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

stosunek pracy

czynniki szkodliwe i uciążliwe

legalność zatrudnienia

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

czas pracy

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie do pracy

1,2

1,4

2,4

4,2

4,2

5,6

5,6

7,3

8,0

14,0

21,7

Źródło: dane PIP

  
02-W09. Struktura zastosowanych środków  

 
  

w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami 
 

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 8. Struktura zastosowanych środków w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami

wnioski do sądu

środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(pouczenie, 
ostrzeżenie, 

zwrócenie uwagi)

mandaty

14%

58%28%

Źródło: dane PIP
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14. Zawiadomienia prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W 2011 r. inspektorzy pracy skierowali do proku-
ratury 1087 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. W wyniku wniesionych zawiadomień, 
zostało wszczętych i nadal toczy się 210 postępo-
wań; w  193 przypadkach prokuratura odmówiła 
wszczęcia postępowania; 288 postępowań umo-
rzono; do sądu skierowanych zostało 139 aktów 
oskarżenia (stan na dzień 31.03. 2012 r.).

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowa-
nia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy 
nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabro-
nionego albo ma znikomą szkodliwość społecz-
ną. Odmowy wszczęcia postępowania dotyczyły 
zwłaszcza zawiadomień z art. 225 § 2 Kk, a uza-
sadnieniem tego rodzaju rozstrzygnięć prokuratorów 
było najczęściej uznanie, iż zachowania pracodaw-
ców nie zawierają znamion umyślności, względnie 
— że brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 
02-W10. Środki zastosowane wobec sprawców wykroczeń 

  

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

mandaty wnioski do sądu środki oddziaływania 
wychowawczego 

(pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi) 

Wykres 9. Środki zastosowane wobec sprawców wykroczeń

mandaty wnioski do sądu środki oddziaływania 
wychowawczego 

(pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi)

18 574

3596

13 469

Źródło: dane PIP

 
02-W12. Zakres przedmiotowy zawiadomień prokuratury 

 
         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 10. Zakres przedmiotowy zawiadomień prokuratury

pozostałe

art. 220 § 1 Kk 
narażanie pracowników 

na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo 

utraty życia lub zdrowia

art. 270 i 271 Kk 
fałszowanie 

dokumentów
i poświadczanie 

nieprawdy

art. 218 Kk 
złośliwe lub uporczywe 

naruszanie praw pracowników

art. 225 § 2 Kk 
udaremnianie lub utrudnianie 

inspektorom 
wykonania czynności 

służbowych

22%

7%

13%

21%

37%

Źródło: dane PIP
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Inspektorzy pracy złożyli 165 zażaleń na decy-
zje prokuratury dotyczących zawiadomień skiero-
wanych w 2011 r., w tym: 74 — na postanowienie 
o umorzeniu postępowania, 69 — na postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania oraz 19 zaża-
leń na brak informacji o  wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania, mimo upływu 6 tygodni od 
skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa oraz 1 zażalenie na postanowienie 
o zawieszeniu postępowania.

Spośród wniesionych zażaleń, 16 zostało 
uwzględnionych, a 11 zostało uznanych przez pro-
kuraturę za bezzasadne. Sąd uwzględnił 25 zażaleń, 
a w przypadku 35 zażaleń utrzymał w mocy zaskar-
żone postanowienia. Sądy nie rozpatrzyły jeszcze 
78 zażaleń (wg stanu na 31.03. 2012 r.).

Z dniem 8 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, na 
mocy której do art.  325e Kodeksu postępowania 
karnego został dodany § 1a stanowiący, że w przy-
padku gdy zawiadomienie o  przestępstwie zosta-
ło złożone przez inspektora pracy, uzasadnienie 
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia 
oraz umorzeniu dochodzenia sporządza się na jego 
wniosek.

Od 8 sierpnia 2011  r., na podstawie art. 325e 
§ 1a Kodeksu postępowania karnego, inspektorzy 
pracy złożyli 158 wniosków o uzasadnienie posta-
nowień o umorzeniu postępowania bądź odmowie 
wszczęcia postępowania. Prokuratura nadesłała 
68 postanowień z uzasadnieniem oraz 8 postano-
wień bez uzasadnienia. W 82 przypadkach prokura-
tura nie odpowiedziała jeszcze na wskazane wnioski.

Rozpatrując skierowane przez prokuraturę akty 
oskarżenia (wg stanu na dzień 31.03. 2012 r.), sądy 
uznały 37 oskarżonych winnymi popełnienia zarzu-
canych im czynów, skazując ich na karę grzywny 
(19 osób), karę pozbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania (16 osób), karę 
ograniczenia wolności (1 osobę). Wobec jednej oso-
by sąd orzekł karę bezwzględnego pozbawienia 
wolności. Ponadto w 12 przypadkach sąd warunko-
wo umorzył postępowanie karne, w 2 przypadkach 
umorzył postępowanie. W 2011 r. nie zapadł żaden 
wyrok uniewinniający.

15. Powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspekto-
rzy PIP skierowali do właściwych sądów 41 powództw 
o  ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 

50 osób. Spośród tych osób, 13 było zatrudnionych 
na podstawie umowy zlecenia, 1 — w ramach umowy 
o dzieło, natomiast 36 osób świadczyło pracę bez 
jakiejkolwiek umowy.

W 4 przypadkach inspektor pracy wstąpił — za 
zgodą powoda — do już toczącego się postępowa-
nia sądowego.

W 2011 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 20 powództw 
wniesionych w  roku sprawozdawczym. Sądy 
w 15 przypadkach wydały wyroki ustalające istnienie 
stosunku pracy, uwzględniając powództwa inspekto-
rów pracy. W 2 przypadkach strony zawarły ugodę 
przed sądem.

Natomiast 2 powództwa oddalono, z  uza-
sadnieniem, że wolą stron było zawarcie umowy 
cywilnoprawnej. W 1 przypadku sąd umorzył postę-
powanie. Sądy nadal rozpatrują 21 spraw wniesio-
nych w 2011 r.

W praktyce najbardziej efektywną formą oddzia-
ływania inspektorów w  omawianym obszarze jest 
kierowanie do pracodawców wystąpień wnoszą-
cych o zastąpienie umów cywilnoprawnych umo-
wami o pracę oraz o zawarcie pisemnej umowy 
o  pracę. Zdecydowana większość pracodawców 
stosuje się dobrowolnie do wniosków zawartych 
w  wystąpieniach, czego efektem jest w  szczegól-
ności przekształcenie stosunków cywilnoprawnych 
w  stosunki pracy, bez konieczności wytaczania 
powództw sądowych. Według danych na dzień 
31.03.2012 r., pracodawcy — realizując ww. wnio-
ski skierowane do nich przez inspektorów w 2011 r., 
potwierdzili na piśmie istnienie stosunku pracy 
10,1 tys. osób pracujących bez jakiejkolwiek umowy 
oraz będących stronami umów cywilnoprawnych.

16. Skargi i wnioski 

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpły-
nęło ogółem 41,7 tys. skarg. Ustalenia inspektorów 
wskazały, iż ponad 63% skarg było zasadnych bądź 
częściowo zasadnych. 

W  celu zbadania zasadności wniesionych 
w 2011 r. skarg, inspektorzy pracy przeprowadzili 
28,3 tys. kontroli. Warto zauważyć, że jest to prawie 
1/3 przeprowadzonych w 2011 r. kontroli. 

Należy zauważyć, iż porównywalnie jak w latach 
ubiegłych, ponad połowę problemów zgłaszanych 
w skargach stanowiły kwestie związane ze sto-
sunkiem pracy oraz z wynagrodzeniem za pracę 
lub innymi świadczeniami pieniężnymi (niewypłaca-
nie, nieprawidłowe i nieterminowe wypłacanie wyna-
grodzenia za pracę, w  tym za pracę w godzinach 
nadliczbowych). 
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Nieprawidłowości opisywane w skargach niejed-
nokrotnie były skutkiem błędnej interpretacji prawa 
pracy, w tym postanowień układów zbiorowych pra-
cy i regulaminów wynagradzania, a także przyjęcia 
niewłaściwej metody naliczania świadczeń. Ponad-
to pracodawcy często usprawiedliwiali naruszenia 
przepisów względami ekonomicznymi. 

Na wysokim poziomie utrzymała się liczba skarg 
dotyczących szeroko rozumianych warunków pracy, 
np. pomieszczeń pracy, wentylacji, urządzeń higie-
nicznosanitarnych. Na uwagę zasługuje również 
liczba skarg dotyczących czasu pracy. 

W związku z powyższym nadal istnieje potrzeba 
kontynuowania przez Państwową Inspekcję Pracy 

  
02-W14. Podmioty zgłaszające skargi 

  
        
         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 11. Podmioty zgłaszające skargi

pozostałe

związki zawodowe

anonimy

pracownicy

byli pracownicy

19%

35%

25%

18%

3%

Źródło: dane PIP

  
02-W15. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg 

  
           

 
 

         
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 12. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg

pozostałe

urlopy

legalność zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej

czas pracy

warunki pracy

nawiązanie i rozwiązanie 
stosunku pracy

wynagrodzenia i inne 
świadczenia pieniężne

20%

19%

10%

4%

8%

2%

37%

Źródło: dane PIP



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

28

dotychczasowych działań, zarówno kontrolnych, jak 
i popularyzatorskich, szkoleniowych oraz działalno-
ści prewencyjnej i poradniczej.

Informacja dot. skarg na inspektorów pracy 
zawarta jest w rozdziale VIII.

17.	Porady	prawne	i techniczne

W  okresie sprawozdawczym specjaliści PIP 
udzielili łącznie prawie 934 tys.	bezpłatnych	porad, 
w tym ponad 676 tys. porad prawnych (72%) i prawie 
258 tys. porad technicznych (28%).

  
02-W17. Podmioty zgłaszające się po porady 

 
         

 
 

       
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres	13.	Podmioty	zgłaszające	się	po	porady

związki zawodowe

byli pracownicy

pracodawcy

pracownicy

pozostałe podmioty 
(m.in. społeczni inspektorzy pracy, 
rolnicy indywidualni, cudzoziemcy)

Źródło: dane PIP
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13,7%
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50,4%

8,6%

          
   

02-W18. Struktura przedmiotowa udzielonych porad 
 

          
           

 
 

         
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres	14.	Struktura	przedmiotowa	udzielonych	porad	prawnych

pozostałe

legalność zatrudnienia

warunki pracy

uprawnienia związane 
z rodzicielstwem oraz 

uprawnienia młodocianych

urlopy

czas pracy

wynagrodzenia i inne 
świadczenia pieniężne

nawiązanie i rozwiązanie 
stosunku pracy

Źródło: dane PIP

układy zbiorowe pracy

1%dyskryminacja oraz mobbing
1%

wypadki przy pracy 1%
2%

7%

8%

10%
10%

18%

29%

13%
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18.	Rejestracja	zakładowych	układów	
zbiorowych	pracy

W  roku sprawozdawczym do Państwowej 
Inspekcji Pracy wpłynęły 173 wnioski o rejestrację 

układów zbiorowych pracy i 1427 wniosków o reje-
strację protokołów dodatkowych.

Dane	dot.	zakładowych	układów	zbiorowych	pracy	w 2011 r.

Wnioski Ogółem Układy	
zbiorowe	pracy

Protokoły	
dodatkowe

Porozumienia	
(art. 24110 Kp) Informacje

wpływ 2169 173 1427 6 563

zwrot wniosków bez 
rozpatrzenia 155 20 69 1 65

zarejestrowano lub 
wpisano do rejestru 1929 136 1291 3 499

odmowy rejestracji 37 13 21 3 –

układy i protokoły 
zawierające postanowienia 
niezgodne z prawem

129 48 81 – –

Źródło: dane PIP

W porównaniu z poprzednim okresem sprawo-
zdawczym wzrosła liczba wniosków o  rejestrację 
zakładowych układów zbiorowych pracy (w 2010 r. 
— 163). Zmniejszyła się natomiast liczba wniosków 
o  rejestrację protokołów dodatkowych (w  2010  r. 
— 1552).

Na poziomie zbliżonym do lat poprzednich 
kształtował się odsetek układów i protokołów dodat-
kowych zawierających postanowienia niezgodne 
z prawem (7,9% w 2010 r. i 8% w 2011 r.). Wzrósł 
natomiast odsetek odmów rejestracji układów, poro-
zumień o  stosowaniu układu i  protokołów w  sto-
sunku do liczby wniosków o rejestrację (w 2010 r. 
— 1,9% i w 2011 r. — 2,3%).

W 7 przypadkach strony odwołały się od odmo-
wy rejestracji do sądu. W 2 przypadkach sąd pracy 
oddalił odwołanie, w 1 uchylił decyzję okręgowe-
go inspektora pracy i nakazał rejestrację protokołu 
dodatkowego, a  w  1 doszło do ugody. Ponadto 
w  1  przypadku, w  wyniku odwołania od odmowy 
rejestracji układu, sąd nakazał zarejestrowanie 
przedmiotowego układu, od którego to postanowie-
nia organ rejestrujący wniósł apelację. Trzy sprawy 
nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. 

Ponadto w  2011  r. nastąpiło rozstrzygnięcie 
sprawy wszczętej jeszcze w 2007  r. i  toczącej się 
przed Sądem Najwyższym. Sąd wydał postano-
wienie, w którym uchylił zaskarżone postanowienie 
i oddalił apelację wnioskodawców.

W porównaniu z 2010 r. wzrosła liczba wniosków 
o  rejestrację porozumień o  stosowaniu w  całości 
lub w części układu (art. 24110 Kp), co oznacza, iż 

strony częściej dopuszczają możliwość stosowania 
innego układu, którego same nie wynegocjowały 
i nie zawarły. Uzasadnieniem zawarcia takiego poro-
zumienia jest chęć uniknięcia długotrwałych roko-
wań lub zamiar wykorzystania wypracowanych już 
przez inne strony rozwiązań bądź też ujednolicenie 
warunków zatrudnienia w danej branży. Najczęściej 
jednak zawarciem takiego porozumienia zaintere-
sowane są podmioty, które w wyniku podziału lub 
innych zmian własnościowych przestały być objęte 
układem, a dalsze stosowanie przez nie tych samych 
rozwiązań płacowych jest z różnych względów uza-
sadnione.

Zarejestrowanymi	w  2011  r.	 136	 zakłado-
wymi	 układami	 zbiorowymi	 pracy	 objęto	 ogó-
łem	 prawie	 50  tys.	 pracowników. Najwięcej 
układów zawarto dla pracowników zatrudnionych 
w przetwórstwie przemysłowym (36 układów obej-
mujących 16  tys. pracowników), w  transporcie 
i gospodarce magazynowej (12 układów obejmują-
cych ponad 4 tys. pracowników) oraz zajmujących 
się działalnością profesjonalną, naukową i  tech-
niczną (16 układów obejmujących ponad 5  tys. 
pracowników). 

Przedmiotem postanowień układowych były 
przede wszystkim zagadnienia	dotyczące	 zasad	
wynagradzania	za pracę oraz przyznawania pra-
cownikom innych świadczeń związanych z pracą. 
Rzadko	regulowane	były	kwestie	dotyczące	bhp,	
czasu	pracy	czy	urlopów	pracowniczych. Najczęś-
ciej postanowienia w tym zakresie stanowiły powtó-
rzenie przepisów kodeksowych lub wykonawczych 
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albo wprost odsyłały do zapisów zawartych w regu-
laminach pracy. Nowo zawierane układy zawierały 
ponadto postanowienia o obowiązywaniu układu po 
jego rozwiązaniu do czasu zawarcia nowego ukła-
du, albo postanowienia ograniczające stosowanie 
układu po jego rozwiązaniu (przez pewien czas). 

Korzystniejsze regulacje układowe dotyczyły 
głównie wynagrodzenia za pracę w systemie zmia-
nowym, w porze nocnej, pracy wykonywanej w nie-
dziele, święta oraz w godzinach nadliczbowych.

Protokołami dodatkowymi zmieniano przede 
wszystkim zasady wynagradzania i  premiowania 
pracowników oraz wysokość różnych dodatków 
(zmiany polegały głównie na wprowadzaniu do ukła-
dów nowych tabel płac i  taryfikatorów). Podobnie 
jak w poprzednim roku, większość postanowień 
protokołów dodatkowych dotyczyła jednakże 
zmniejszania bądź rezygnacji z  wypłaty nie-
których świadczeń, np. dodatków funkcyjnych, 
stażowych, nagród jubileuszowych (ewentualnie 
zmniejszania podstawy naliczania nagrody, uza-
leżnienia jej wypłaty od stażu pracy tylko u dane-
go pracodawcy), zmniejszenia wysokości odpraw 
emerytalnych, rentowych. Ustalano mniej korzyst-
ne zasady wynagradzania za czas niezdolności 
do pracy, gwarantując pracownikom za ten okres 
prawo do wynagrodzenia na zasadach określonych 
w Kodeksie pracy lub zachowywano to uprawnienie 
tylko dla pracowników legitymujących się określo-
nym zakładowym stażem pracy. W miejsce premii 
regulaminowej wprowadzano premie uznaniowe 
lub nagrody, zmieniano zasady przyznawania pra-
cownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego, dostosowywano treść układów 
do zmian w przepisach prawa pracy. Ponadto pro-
tokołami dodatkowymi wprowadzano postanowienia 
o  nietworzeniu zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub zmniejszeniu odpisów na ten fundusz. 

Analiza treści zarejestrowanych układów zbio-
rowych oraz protokołów dodatkowych potwierdza 
utrzymującą się tendencję do rezygnacji z wcześniej 

wprowadzonych korzystniejszych regulacji układo-
wych. Pracodawcy są coraz mniej zainteresowani 
wprowadzaniem rozwiązań korzystniejszych od 
tych wynikających z przepisów prawa pracy. Stro-
ny układów dokonują przeważnie zmian w  taki 
sposób, aby zagwarantować jedynie minimum 
uprawnień pracowniczych wynikających z Kodek-
su pracy i innych powszechnie obowiązujących prze-
pisów prawa.

W porównaniu z poprzednimi latami zdecydowa-
nie zmalała liczba zawartych porozumień o zawie-
szeniu stosowania układu w przypadku trudności 
finansowych pracodawcy. W 2011  r. do rejestru 
wpisano 85 informacji o zawarciu takiego porozu-
mienia (w 2010 r. — 130, a w 2009 r. — 206). W tym 
trybie najczęściej zawieszano stosowanie postano-
wień układów określających zasady przyznawania 
i  wypłacania nagród jubileuszowych, korzystniej-
szych odpraw emerytalno-rentowych (w  okresie 
zawieszenia odprawy wypłacano w  wysokości 
określonej w Kodeksie pracy), corocznej waloryzacji 
płac, wypłaty premii regulaminowej, tworzenia zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych. Porozu-
mienia o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego 
pracy zawierano na okres od kilku miesięcy do 3 lat.

Liczba nowych pracodawców, którzy zawierają 
zakładowe układy zbiorowe pracy, jest stosunkowo 
mała. Układy zbiorowe pracy zawierane są przeważ-
nie u tych pracodawców, którzy byli już objęci taką 
regulacją lub u  ich następców prawnych. Ponad-
to utrzymuje się tendencja, aby po rozwiązaniu 
dotychczas obowiązującego układu wprowadzać 
wyłącznie regulamin wynagradzania.

19. Spory zbiorowe 

W 2011  r. do okręgowych inspektoratów pra-
cy zgłoszono 365 sporów zbiorowych. Najwięcej 
sporów zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Katowicach (88), Wrocławiu (47), Warszawie 
(44), Łodzi (25), Lublinie (21).

Spory zbiorowe zarejestrowane w latach 2009–2011 2011 2010 2009

zgłoszone spory 365 342 433

zgłoszone żądania 787 629 980

Źródło: dane PIP

Organizacje związkowe wystąpiły do praco-
dawców łącznie z 787 żądaniami, które dotyczyły 
najczęściej warunków płacy (489) oraz warunków 
pracy (94). Nieliczne odnosiły się do sfery świad-
czeń socjalnych (51) oraz praw i wolności związko-

wych (33). Pozostałe zgłoszone żądania (120) nie 
mieściły się w przyjętej definicji sporu zbiorowego.

W  przypadku gdy z  treści zawiadomienia 
o powstaniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło 
dojść do naruszenia przepisów prawa pracy przez 
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pracodawcę, inspektorzy pracy przeprowadzali 
czynności kontrolne. W  2011  r. przeprowadzono 
30 kontroli związanych ze zgłoszeniem sporu. Nie-
wielka liczba takich kontroli wynika z faktu, iż tylko	
w nielicznych	przypadkach	 zgłoszone	 żądania	
wchodziły	 w  zakres	 kompetencji	 Państwowej	
Inspekcji	Pracy.

Z  informacji uzyskanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy wynika, że 124	spory	zakończy-
ły	 się	 podpisaniem	 porozumienia. W  11 przy-
padkach strony podpisały protokół rozbieżności. 
Zdecydowana większość pracodawców — z uwagi 
na brak ustawowego obowiązku —  nie informuje 
PIP o  przebiegu postępowania zmierzającego do 
rozwiązania sporu, prowadzonych negocjacjach, 
podjętych mediacjach, sporządzonych protokołach 
rozbieżności, czy też o zakończeniu sporu, stąd też 
dane	o wynikach	sporów	są	niepełne.

W porównaniu z 2010 r. — liczba	zarejestrowa-
nych	sporów	zbiorowych	wzrosła	o 23.

Najwięcej	 sporów	 zbiorowych wszczęto 
w  zakładach prowadzących działalność w  zakre-
sie przetwórstwa	 przemysłowego (100). Drugą 
w kolejności grupą zgłaszającą spór zbiorowy byli 
pracownicy	służby	zdrowia (68). W dalszej kolej-
ności pod względem liczby zgłoszonych sporów 
znajdowały się zakłady zajmujące się wytwarza-
niem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz 
i wodę (54), transportem i gospodarką magazyno-
wą (38). 

Dominujący przedmiot sporów stanowiły żąda-
nia w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Ta tendencja 
utrzymuje się zresztą od kilku lat.

20.	Wydawanie	zezwoleń	na	wykonywanie	
pracy	lub	innych	zajęć	zarobkowych	
przez	dzieci

W 2011 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
wpłynęło 270 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 16.  roku 
życia. Wnioski	 dotyczyły	 łącznie	 755	 dzieci. 
Wszystkie zawierały niezbędne dokumenty.

Przeważająca liczba wniosków dotyczyła zamia-
ru zatrudniania	dzieci	podczas	prób	i występów	
w  przedstawieniach	 teatralnych,	 operowych,	
udziału	w filmach	i reklamach	oraz	sesjach	foto-
graficznych.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektorzy pracy 
wydali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 755 decyzji 
zezwalających na wykonywanie pracy przez dzieci. 

Wydając przedmiotowe decyzje, inspektorzy 
pracy wskazywali na wymagania niezbędne ze 
względu na dobro dziecka oraz rodzaj, charakter 
albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci, zobowiązując przy tym 
wnioskodawców np. do zapewnienia osobistej opie-
ki osoby dorosłej nad dziećmi podczas prób i spek-
takli, od momentu przybycia na plan zdjęciowy lub 
na scenę, do momentu opuszczenia tego planu, 
czy przestrzegania dopuszczalnego (określonego 
w  decyzjach przez inspektora pracy) dobowego 
wymiaru czasu pracy dziecka.

Nie było przypadków cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko.

 

Wykres	15.	Struktura	przedmiotowa	zgłaszanych	żądań

inne, wykraczające  
poza definicję sporu zbiorowego

prawa  
i wolności związkowe

świadczenia
socjalne

warunki pracy

warunki płacy

15%

4%

7%

12%
62%

Źródło: dane PIP
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21. Kontrola zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole 2675 
obiektów budowlanych, w których przewidziano 
organizację stanowisk pracy. Kontrole w tym zakre-

sie realizowano do 8 sierpnia 2011 r., w związku ze 
zmianą ustawy o PIP. Celem podjętych działań było 
stwierdzenie, czy zastosowane w tych obiektach roz-
wiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
są zgodne z projektami budowlanymi, pozytywnie 
zaopiniowanymi przez rzeczoznawców do spraw bhp.

Kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w 2011 r.

Wyszczególnienie Liczba

skontrolowane obiekty budowlane, w których przewidziano pomieszczenia pracy 2675

zgłoszone sprzeciwy — co do zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego — na 
podstawie art. 56 ustawy — Prawo budowlane 122

zgłoszone uwagi w zakresie naruszenia określonych przepisów bhp dot. przewidzianego projektem 
budowlanym przeznaczenia pomieszczeń pracy 3313

zawiadomienia o niezaopiniowaniu projektu budowlanego przez rzeczoznawców do spraw bhp 24

zawiadomienia właściwych organów o stwierdzonym użytkowaniu obiektu bez wymaganego pozwolenia 10

pisma do rzeczoznawców do spraw bhp wskazujące na nieprawidłowości w opiniowanych przez nich 
projektach 36

Źródło: dane PIP

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły:
 − stanu oświetlenia, ogrzewania i  wentylacji 

— 21,9%,
 − ogólnego stanu technicznego obiektów 

i pomieszczeń pracy — 20,1%,
 − wykonania instalacji i urządzeń energetycznych 

— 15,4%,
 − stanu zaplecza higienicznosanitarnego 

— 10,2%,
 − organizacji procesów technologicznych 

— 8,2%,
 − stanu maszyn i urządzeń technicznych — 8,0%,
 − organizacji transportu — 4,8%,
 − stanu magazynów i składów — 4,3%.

Jak już podkreślono, w  wyniku nowelizacji 
ustawy o  PIP organy Państwowej Inspekcji Pracy 
nie zajmują — od 8 sierpnia 2011 r. — stanowiska 
w sprawie zgodności wykonania obiektu budowla-
nego z projektem budowlanym. Inwestorzy nie mają 
już obowiązku zawiadamiać organów PIP o zakoń-
czeniu budowy obiektu budowlanego i  zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania.

22. Opiniowanie wniosków dot. wydania 
zgody na wyłącznie elektryczne 
oświetlenie pomieszczeń pracy lub 
na ich lokalizację poniżej poziomu 
otaczającego terenu

W 2011 r. skierowano do okręgowych inspekto-
rów pracy 2145 wniosków w sprawach dotyczących 
wyrażenia zgody na zastosowanie w pomieszcze-

niach stałej pracy oświetlenia wyłącznie elektrycz-
nego lub zlokalizowanie takich pomieszczeń poniżej 
poziomu otaczającego terenu. Podstawą prawną 
do wyrażenia opinii do wniosków, kierowanych 
przez wojewódzkich państwowych inspektorów 
sanitarnych, są ogólne przepisy bhp oraz przepisy  
w  sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zajęcie 
stanowiska przez organy PIP ma w tym przypadku 
na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy pracownikom przy uwzględnieniu 
określonych w przepisach wymogów związanych ze 
zlokalizowaniem pomieszczeń pracy oraz zastoso-
wanych technologii produkcji.

Spośród przesłanych przez Państwową Inspek-
cję Sanitarną wniosków:

 − 1229 dotyczyło wyrażenia opinii w  sprawie 
lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej 
poziomu otaczającego terenu, ze względu na 
ich określone usytuowanie oraz wymagania 
związane z rodzajem produkcji;

 − 916 dotyczyło wyrażenia opinii w sprawie zasto-
sowania w pomieszczeniach stałej pracy oświet-
lenia wyłącznie elektrycznego, ze względu na 
technologię produkcji.
W pierwszym przypadku wydano 1107 pozy-

tywnych opinii dopuszczających zorganizowanie 
pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczają-
cego terenu. W  24 przypadkach nie znaleziono 
podstaw do udzielenia zgody, a  w  przypadku 
98 wniosków brak było przesłanek do zajęcia sta-
nowiska w sprawie (wnioski dotyczyły pomieszczeń, 
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do których wspomniane przepisy nie miały zasto-
sowania). 

W drugim przypadku wydano 522	pozytywne	
opinie	o zastosowaniu	w pomieszczeniach	stałej	
pracy	światła	wyłącznie	elektrycznego. W 62 przy-
padkach nie wydano zgody na brak dostępu światła 
naturalnego, a w stosunku do 332 wniosków brak 
było przesłanek do opiniowania (zwykle wnioski te 
dotyczyły pomieszczeń innych niż produkcyjne, bądź 
pomieszczenia nie były pomieszczeniami stałej pracy). 

Od opinii wyrażonych w  formie postanowień 
okręgowych inspektorów pracy złożono 21 zażaleń 
do Głównego Inspektora Pracy, z czego 18 doty-
czyło zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie 
elektrycznego, a 3 — obniżenia pomieszczeń pracy 
poniżej poziomu otaczającego terenu. W 2011 r. roz-
patrzono 19 zażaleń, w tym jedno zażalenie zosta-
ło przekazane do okręgu celem nadania sprawie 
biegu zgodnie z  art.  129 Kpa. Główny Inspektor 
Pracy utrzymał w mocy 12 postanowień okręgowych 
inspektorów pracy. W 3 przypadkach uchylił posta-
nowienie okręgowego inspektora pracy, wyrażając 
odmienną opinię niż organ I  instancji. Natomiast 
w stosunku do 3 zażaleń uchylił zaskarżone posta-
nowienia i przekazał sprawę do ponownego rozpa-
trzenia przez okręgowego inspektora pracy.

Należy zauważyć, że przepisy w przedmiotowej 
materii są złożone i  niejednoznaczne, a  przez to 
niezrozumiałe dla wielu pracodawców. Skutkuje to 
przekazywaniem do urzędu wniosków, co do których 
organy PIP nie są właściwe do wydawania opinii.

23.	Orzeczenia	o dopuszczeniu	statków	
żeglugi	śródlądowej	do	eksploatacji

W  2011  r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole dot. 144	statków, w związku ze złożonymi 
wnioskami o wydanie orzeczenia PIP o dopuszcze-
niu do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W  wyniku kontroli dopuszczono do eksploa-
tacji 138 statków. W odniesieniu do 6 — wydano 
orzeczenie z postanowieniem niedopuszczenia do 
eksploatacji (wg stanu na dzień 31.03. 2012 r.).

24.	Sprawdzanie	poprawności	informacji	
— składanych	do	ZUS	przez	płatników	
składek	— zawierających	dane	do	
ustalenia	składki	na	ubezpieczenie	
wypadkowe	(ZUS	IWA)

W 2011 r. inspektorzy pracy sprawdzili prawid-
łowość informacji zawartych w  drukach ZUS IWA 

— służących	do	ustalenia	przez	ZUS	indywidual-
nej	składki wypadkowej — podczas 7178 kontroli 
pracodawców — płatników składek, zatrudniających 
łącznie ponad 757  tys. osób. Sprawdzanie doty-
czyło jedynie pracodawców objętych obowiązkiem 
sporządzania takich informacji, tj. zgłaszających do 
ubezpieczenia co najmniej 10 osób.

Czynności sprawdzające polegały na weryfikacji 
danych zawartych w drukach ZUS IWA na podstawie 
dokumentów dotyczących liczby ubezpieczonych, 
zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, licz-
by poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogó-
łem oraz w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, liczby 
zatrudnionych w  warunkach zagrożenia, rodzaju 
działalności oraz pozostałych danych identyfikacyj-
nych i adresowych.

Stwierdzono ogółem 509	przypadków	niepra-
widłowych	danych zawartych w 241 drukach ZUS 
IWA. O stwierdzonych nieprawidłowościach powia-
domiono	 jednostki	organizacyjne	ZUS, podając 
równocześnie dane prawidłowe.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie danych obejmujących:

 − liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagro-
żenia (93 przypadki, tj. 1,3% pracodawców, 
u których sprawdzano druki ZUS IWA),

 − liczbę osób poszkodowanych w  wypadkach 
przy pracy ogółem (87 przypadków, tj. 1,1% 
pracodawców).
Jak wskazują powyższe dane, zdecydowa-

na	większość	kontrolowanych	pracodawców,	
będących	płatnikami	składki	na	ubezpieczenie	
wypadkowe,	prawidłowo	wykonuje	obowiązki	
w  zakresie	 sporządzania	 i  przekazywania	 do	
ZUS	informacji, służących do ustalania indywi-
dualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
Skala nieprawidłowości, związana z  informowa-
niem ZUS o warunkach pracy i liczbie wypadków 
przy pracy, stwierdzanych w toku kontroli, z roku 
na rok maleje i ustabilizowała się na niskim pozio-
mie, ok. 1%. 

Sprawdzanie poprawności wypełnienia 
druków ZUS IWA w  czasie kontroli PIP ma 
istotne znaczenie dla kształtowania właści-
wych warunków pracy. Większe zróżnicowanie 
składki wypadkowej uświadamia pracodawcom 
konieczność zwrócenia baczniejszej uwagi na 
relację kosztów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy (zarządzanie bhp i poniesione nakłady) do 
wymiernych korzyści, jakie mogą przynieść 
działania prewencyjne w przedsiębiorstwach.
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25. Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe

Oprócz sprawdzania informacji ZUS IWA, 
inspektorzy pracy wnioskowali do właściwych 
jednostek organizacyjnych ZUS o  podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe o  100% 
na najbliższy rok składkowy — z  tytułu rażącego 
naruszenia przepisów bhp, stwierdzonego w czasie 
dwóch kolejnych kontroli. Inspektorzy PIP w ramach 
kompetencji i  uprawnień, wynikających z  art.  36 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, przesłali do 
jednostek ZUS 91 wniosków o  podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe, z których 
zdecydowana większość dotyczyła firm budow-
lanych (67), w drugiej kolejności produkcyjnych 
(15). Wśród zakładów objętych wnioskami domi-
nowały mikroprzedsiębiorstwa (o zatrudnieniu do 
9 osób) — 52 wnioski i małe firmy (o zatrudnieniu 
do 49 osób) — 25 wniosków.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że 
we wszystkich wnioskowanych sprawach wydano 
decyzje o podwyższeniu pracodawcy-płatnikowi 
składki wypadkowej o 100%, przy czym w 11 przy-
padkach płatnicy składki odwołali się od decyzji ZUS 
(wg stanu na dzień 31.03.2012 r.). Żadne z wniesio-
nych odwołań nie zostało uwzględnione przez ZUS.

przepisów bhp, z wykorzystaniem materiałów infor-
macyjno-szkoleniowych umieszczonych na stronach 
internetowych PIP. Pisma takie wysłano łącznie do 
5977 pracodawców i ich organizacji oraz organów 
administracji państwowej lub samorządowej. Do 
końca 2011 r. od części adresatów pism uzyskano 
informację dot. efektów przeprowadzonych działań, 
w tym m.in.:

•	 197 pracodawców z branży budowlanej z woj. 
małopolskiego sprawdziło warunki pracy 
w zakresie wyposażenia pracowników w środki 
ochrony zbiorowej i indywidualnej;

•	 96 pracodawców z woj. warmińsko-mazurskie-
go, użytkujących wózki widłowe, dostosowało 
je do wymagań bhp — od kwietnia 2011 r. nie 
odnotowano wypadków związanych z eksplo-
atacją wózków (w 2010 r. zgłoszono 10 takich 
zdarzeń);

•	 53 rolników indywidualnych z  woj. opolskie-
go, użytkujących w  swoich gospodarstwach 
szamba, zastosowało urządzenia skutecznie 
chroniące ich rodziny przed skutkami zagrożeń;

•	 42 zakłady budowlane z woj. świętokrzyskiego 
sprawdziły warunki pracy w zakresie przygoto-
wania pracowników do bezpiecznego wykony-
wania pracy;

•	 21 pracodawców z  branży budowlanej i  pro-
dukcyjnej z  woj. podkarpackiego dostosowa-
ło warunki pracy, w  tym przy użytkowanych 
maszynach, do wymagań przepisów bhp.
Z  otrzymanych odpowiedzi wynika, że treść 

pism informacyjno-prewencyjnych skłania część 
pracodawców do zwrócenia uwagi na najistot-
niejsze sprawy związane z  zapewnieniem bez-
pieczeństwa pracy, w tym wyposażenie stanowisk 
pracy w sprzęt roboczy spełniający wymagania bhp, 
przygotowanie pracowników do wykonywania zadań 
w sposób bezpieczny oraz zapewnienie właściwego 
nadzoru nad wykonywaną pracą. Potwierdzają to 
konkretne działania opisane szczegółowo w infor-
macjach zwrotnych kierowanych do okręgowych 
inspektoratów pracy.

27. Współpraca z urzędami państw 
członkowskich UE/EOG i wypełnianie 
roli instytucji łącznikowej

Główny Inspektorat Pracy pełni rolę jednej z pol-
skich instytucji łącznikowych (liaison office), czyli 
urzędu umocowanego do bezpośredniego komu-
nikowania się ze swoimi odpowiednikami w krajach 
Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG).

W obecnym stanie prawnym nie ma moż-
liwości wnioskowania o obniżenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe dla pracodaw-
ców, którzy zadbali o  wysoki standard bhp 
i bezpieczeństwo pracowników. Jednocześnie 
należałoby zapewnić możliwość promowania firm 
prawidłowo podchodzących do zagadnień bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w których występuje 
wysoki poziom kultury pracy i  nie zdarzają się 
wypadki przy pracy. 

26. Pisma o charakterze informacyjno-
 -prewencyjnym

Pisma informacyjno-prewencyjne adresowane 
do określonych grup pracodawców i ich organiza-
cji oraz partnerów wspierających działalność PIP 
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników, zawierały informacje o oko-
licznościach i przyczynach najpoważniejszych lub 
najczęściej powtarzających się zdarzeń wypad-
kowych. Wskazywały także możliwości dostoso-
wania zakładów określonych branż do wymagań 
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Wykres 16. Wymiana informacji z urzędami państw członkowskich UE/EOG 

Źródło: dane PIP

Belgia

Francja

Holandia

Niemcy

Słowacja

Czechy

Austria

Finlandia

inne państwa

liczba spraw

72

32

24

23

12

6

6

5

18

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z urzę-
dami państw członkowskich UE/EOG —  odpo-
wiedzialnymi za nadzorowanie warunków pracy 
i zatrudnienia pracowników skierowanych do wyko-
nywania pracy na ich terytorium, na określony czas, 
przez pracodawcę mającego siedzibę w innym pań-
stwie członkowskim — obejmuje:

•	 udzielanie informacji w  zakresie warunków 
zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na terytorium państwa 
członkowskiego UE/EOG, na określony czas, 
przez pracodawcę mającego siedzibę na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

•	 informowanie o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Polski, 
na określony czas, przez pracodawcę mają-
cego siedzibę w państwie będącym członkiem  
UE/EOG;

•	 wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pra-
cy właściwego do udzielenia żądanej informacji 
ze względu na zakres jego działania.
Wymiana informacji pomiędzy Państwo-

wą Inspekcją Pracy a  instytucjami łącznikowymi 
z innych państw obszaru UE/EOG objęła w 2011 r. 
198 spraw. Państwowa Inspekcja Pracy współpra-
cowała w tym zakresie łącznie z 16 krajami, w tym 
z  15 państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
oraz z 1 krajem Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego nienależącym do UE (Norwegią). Najbardziej 
intensywna wymiana informacji była prowadzona 
z następującymi państwami: Belgią, Francją, Holan-
dią i Niemcami.

W roku sprawozdawczym polska inspekcja pra-
cy przekazała, w ramach realizacji zadań instytucji 
łącznikowej, do właściwych urzędów państw człon-
kowskich UE/EOG 33 sprawy z  zakresu zatrud-
nienia pracowników delegowanych do pracy 
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na terytorium innego państwa członkowskiego. 
Ponadto do właściwych urzędów państw członkow-
skich przekazano 48 spraw niedotyczących pracow-
ników delegowanych.

Od 16 maja 2011 r. Państwowa Inspekcja Pra-
cy bierze udział w projekcie pilotażowym, dotyczą-
cym stosowania elektronicznego Systemu Wymiany 
Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI) do wzajem-
nego przekazywania informacji na temat delego-
wania pracowników w ramach świadczenia usług. 
W systemie tym PIP pełni rolę Koordynatora ds. Dzie-
dziny Prawodawstwa: delegowanie pracowników 
(LIMIC). Ponadto jako organ właściwy uczestniczy 
w wymianie informacji za pośrednictwem Systemu 
IMI. W 2011 r. współpraca ta objęła łącznie 18 spraw, 

w tym 17 spraw nadesłanych przez organy właściwe 
z innych państw UE oraz 1 sprawę skierowaną przez 
PIP. Najwięcej spraw poprzez System IMI przesła-
ły do polskiej inspekcji pracy organy właściwe z: 
Belgii (6 spraw), Finlandii (4), Austrii i Włoch (po 3). 
Adresatem wniosku skierowanego przez PIP była 
inspekcja pracy w Rumunii.

* * *

Podstawowe dane statystyczne z działalności 
kontrolno-nadzorczej PIP w 2011 r. zawierają załącz-
niki 3 A, B, C i 4 A, B, C, natomiast dane o liczbie 
funkcjonujących w kraju podmiotów gospodarczych 
— załącznik 5.
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III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

W  roku 2011 inspektorzy pracy zbadali oko-
liczności i przyczyny 2370 wypadków przy pracy 
zaistniałych w roku sprawozdawczym oraz w latach 

poprzednich. W zdarzeniach tych poszkodowanych 
ogółem zostało 2740 osób, z których 432 poniosły 
śmierć, a 883 doznały ciężkich obrażeń ciała. 

Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

ogółem 2370 2740 432 883

w tym: zbiorowych  231  601 40 83

Źródło: dane PIP

Wśród poszkodowanych w  wypadkach przy 
pracy, które były przedmiotem analiz PIP, 89,2% 
stanowili pracownicy. O  wypadkach osób wykonu-
jących pracę w  ramach stosunku pracy w przewa-

żającej mierze informowali pracodawcy. Natomiast 
o  wypadkach osób niebędących pracownikami 
inspektorzy PIP uzyskiwali informacje głównie od 
jednostek organizacyjnych policji, prokuratury i ZUS. 

Status zatrudnienia poszkodowanych
w wypadkach zbadanych przez PIP

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem
w tym:

ze skutkiem
śmiertelnym

z ciężkimi
obrażeniami ciała

pracownicy 2444 362 778

osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy  296  70 105

Źródło: dane PIP

W zbadanych przez PIP w 2011 r. wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 1141 osób o sta-
żu pracy w zakładzie krótszym niż 1 rok (41,6% ogółu poszkodowanych). Wśród nich 369 poszkodowa-
nych miało staż pracy do 7 dni (82 spośród nich poniosły śmierć, a 140 doznało ciężkich obrażeń ciała). 

 
 03-W01 Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach  

 
  

- wg stażu pracy w zakładzie 
      

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Poszkodowani o stażu pracy w zakładzie 
do 1 roku - 41,6 % ogółu poszkodowanych 

w wypadkach 

Wykres 17. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach – wg stażu pracy w zakładzie

do 7 dni

od 8 do 30 dni

od 31 do 90 dni

od 91 do 180 dni

od 181 dni do 1 roku

1 rok – 2 lata

3–5 lat

6–8 lat

9 lat i więcej

Poszkodowani o stażu pracy 
w zakładzie do 1 roku 

– 41,6% ogółu poszkodowanych 
w wypadkach

13,5%

5,2%

6,8%

7%

9,1%19,6%

16,2%

6,1%

16,5%

Źródło: dane PIP
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W  ogólnej liczbie poszkodowanych 
w  wypadkach śmiertelnych, dominowała gru-
pa zawodowa robotników pomocniczych w  gór-

nictwie i  budownictwie, robotników budowlanych 
robót stanu surowego i  pokrewnych oraz kierow-
ców pojazdów. 

Źródło: dane PIP

 
 03-W02. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych  

 
  

- wg wykonywanych zawodów 
     

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

liczba poszkodowanych 

Wykres 18. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych – wg wykonywanych zawodów 

robotnicy leśni i pokrewni 

kowale, ślusarze i pokrewni

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i pokrewni 

operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni 

formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, 
monterzy konstrukcji stalowych i pokrewni

mechanicy maszyn i urządzeń 

elektrycy

robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

kierowcy pojazdów

robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

robotnicy pomocniczy w  górnictwie i budownictwie

12

14

14

15

16

17

20

36

43

44

47

liczba poszkodowanych

W  roku 2011 w zbadanych przez PIP wypad-
kach przy pracy, wg miejsca ich zaistnienia, 
nadal dominowały wypadki w  miejscu wykony-
wania produkcji (bez miejsc konserwacji i napraw 
oraz magazynowania) — 27,4% ogółu zbadanych 

wypadków; na terenach budów (obiektów w budo-
wie lub obiektów rozbieranych, burzonych, remon-
towanych) — 27,9% oraz na terenach komunikacji 
publicznej (np. drogi, parkingi, poczekalnie itp.) 
— 6,7%.

03-W03. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach - wg miejsca wypadku  
 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

liczba poszkodowanych 

Wykres 19. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg miejsca wypadku

w powietrzu, na wysokości, wyłączając place budowy

placówki ochrony zdrowia

miejsca uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone

pod ziemią, wyłączając place budowy

biura, placówki naukowe i szkoły, zakłady usługowe

miejsca i środki komunikacji publicznej

teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa

miejsca produkcji przemysłowej

33

35

104

120

137

309

759

1049

liczba poszkodowanych
Źródło: dane PIP
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W  okresie sprawozdawczym do urazów naj-
częściej dochodziło podczas: poruszania się 
(dominowało chodzenie, bieganie, wchodzenie, 
schodzenie itp.) — 19,2% ogółu poszkodowanych 

oraz obsługiwania maszyn — zwłaszcza podawa-
nia/odbierania materiałów, półwyrobów, wyrobów 
itp. — 18%. 

 
 03-W04 Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach   

 
  

- wg wykonywanych czynności 
   

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

liczba poszkodowanych 

Wykres 20. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg wykonywanych czynności

transport ręczny

obecność na stanowisku pracy bez wykonywania zadań

kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych 
maszyn i innych urządzeń

prace narzędziami ręcznymi

operowanie przedmiotami

obsługiwanie maszyn

poruszanie się

liczba poszkodowanych

219

228

300

395

398

492

526

Źródło: dane PIP

 
03-W05 Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach   

 - wg wydarzeń stanowiących odchylenie od normalnego przebiegu procesu pracy 
 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

liczba poszkodowanych 

Wykres 21. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach 
– wg wydarzeń stanowiących odchylenie od normalnego przebiegu procesu pracy

ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym 
(prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)

wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność na 
stanowisku pracy bez wykonywania zadań

odchylenia związane z elektrycznością, wybuch, pożar

ruchy ciała bez wysiłku fizycznego 
(prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)

wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, 
załamanie się czynnika materialnego

poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby

utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, 
transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem

651

593

528

179

178

172

149

52

Źródło: dane PIP
liczba poszkodowanych

Poszkodowani najczęściej ulegali wypadkom 
w  wyniku: utraty kontroli nad maszyną, środkami 
transportu, transportowanym ładunkiem, narzę-
dziem, obiektem (23,8% ogółu poszkodowa-

nych); poślizgnięcia, potknięcia się, upadku osoby 
(21,6%) oraz uszkodzenia, rozerwania, pęknięcia, 
ześlizgnięcia, upadku, załamania się czynnika 
materialnego (19,3%).
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Źródło: dane PIP

Inaczej niż w  roku poprzednim kształtowa-
ła się struktura wydarzeń będących odchyleniem 
od stanu normalnego, w  zbadanych wypadkach, 
w  wyniku których śmierć poniosła największa 
liczba osób. W  2011  r. najwięcej osób zginęło 
w wyniku poślizgnięcia, potknięcia, upadku osoby 
— 103 ofiary śmiertelne (23,8% ogółu ofiar śmier-
telnych). Następnie, odnotowano 94 ofiary śmier-
telne (21,8%) w  wyniku uszkodzenia, rozerwania, 
pęknięcia, ześlizgnięcia, upadku lub załamania się 
czynnika materialnego oraz 89 ofiar śmiertelnych 
(20,6%) w  wyniku utraty kontroli nad maszyną, 
środkami transportu, transportowanym ładunkiem, 
narzędziem, obiektem.

W odniesieniu do zbadanych w roku 2011 oko-
liczności 2370 wypadków przy pracy, inspektorzy 

PIP ustalili łącznie 9367 przyczyn tych zdarzeń. 
Wśród nich dominowały tzw. przyczyny ludzkie 
(w tym przede wszystkim nieprawidłowe zachowa-
nie się pracownika spowodowane zaskoczeniem 
niespodziewanym zdarzeniem) — 46,8% wszyst-
kich ustalonych przyczyn wypadków. Przyczyny 
określone jako organizacyjne (42%) dotyczyły 
w przeważającej mierze sfery niewłaściwej ogólnej 
organizacji pracy. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, najmniejsza liczba stwierdzonych przyczyn 
związana była z  wadami konstrukcyjnymi lub 
niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi albo 
ergonomicznymi czynnika materialnego. Przyczy-
ny techniczne stanowiły 11,2% ogółu ustalonych 
przyczyn wypadków przy pracy.

 
03-W06 Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków 

  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 22. Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków 

wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne 
i ergonomiczne czynnika materialnego

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

stan psychofizyczny pracownika, 
niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy

nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 
przez pracownika

niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika

nieprawidłowe zachowanie się pracownika

przyczyny
techniczne

przyczyny 
organizacyjne

przyczyny
ludzkie

74

103

869

373

710

2851

244

285

667

888

2303
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Wśród powtarzalnych przyczyn technicznych 
wypadków przy pracy należy wymienić:

•	 wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwią-
zania techniczne i  ergonomiczne czynnika 
materialnego (83,1% ogółu przyczyn technicz-
nych), a zwłaszcza:

 − brak lub niewłaściwe urządzenia zabez-
pieczające (36,5% ogółu przyczyn tech-
nicznych);

 − brak lub niewłaściwe środki ochrony zbio-
rowej (12,2%);

 − niewłaściwą stateczność czynnika mate-
rialnego (9,6%);

•	 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
(9,8% ogółu przyczyn technicznych), a szcze-
gólnie niedotrzymanie wymaganych parame-
trów technicznych (5,2% ogółu przyczyn tech-
nicznych); 

•	 wady materiałowe czynnika materialnego 
(7,1% ogółu przyczyn technicznych).

Powtarzalne przyczyny organizacyjne to:

•	 niewłaściwa ogólna organizacja pracy (72,5% 
ogółu przyczyn organizacyjnych), a zwłaszcza: 

 − brak nadzoru (13% ogółu przyczyn orga-
nizacyjnych);

 − brak instrukcji posługiwania się czynni-
kiem materialnym (11%);

 − tolerowanie przez osoby sprawujące nad-
zór odstępstw od przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy (10,4%);

 − brak lub niewłaściwe przeszkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy (9,2%);

•	 niewłaściwa organizacja stanowiska pra-
cy (18% ogółu przyczyn organizacyjnych), 
w  ramach której do najczęściej powtarzają-
cych się należały: 

 − brak środków ochrony indywidualnej oraz 
niewłaściwy ich dobór (5,4% ogółu przy-
czyn organizacyjnych); 

 − nieodpowiednie przejścia i dojścia (2,9%);
 − nieodpowiednie rozmieszczenie i  składo-

wanie przedmiotów pracy (surowców, pół-
produktów, produktów itp.) — 1,9%; 

 − niewłaściwe usytuowanie urządzeń na sta-
nowisku pracy (1,8%);

•	 niewłaściwa eksploatacja czynnika material-
nego (9,5% ogółu przyczyn organizacyjnych), 
np. niewłaściwe naprawy i remonty oraz niedo-
stateczna konserwacja czynnika materialnego 
(3,2% ogółu przyczyn organizacyjnych).

Przyczyny ludzkie to najczęściej:

•	 nieprawidłowe zachowanie się pracownika 
(52,5% ogółu przyczyn ludzkich), zwłaszcza 
spowodowane: 

 − zaskoczeniem niespodziewanym zdarze-
niem (12,3% ogółu przyczyn ludzkich);

 − lekceważeniem zagrożenia (brawura, 
ryzykanctwo) — 10,7%;

 − niedostateczną koncentracją uwagi na 
wykonywanej czynności (10,1%);

•	 niewłaściwe samowolne zachowanie się pra-
cownika (20,2% ogółu przyczyn ludzkich), 
m.in. wykonywanie czynności bez usunięcia 
zagrożenia (np. wyłączenia maszyny lub napię-
cia) — 5% ogółu przyczyn ludzkich; wejście, 
wjechanie na obszar zagrożony bez upewnie-
nia się, czy nie ma niebezpieczeństwa — 3,6%; 
przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie 
w  miejscach niedozwolonych —  3,5% oraz 
niewłaściwe operowanie kończynami w strefie 
zagrożenia — 3,1%;

•	 brak lub niewłaściwe posługiwanie się czyn-
nikiem materialnym przez pracownika (15,2% 
ogółu przyczyn ludzkich), np. niewłaściwe 
zabezpieczenie czynnika materialnego (w tym 
niezaciągnięcie hamulca na postoju) — 2,9%; 
niewłaściwe uchwycenie, trzymanie czynni-
ka materialnego —  2,4% lub użycie czynni-
ka materialnego podczas przebywania osób 
w strefie zagrożenia — 2,1%; 

•	 nieużywanie sprzętu ochronnego przez 
pracownika (6,5% ogółu przyczyn ludzkich), 
w  tym np. nieużywanie przez pracownika 
środków ochrony indywidualnej (4,3% ogółu 
przyczyn ludzkich), a także nieużywanie przez 
pracownika urządzeń zabezpieczających 
— 1,2%;

•	 stan psychofizyczny pracownika, niezapew-
niający bezpiecznego wykonywania pracy 
(5,6% ogółu przyczyn ludzkich), np. spożywa-
nie alkoholu, środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych —  2,6%; zmęczenie 
— 1,3%.

W  wyniku stwierdzonych w  czasie kontroli 
naruszeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wyda-
li łącznie 2825 decyzji. Ponadto w  1301 wystą-
pieniach pokontrolnych skierowali łącznie 3846 
wniosków, dotyczących podjęcia działań organi-
zacyjno-technicznych mających na celu wyelimi-
nowanie lub ograniczenie występujących zagrożeń 
wypadkowych. 
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Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
inspektorzy pracy nałożyli 1030 grzywien w drodze 
mandatów karnych oraz skierowali 94 wnioski o uka-
ranie do sądów. Ponadto w 60 przypadkach zawia-
domili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową.

Państwowa Inspekcja Pracy, jak corocznie, 
przy współudziale partnerów działających na rzecz 
ochrony pracy oraz instytucji państwowych, podej-
mowała działania kontrolno–nadzorcze i informacyj-
no-prewencyjne w przedsiębiorstwach i branżach 
o największym nasileniu zagrożeń wypadkowych. 
Wśród prowadzonych kampanii i programów pre-
wencyjno-promocyjnych wspierających działalność 
kontrolną wymienić warto:

•	 prewencję zagrożeń występujących na terenie 
budowy, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
na wysokości i prac ziemnych, które generują 
największe zagrożenia wypadkowe,

•	 monitoring prewencyjny bardzo dużych inwe-
stycji, na których mogą wystąpić istotne zagro-
żenia życia lub zdrowia pracowników,

•	 kampanię prewencyjną: czas pracy a wypadki 
drogowe,

•	 program informacyjno-prewencyjny dla praco-
dawców i pracowników, dotyczący ograniczenia 
wpływu stresu i innych czynników psychospo-
łecznych w miejscu pracy.

Rok 2011 to kolejny, w  którym realizowano 
kontrole przestrzegania przez pracodawców prze-
pisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, 
poz. 870). Inspektorzy pracy poddali analizie 8851 
dokumentacji powypadkowych u 2612 pracodawców 
(zatrudniających łącznie 510,6 tys. pracowników). 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 
w roku 2011 pokrywały się z ujawnionymi w latach 
ubiegłych. W dalszym ciągu stwierdzano w części 
kontrolowanych zakładów (15%) nieprzestrzeganie 

obowiązku niezwłocznego przystępowania do usta-
lenia okoliczności i przyczyn wypadku, co uniemoż-
liwia rzetelne ustalenie okoliczności zdarzenia oraz 
wskazanie wszystkich jego przyczyn. Nadal nieusta-
lanie wszystkich przyczyn wypadku przy pracy jest 
najczęściej występującą nieprawidłowością w postę-
powaniu powypadkowym (w 36,7% zakładów pra-
cy). Konsekwencjami takich zaniedbań są uchybienia 
w określeniu środków i wniosków profilaktycznych 
adekwatnych do przyczyn wypadku. Nie osiąga się 
tym samym celu, jakim jest podjęcie przez praco-
dawców działań związanych z eliminacją możliwości 
wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości.

W wyniku kontroli przestrzegania ww. rozporzą-
dzenia inspektorzy pracy wydali 307 decyzji. Ponad-
to do pracodawców skierowali 6023 wnioski doty-
czące przestrzegania zasad prawidłowego ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Win-
nych popełnienia wykroczeń ukarali 65 grzywnami 
w drodze mandatów karnych oraz skierowali 9 wnio-
sków o ukaranie do sądów. 

Kontrole przestrzegania obowiązków w zakre-
sie postępowania powypadkowego, a zwłaszcza 
stosowania przez pracodawców właściwych środ-
ków profilaktycznych zapobiegających kolejnym 
wypadkom przy pracy, od wielu lat wykazują utrzy-
mujący się wysoki poziom uchybień i nieprawid-
łowości.

Z tego względu działania Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie prewencji wypadkowej nadal będą 
koncentrować się na:

•	 kontrolach i prewencji w przedsiębiorstwach 
prowadzących działalność w sekcjach o naj-
większym nasileniu zagrożeń wypadkowych;

•	 kontynuowaniu edukacji w zakresie prawidło-
wego prowadzenia oceny ryzyka zawodowego 
oraz postępowania wypadkowego;

•	 poradnictwie w zakresie przestrzegania proce-
dur dotyczących zapobiegania wypadkom przy 
pracy (targi, spotkania, narady, szkolenia, semi-
naria itp.).

* * *

Poszkodowani w wypadkach przy pracy zaistniałych w latach 2009–2011 
zbadanych przez PIP*

liczba poszkodowanych (wg skutków wypadków) 2011 2010 2009
śmierć 382 514 495
ciężkie uszkodzenie ciała 853 842 976
razem 1235 1356 1471

* wg stanu na dzień 31.03.2012 r.

Źródło: dane PIP
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III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

03-W07 Nieprawidłowości dotyczące ustalania przyczyn wypadków oraz określenie środków i wniosków 
profilaktycznych - wg wielkości zatrudnienia

 

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 23. Nieprawidłowości dotyczące ustalania przyczyn wypadków oraz określenie środków 
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IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2010–2012

1. Budownictwo wcześniejszych kontroli nieprawidłowości lub nasi-
leniem zdarzeń wypadkowych. Były to zatem prace 
na wysokości, w tym na rusztowaniach i dachach, 
oraz prace ziemne i w wykopach. 

Objęci kontrolą pracodawcy (4580) zatrudniali 
łącznie ponad 61,2 tys. pracowników, w tym ponad 
4,5 tys. kobiet i 535 młodocianych.

Wśród kontrolowanych, dominowały mikro-
przedsiębiorstwa, czyli firmy o  kilkuosobowym 
zatrudnieniu (72%) oraz inne małe zakłady, 
tj.  o  zatrudnieniu od 10 do 49 osób (24%). Tylko 
4% kontroli dotyczyło podmiotów zatrudniających 
powyżej 50 pracujących. 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym 
rozbiórkowych

Inspektorzy pracy przeprowadzili w  2011  r. 
5635 kontroli na 3146 budowach. Kontrolowano 
w szczególności budowy obiektów: mieszkalnych, 
biurowych, produkcyjnych, handlowych, szkół, 
przedszkoli, hoteli oraz remonty, rozbiórki i moder-
nizacje obiektów budowlanych, zwracając uwagę 
przede wszystkim na te rodzaje robót, które charak-
teryzowały się dużą liczbą stwierdzonych podczas 

   04-W01. Tereny budów - naruszenia przepisów       
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Wykres 24. Tereny budów – naruszenia przepisów
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% budów, na których naruszono przepisyŹródło: dane PIP

Analiza wyników kontroli wskazuje, że nadal 
najwięcej zastrzeżeń dotyczyło wykonywa-
nia prac na wysokości, które należą do jednych 
z najbardziej niebezpiecznych, stwarzających bez-
pośrednie zagrożenie dla zdrowia i  życia. Wśród 
stwierdzonych nieprawidłowości uwagę zwraca: 
brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości — balustrad, niezabezpieczenie dojść 
i  przejść, klatek schodowych, niezabezpieczenie 
otworów technologicznych przed upadkiem z wyso-
kości, niewyposażanie pracowników w wymagane 
środki ochrony indywidualnej głowy (1967 pracow-

ników) i  chroniące przed upadkiem z  wysokości 
(1259 pracowników). Zaniedbania te najczęściej 
wynikały ze specyficznego dla budownictwa szyb-
kiego tempa prowadzenia robót; nieuwzględnienia 
w  harmonogramie wykonywania robót budowla-
nych prac zabezpieczających; lekceważenia tzw. 
krótkotrwałych zagrożeń, które znikną samoistnie 
wraz z zakończeniem prac na wysokości. Najbar-
dziej niepokojące jest to, że nieprawidłowości te 
powtarzały się na różnych kondygnacjach wznoszo-
nych obiektów. Sytuacja ta wskazuje, że niektórzy 
pracodawcy budowlani i osoby kierujące nadal nie 
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przykładają wagi do spraw bezpieczeństwa pracy, 
skupiając się przede wszystkim na realizacji procesu 
budowlanego.

Prace wykonywane z użyciem rusztowań wystą-
piły na 51% kontrolowanych budów, przy czym na 
prawie połowie z  nich stwierdzano brak odbioru 
rusztowań. Zaznaczyć należy, że często rusztowania 
montowane były przez osoby nieposiadające upraw-
nień kwalifikacyjnych, szczególnie przy pracach 
krótkoterminowych. Skutkowało to wykonywaniem 
pracy na rusztowaniach nieprawidłowo zmontowa-
nych i  niekompletnych. Inspektorzy niejednokrot-
nie zwracali też uwagę, że poręcze ochronne przy 
pomostach roboczych rusztowań są nieprawidłowe, 
albo że w ogóle ich brak. Ujawniano także niewłaś-
ciwe wypełnianie rusztowań pomostami roboczymi 
oraz brak pionów komunikacyjnych. Dopuszczano 
do pracy, szczególnie u małych przedsiębiorców sta-
re, zużyte technicznie rusztowania. Przede wszyst-
kim były to rusztowania warszawskie, niekompletne, 
używane do krótkotrwałych prac.

Stwierdzono również brak wygrodzenia i ozna-
kowania stref niebezpiecznych, zarówno przy 
wykonywaniu prac na wysokości (gdy stosowano 
sprzęt do transportu pionowego czy wykonywano 
prace z rusztowań w miejscach ogólnie dostępnych), 
jak i przy prowadzeniu prac ziemnych i w wykopach 
(35% budów). Nadal stwierdzano wykonywanie robót 
w wykopach o ścianach niezabezpieczonych przed 
możliwością osunięcia się gruntu przez odpowied-
nie ich obudowanie lub skarpowanie (33% budów). 
W ocenie inspektorów, wynikało to przede wszyst-
kim z chęci obniżenia kosztów i wypracowania więk-
szego zysku. Stąd też, mimo że w  kosztorysach 
robót budowlanych uwzględniano zabezpieczenia 
i skarpy o prawidłowym nachyleniu, dostosowane 
do warunków gruntowo-wodnych, w  praktyce nie 
było to realizowane. Brak było też zejść (wejść) do 
wykopów (17% budów). Prace ziemne i w wykopach 
wystąpiły na 20% budów.

Dodatkowo zagrożenia stwarzały nieprawid-
łowości przy eksploatacji urządzeń i  instalacji 
elektroenergetycznych, a  zwłaszcza stosowanie 
tzw. przedłużaczy ogrodowych, które nie spełniały 
wymagań skuteczności ochrony przeciwporażenio-
wej dla urządzeń elektrycznych oraz niezabezpiecze-
nie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (29% budów).

Powyższym naruszeniom prawa, bezpośred-
nio rzutującym na stan bezpieczeństwa robót 
budowlanych, towarzyszyły także inne — związane 
z przygotowaniem zatrudnionych do pracy, jak 
dopuszczanie do pracy bez niezbędnego przeszko-

lenia w dziedzinie bhp — instruktażu stanowiskowe-
go (2377 pracowników) i bez aktualnych orzeczeń 
lekarskich o  braku przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku, w tym do pracy na wyso-
kości (2042 pracowników). Stwierdzano przypadki 
fałszowania zaświadczeń lekarskich. 

Pracodawcy średnich i  dużych firm z  regu-
ły wyposażają pracowników w  odzież i  obuwie 
robocze. W małych firmach ciężar zakupu odzieży 
i  obuwia roboczego spoczywa na pracownikach. 
Pracodawcy wypłacają ekwiwalent pieniężny licząc, 
że pracownicy we własnym zakresie kupią odzież 
i obuwie robocze. Rozwiązanie takie rzadko prowa-
dzi do zakupu odzieży i obuwia roboczego przez 
pracownika (763 pracowników nie posiadało odzieży 
i obuwia roboczego).

Naruszenia prawa polegające na zatrudnia-
niu bez wymaganych kwalifikacji —  do obsługi 
maszyn i  urządzeń budowlanych —  dotyczyły 
łącznie 1183 pracowników, z których 96 nie miało 
uprawnień do obsługi urządzeń poddozorowych. 
Nadal stwierdzano przypadki fałszowania uprawnień 
kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych.

Nieprawidłowości odnoszące się do przygo-
towania pracowników do pracy głównie dotyczyły 
małych i początkujących przedsiębiorców na rynku 
budowlanym.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniono 6959 pracownikom. 

Podkreślić należy, że znacznie mniej niepra-
widłowości stwierdzono tam, gdzie inwestycje 
realizowały specjalistyczne firmy budowlane, 
z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posia-
dały one dobrze zorganizowane służby bhp, któ-
re kontrolowały prace wszystkich zatrudnionych 
na budowie i egzekwowały od podwykonawców 
przestrzeganie przepisów bhp. 

W ramach współpracy z innymi organami, o róż-
nym zakresie działania i uprawnień, przeprowadzono 
na budowach: 

•	 kontrole wspólne, w tym z przedstawicielami: 
nadzoru budowlanego — 20, dozoru technicz-
nego — 9, policji — 5, straży granicznej — 3, 
straży pożarnej — 1, inspekcji sanitarnej — 1; 

•	 kontrole na wniosek innych organów, w tym: 
policji —  11 kontroli, nadzoru budowlanego 
— 4 kontrole, urzędu skarbowego — 3 kontro-
le, ZUS — 2 kontrole, prokuratury — 1 kontro-
la, urzędu pracy — 1 kontrola, wojewódzkiego 
ośrodka medycyny pracy — 1 kontrola.
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Inspektorzy skierowali ponadto pisma infor-
mujące o naruszeniach przepisów bhp: 53 — do 
nadzoru budowlanego, 37 — do dozoru technicz-
nego, 32 — do samorządu terytorialnego, 28 — do 
ZUS, 17 — do wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy, 15 — do prokuratury, 11 — do policji, 11 — do 
urzędu skarbowego, 5 — do związków zawodowych, 
4 — do urzędu pracy, 3 — do inspekcji sanitarnej, 
2 — do społecznej inspekcji pracy, 2— do straży 
granicznej, 1— do inspekcji ochrony środowiska. 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali 
następujące środki prawne:

•	 wydali 38 022 decyzje ogółem, w tym:
 − 2655 decyzji wstrzymania prac,
 − 1287 decyzji skierowania do innych prac 

2895 pracowników,

•	 skierowali 2651 wystąpień z 8487 wnioskami,

•	 ukarali 2185 osób grzywnami w drodze manda-
tów karnych na kwotę ponad 2,5 mln zł,

•	 zastosowali 933 środki oddziaływania wycho-
wawczego,

•	 skierowali do sądu 96 wniosków o ukaranie 
oraz 29 zawiadomień do prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.
W  efekcie realizacji zastosowanych środków 

prawnych, stwierdzone nieprawidłowości zostały 
usunięte. W wielu przypadkach nie osiągano jed-
nak trwałego rezultatu. Błędy wyeliminowane dzięki 
działaniom inspekcji na jednej budowie, pojawiały 
się bowiem u  tego samego pracodawcy na innej 
budowie lub nawet na tej samej, wkrótce po wyj-
ściu inspektora pracy. W  celu osiągnięcia trwałej 
poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach, pro-
wadzone były również krótkie kontrole, w  trakcie 
których inspektorzy pracy koncentrowali uwagę na 
bezpośrednich zagrożeniach dla zdrowia lub życia 
pracowników, powtarzając kontrole na tej samej 
budowie nawet kilkakrotnie. W  roku sprawozdaw-
czym inspektorzy przeprowadzili 4337 takich kontroli.

Pracodawcy tłumaczyli zaistniałe naruszenia 
trudnościami finansowymi wynikającymi z  braku 
płynności finansowej spowodowanej niewywiązy-
waniem się inwestorów ze zobowiązań finansowych, 
braku zamówień lub niskich cen dyktowanych przez 
nie zawsze uczciwą konkurencję startującą w prze-
targach, a także dużą rotacją pracowników, z czym 
wiąże się konieczność przeprowadzania kolejnych 
szkoleń bhp, badań lekarskich, wyposażania w środ-
ki ochrony indywidualnej, odzież i  obuwie robo-
cze. Małe firmy z reguły stosują tańsze technologie 
(np. do krótkotrwałych prac na wysokości niekom-
pletne rusztowania warszawskie). Niechętnie zdoby-
wają się na wprowadzanie nowych i bezpiecznych 

rozwiązań (np. zakup lub wypożyczenie nowoczes-
nego rusztowania wiąże się z dużymi kosztami). 

W ocenie inspektorów pracy, przyczyną niepra-
widłowości jest — z jednej strony — chęć uniknięcia 
wydatków na zabezpieczenie stanowisk pracy, 
a z drugiej — duża liczba podmiotów wykonujących 
roboty na terenie budowy i zjawisko przerzucania 
odpowiedzialności za stan bhp na podwykonaw-
ców, którzy mają dużo mniejsze możliwości organi-
zacyjne i finansowe. 

Pracodawcy szukają oszczędności poprzez sto-
sowanie innych niż stosunek pracy form zatrud-
nienia, takich jak umowy cywilnoprawne i tworzenie 
podmiotów gospodarczych samozatrudniających 
się. Osoby te często nie stosują się do przepisów 
i zasad bezpieczeństwa pracy, uznając że przepisy 
prawa pracy ich nie dotyczą, co ma wpływ bezpo-
średnio na bezpieczeństwo pracy na budowie.

Wysokie bezrobocie również wpływa negatywnie 
na podejście pracodawców do kwestii zapewnienia 
bezpiecznych i  higienicznych warunków pracy. 
Podobnie jak przedsiębiorcy zdobywający zlecenia, 
pracujące osoby ograniczają swoje wymagania 
i godzą się na gorsze warunki, chcąc się utrzymać 
w pracy. 

Inspektorzy zwracają też uwagę na mający 
nadal miejsce problem łączenia wielu funkcji 
przez kierowników budów. Nadzorowanie przez 
jedną osobę nawet kilku terenów budowy oraz spra-
wowanie funkcji koordynatora ds. bhp powoduje 
zwykle niewłaściwe wywiązywanie się z nałożonych 
obowiązków. Najwięcej nieprawidłowości występuje 
na małych budowach. Związane jest to z brakiem 
nadzoru na budowie (kierownik budowy nie przeby-
wa stale na budowie). Nie ma tam również innych 
osób pełniących funkcje kierownicze i pracownicy 
wykonują prace bez nadzoru.

Na rynku jest wiele firm budowlanych bez 
odpowiedniego przygotowania technicznego 
i  organizacyjnego, bez odpowiedniej wiedzy 
w zakresie bhp, co skutkuje niewłaściwym nadzo-
rem nad prowadzonymi pracami i tolerowaniem 
nieprzestrzegania przepisów. 

Inspektorzy pracy wskazują, że na stan 
bezpieczeństwa na budowach wpływa też brak 
w umowach o wykonanie inwestycji — odniesie-
nia do obowiązku jej realizowania z przestrzega-
niem przepisów bhp. 

Stan bezpieczeństwa i  higieny pracy na 
poszczególnych placach budów jest zróżnicowany 
i zależy przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej 
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przedsiębiorstw, świadomości pracodawców i kie-
rowników budów o  występujących zagrożeniach, 
dyscypliny technologicznej oraz fachowości pra-
cowników. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
potrzebę obejmowania szczególnym nadzorem tych 
placów budów, na których rozpoznano duże zagro-
żenia, wynikające z charakteru zadania inwestycyj-
nego oraz przyjętych technologii, a także budów, na 
których doszło do zdarzeń wypadkowych.

Podobnie jak w  latach ubiegłych, będą 
prowadzone również kontrole zagrożeń wynikają-
cych z  „łańcucha podwykonawców” (kiedy gene-
ralnego wykonawcę dzieli od podwykonawcy nawet 
kilkunastu pośredników).

Kontynuowana będzie współpraca z Głównym 
Urzędem Nadzoru Budowlanego w  celu skutecz-
nego egzekwowania powinności zapewnienia bez-
piecznych warunków pracy od osób sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dla osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa 
pracy na budowach, w  roku 2012 podejmowane 
będą działania na rzecz podnoszenia kultury pracy 
zarówno wśród pracodawców, jak i  pracowników 
poprzez upowszechnianie wydawnictw z tego zakre-
su (broszur, ulotek) oraz współpracę ze środkami 
masowego przekazu.

Działalność kontrolno-nadzorcza wsparta zosta-
nie też realizacją specjalnych programów prewencyj-
no-informacyjnych adresowanych do pracodawców 
i  pracowników z  branży budowlanej, w  szczegól-
ności rozpoczynających działalność w  budowni-
ctwie. Będą dotyczyć prawidłowego przygotowania 
pracowników do pracy, stosowania właściwych 
środków ochrony oraz skutecznego nadzoru nad 
prowadzonymi pracami.

B. Kontrole dot. budowy i remontów dróg

Przeprowadzono 1063 kontrole dot. 538 budów 
mostów, wiaduktów, dróg (w tym szybkiego ruchu 
i autostrad), przebudowy i remontów dróg powiato-
wych i krajowych, węzłów komunikacyjnych, przejść 
podziemnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, magistrali ciepłowniczych. Kontrolą obję-
to łącznie 824 pracodawców, zatrudniających ponad 
26,2 tys. pracowników, w tym ponad 4,4 tys. kobiet 
i 432 młodocianych.

Ponad połowę kontroli (54%) przeprowadzono 
w mikroprzedsiębiorstwach, 34% — w innych małych 
firmach, tj. zatrudniających od 10 do 49 osób.

Budownictwo drogowe i mostowe charaktery-
zuje się wysokim stopniem ryzyka zawodowego 
i wypadkowego ze względu na specyfikę stosowa-
nych technologii, warunki atmosferyczne, zmienność 
frontu robót, częste wykonywanie prac na terenie 
otwartym, pozbawionym infrastruktury technicznej. 
W przypadku przebudowy lub remontu prace prowa-
dzone są w pasie ruchu jedynie czasowo wyłączo-
nym, w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się 
pojazdów samochodowych i pieszych, co stwarza 
dodatkowe zagrożenia.

Szczególnie niepokoi brak zabezpieczeń oraz 
oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, mię-
dzy innymi w pobliżu pracujących specjalistycznych 
maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych 
i budowlanych (56% budów). Takie nieprawidłowo-
ści stwarzają zagrożenia wypadkowe, szczegól-
nie w  miejscach ogólnie dostępnych, zarówno 
dla osób wykonujących te prace, jak też osób 
postronnych.

Nadal przy prowadzeniu robót liniowych stwier-
dzano brak pomieszczeń higienicznosanitarnych 
(prawie na co szóstej kontrolowanej budowie). Prob-
lem dotyczył zwłaszcza budów realizowanych na 
długim, rozciągniętym terenie, do których pracow-
nicy dowożeni byli z siedzib firm. 

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniono dla 2472 pracowników kontrolowanych 
budów, co zwykle generowało niewłaściwy sposób 
wykonywania prac, w  tym również prac szczegól-
nie niebezpiecznych. Aż 272 pracowników obsłu-
gujących maszyny i  urządzenia budowlane nie 
posiadało wymaganych uprawnień kwalifikacyj-
nych do ich obsługi. Budzić to musi uzasadnione 
zastrzeżenia co do sposobu sprawowania nadzoru 
nad pracownikami.

O braku odpowiedniego nadzoru, a także o lek-
ceważeniu zagrożeń przez samych pracowników, 
świadczy też niewłaściwe prowadzenie prac na 
wysokości, niewyposażenie w  środki ochrony 
indywidualnej (łącznie 565 osób, w tym w 127 przy-
padkach problem dotyczył ochron przed upadkiem 
z wysokości, a w 66 — odzieży ochronnej o barwach 
ostrzegawczych i wyposażonych w elementy odbla-
skowe) lub ich niestosowanie przez pracowników 
(łącznie 741 osób, w tym w 85 przypadkach problem 
dotyczył ochron przed upadkiem z wysokości), czy 
niezapewnienie ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości, co dotyczyło 2258 pracowników obję-
tych kontrolą.

Liczne nieprawidłowości stwierdzono także 
w zakresie przygotowania pracowników do pracy. 
Instruktażowi stanowiskowemu nie zostało podda-
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nych 450 osób, a  301 pracowało bez aktualnych 
orzeczeń lekarskich o  braku przeciwwskazań do 
zatrudnienia na określonym stanowisku.

Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z pracą — w odniesieniu do 
463 pracowników. W  wielu firmach budowlanych 
nadal nie dostrzega się znaczenia oceny ryzyka dla 
ukierunkowania działań pozwalających zmniejszyć 
liczbę wypadków.

Istotnym problemem jest także współdziała-
nie wykonawców, których pracownicy wykonywali 
pracę w  tym samym miejscu, w zakresie zapew-
nienia bezpiecznych i  higienicznych warunków 
pracy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp było 
traktowane wyłącznie jako spełnienie formalnego 
obowiązku.

Podobnie jak na innych budowach, pod wzglę-
dem zapewnienia prawidłowych warunków pracy 
lepiej wypadają duże przedsiębiorstwa budowlane, 
z właściwą organizacją pracy, często z wdrożonym 
systemem zarządzania bezpieczeństwem, inwe-
stujące w  nowoczesny sprzęt (przede wszystkim 
w maszyny budowlane do prac ziemnych i drogo-
wych) i technologie.

Pracodawcy informowali, że obowiązujące 
przepisy nakładają zbyt dużą liczbę wymogów for-
malnych, które muszą być spełnione (sporządzanie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót, uprawnienia kwa-
lifikacyjne do obsługi prostych maszyn i urządzeń 
budowlanych). Tłumaczyli przyczyny zaistniałych 
nieprawidłowości mnogością robót prowadzonych 

04-W02. Budowa i remonty dróg i mostów - naruszenia przepisów 
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na różnych, oddalonych od siebie budowach, krót-
kimi terminami realizacji zadań inwestycyjnych 
narzuconymi przez inwestorów oraz trudnościami 
finansowymi związanymi także z wykorzystywaniem 
silniejszej pozycji na rynku przez duże przedsiębior-
stwa budowlane, które małym firmom powierzają 
część prac w ramach podwykonawstwa. Wskazywali 
ponadto na dużą rotację pracowników, zwiększającą 
koszty profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń 
w zakresie bhp, uprawnień kwalifikacyjnych, wypo-
sażenia w  środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie. Informowali, że z uwagi na znaczny obszar 
na którym prowadzone są prace (liniowość robót), 
brak jest możliwości zapewnienia skutecznego nad-
zoru nad pracownikami. 

Inspektorzy pracy najwięcej zastrzeżeń mieli 
natomiast do kwestii sprawowania nadzoru nad 
pracownikami oraz do organizacji i koordynacji 
prowadzonych prac. Ma to szczególne znaczenie 
w budownictwie, gdzie znana jest niechęć pracow-
ników do przestrzegania przepisów bhp (a zwłasz-
cza stosowania środków ochrony indywidualnej), 
wynikająca m.in. z  niewłaściwego przygotowania 
zawodowego osób trafiających do pracy w tej bran-
ży. Wskazywali również, że osoby nadzorujące nie 
miały wyrobionych prawidłowych nawyków i  bez-
piecznych zachowań (kultura bezpiecznej pracy).

Inspektorzy pracy zwracali uwagę, że pomijano 
etap przygotowywania i organizowania robót budow-
lanych, czego wynikiem było rutynowe i ogólnikowe 
opracowywanie planu bezpieczeństwa i  ochrony 
zdrowia, instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót, oceny ryzyka zawodowego, co oznacza brak 
możliwości eliminacji zagrożeń już na etapie przy-
gotowania.

•	 ukarali 319 osób grzywnami w drodze manda-
tów karnych na kwotę 371 tys. zł,

•	 zastosowali 182 środki oddziaływania wycho-
wawczego,

•	 skierowali do sądu 15 wniosków o ukaranie 
oraz 4 zawiadomienia do prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa.
W ramach współpracy z innymi organami, w tym 

organami nadzoru i kontroli przeprowadzono wspól-
ne kontrole z przedstawicielami: policji (2), straży 
granicznej (2), straży pożarnej (1), a także kontrole 
na wniosek: policji (1), urzędu skarbowego(1), samo-
rządu terytorialnego (1). Inspektorzy pracy skiero-
wali ponadto pisma informujące o naruszeniach 
przepisów bhp: 6 — do samorządu terytorialnego, 
5 — do związków zawodowych, 3 — do wojewódz-
kiego ośrodka medycyny pracy, 3 —  do ZUS, 2 
— do policji, 2 — do prokuratury, 2 — do społecznej 
inspekcji pracy, 1 —  do dozoru technicznego, 1 
— do nadzoru budowlanego, 1— do urzędu skar-
bowego, 1 — do urzędu pracy.

Mając na uwadze dużą liczbę prac drogowo-
-mostowych, PIP nadal obejmować będzie stałym 
nadzorem duże inwestycje, gdzie prace wykonuje 
wielu wykonawców. W 2012  r., jak w  latach ubie-
głych, inspektorzy pracy zwracać będą uwagę prze-
de wszystkim na prace ziemne i w wykopach oraz 
na wysokości (w tym z wykorzystaniem rusztowań), 
dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych 
i zasadniczych. Kontrolować będą również przygoto-
wanie pracowników do wykonywania pracy, zwłasz-
cza u pracodawców, którzy uporczywie naruszają 
przepisy bezpieczeństwa i u których już doszło do 
zdarzeń wypadkowych. 

Dodatkowo będą zwracać szczególną uwa-
gę, czy wyposażono pracowników obsługujących 
maszyny budowlane w  rękawice antywibracyjne 
i ochronniki słuchu w przypadku, gdy w  instrukcji 
użytkowania producent nakazał ich stosowanie.

Wskazane jest również kontynuowanie działal-
ności prewencyjno-szkoleniowej wśród uczestników 
procesu budowlanego. Działania te nie tylko posze-
rzają ich wiedzę, ale przede wszystkim zmieniają 
sposób myślenia, uwrażliwiając na sprawy bez-
pieczeństwa. W konsekwencji takie działania przy-
noszą widoczne efekty w poprawie bezpieczeństwa 
i stosowaniu dobrych praktyk na budowach.

Nadal upowszechniane będą informacje o bez-
piecznych metodach prowadzenia prac drogowo-
-mostowych i promowane dobre praktyki (broszury, 
ulotki, prasa, radio, telewizja, strona internetowa 
PIP), adresowane zwłaszcza do małych przedsię-
biorców (zatrudniających do 49 pracowników). 

Ponadto inspektorzy podkreślali, że źródłem 
nieprawidłowości jest brak odpowiedzialności 
inwestora za stan bezpieczeństwa pracy. Zgod-
nie z polskim prawem, odpowiedzialność ponosi 
przede wszystkim wykonawca/przedsiębiorca, 
który często zaoferował najniższą cenę inwestoro-
wi za wykonanie prac budowlanych, a wykonaw-
ca, szukając oszczędności, ogranicza ponoszenie 
kosztów na bezpieczne warunki pracy.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali 
następujące środki prawne:

•	 wydali 5957 decyzji ogółem, w tym:
 − 302 decyzje wstrzymania prac,
 − 285 decyzji skierowania do innych prac 

509 pracowników,

•	 skierowali 498 wystąpień z 1561 wnioskami,
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W 2011 r. kontynuowano program prewencyjny 
dotyczący nadzoru nad inwestycjami związanymi 
z EURO 2012. Nadzorem i kontrolą objęto prawie 
100 inwestycji, m.in. budowy: 6 dużych stadionów 
(poza miastami gospodarzami, stadiony w Krakowie 
i Chorzowie), kompleksów treningowo-pobytowych, 
autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także moderni-
zacje i  rozbudowy: portów lotniczych, ulic i skrzy-
żowań w miastach, linii kolejowych oraz dworców 
kolejowych i autobusowych.

Na budowach, gdzie pracowało ponad 5,3 tys. 
osób zatrudnionych u 230 pracodawców, przepro-
wadzono 262 kontrole przestrzegania przepisów 
bhp i 345 wizytacji warunków pracy. Kontrolowano 
również legalność zatrudnienia oraz przestrzeganie 
przepisów dot. stosunku pracy i wypłaty wynagro-
dzeń za pracę.

W celu zaangażowania wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego w  problematykę bezpie-
czeństwa pracy zarówno na etapie przygotowania 
inwestycji, jak i  ich realizacji, inspektorzy pracy 
nawiązywali bezpośredni kontakt z  inwestorami 
i generalnymi wykonawcami, jak również z innymi 
organami nadzoru i kontroli warunków pracy.

Przyjęte zasady współpracy w 2011 r. zaowoco-
wały skuteczniejszym rozwiązywaniem problemów 
związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa na 
budowach.

Podczas kontroli i  wizytacji na realizowanych 
budowach inspektorzy stwierdzali niejednokrotnie 
podjęcie przez inwestorów i wykonawców dzia-
łań o charakterze organizacyjnym i technicznym, 
które przyczyniały się do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa pracy. Należały do nich m.in.:

•	 dalsze wzmocnienie roli koordynatorów ds. bhp 
u wykonawców i inwestorów,

•	 poprawianie skuteczności systemów identyfika-
cji pracowników (upoważniającej do wejścia na 
teren budowy),

•	 egzekwowanie procedur sprawdzających przy-
gotowanie pracowników (podwykonawców) do 
wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz 
praktycznych umiejętności w tym zakresie,

•	 egzekwowanie od wykonawców opracowania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,

•	 opracowanie systemów oznakowania wprowa-
dzanych na budowę maszyn, urządzeń i narzę-
dzi ręcznych, 

•	 sporządzanie cyklicznych raportów z  kontroli 
i analiz bezpieczeństwa pracy przez służby bhp 
i nadzór techniczny. 
Inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości 

dotyczące: 
 − zabezpieczeń stanowisk pracy na wyso-

kości — w związku z nieprawidłowościami 
wydali 130 decyzji dot. 1858 pracowników,

 − dojść do stanowisk pracy — 47 decyzji 
dot. 3309 pracowników, 

 − zabezpieczeń stanowisk pracy w wyko-
pach — 45 decyzji dot. 578 pracowników, 

 − zabezpieczeń i oznakowań stref niebez-
piecznych — 44 decyzje dot. 356 pracow-
ników,

 − zabezpieczeń otworów technologicznych 
— 39 decyzji dot. 2160 pracowników,

 − prowadzenia procesów technologicz-
nych w  budownictwie —  14 wniosków 
dot. 1254 pracowników. 

Na 2 inwestycjach przeprowadzono w dużym 
zakresie kontrolę legalności zatrudnienia. Na 
budowach tych sprawdzono 840 osób, ujawniając 
zatrudnianie 26 osób (w tym 6 cudzoziemców) bez 
potwierdzenia na piśmie umów o pracę.

Według inspektorów pracy, główną przyczyną 
nieprawidłowości stwierdzanych w  zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy jest nieprzygotowanie 
do zawodu i tolerowanie przez średni nadzór budo-
wy (kierowników robót, mistrzów, brygadzistów) 
odstępstw od przepisów i ustalonych działań o cha-
rakterze organizacyjnym i technicznym.

W roku 2011 na realizowanych budowach EURO 
2012, na których zaangażowanych było ok. 10% 
krajowego potencjału budowlanego, doszło do 
3 wypadków śmiertelnych (modernizacja dworca 
PKP w Poznaniu, Stadion Narodowy i budowa Mostu 
Północnego w Warszawie). 

W wyniku kontroli wydano ogółem 1105 decy-
zji, w tym 88 decyzji wstrzymujących prace oraz 
57  decyzji kierujących pracowników do innych 
prac. Ponadto do pracodawców inspektorzy skie-
rowali 107 wystąpień zawierających 284 wnioski 
pokontrolne. Grzywnami w  drodze mandatów 
karnych na kwotę 107,4 tys. zł ukarano 83 osoby 
odpowiedzialne za stan bhp. Do sądów skierowano 
4 wnioski o ukaranie, a do prokuratury 5 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (w tym 
4 na budowie Stadionu Narodowego). W  wyniku 
działań inspektorów pracy wyegzekwowano wyna-
grodzenia dla pracowników w  wysokości prawie 
182 tys. zł. Ponadstandardowe działania inspekcji 
pracy na budowie Stadionu Narodowego pozwoliły 

C. Nadzór inwestycji związanych 
z EURO 2012
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na wyegzekwowanie od zleceniodawców dla ponad 
140 osób należności z  tytułu wykonywania prac 
w  ramach umów cywilnoprawnych, w  wysokości 
około 145 tys. zł. 

Dotychczasowy przebieg działań prewencyjno-
-kontrolnych PIP wskazuje na możliwość uzyska-
nia znacznej poprawy poziomu bezpieczeństwa 
przy wykonywaniu robót budowlanych. Wymaga 
to jednak czasu i  uwarunkowane jest należytym 
zaangażowaniem wszystkich uczestników procesu 
budowlanego w prawidłowe działania organizacyj-
ne i techniczne oraz zapewnienia bezpośredniego 
nadzoru o wymaganych kwalifikacjach nad stanowi-
skami pracy, tak aby nie dochodziło do ryzykownych 
zachowań, skutkujących zdarzeniami wypadkowymi.

Podkreślić należy, że przyjęte procedury na 
dużych budowach mają coraz większy pozytywny 
wpływ na małe firmy, które muszą dostosować się 
do dobrych praktyk zdobytych i wprowadzonych 
przez generalnego wykonawcę na inwestycjach 
EURO 2012, a tym samym do przestrzegania prze-
pisów bhp. Doświadczenia z  realizacji inwestycji 
na EURO 2012 są również przenoszone na inne 
duże inwestycje. Przejawia się to angażowaniem firm 
specjalistycznych, zatrudnianiem koordynatorów 
ds. bezpieczeństwa i  higieny pracy, pełną współ-
pracą wykonawców z inspektorem pracy i bieżącą 
konsultacją zagadnień związanych z  bezpieczeń-
stwem pracy.

2. Wzmożony nadzór nad zakładami 
charakteryzującymi się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych

W  roku sprawozdawczym przeprowadzono 
152 kontrole w  69 zakładach objętych wzmożo-
nym nadzorem w programie długofalowym na lata 
2010–2012. Są to zakłady różnych branż, w których 
występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe, 
wyrażające się wysokimi przekroczeniami norm 
czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną liczbą 
chorób zawodowych oraz wysokimi wskaźnikami 
wypadkowości. Wzmożony nadzór charakteryzuje 
zwiększona częstotliwość kontroli, co pozwala 
na wyeliminowanie nieprawidłowości i  zmusza 
pracodawców do zwiększenia zainteresowania 
sprawami warunków pracy. W warunkach zagroże-
nia czynnikami związanymi ze środowiskiem i uciąż-
liwością pracy, a także czynnikami mechanicznymi 
związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecz-
nymi, pracowało w  2011  r. ok. 14,5 tys. osób, 
tj. ok. 35% ogółu zatrudnionych w ww. zakładach 
(w 2010 r. — 17,2 tys. osób, tj. 40%).

W  2011  r. zarejestrowano w  tych zakładach 
874 wypadki przy pracy, w tym 3 śmiertelne oraz 
7 wypadków powodujących ciężkie uszkodzenie cia-
ła. Wskaźnik częstotliwości wypadków w zakładach 
objętych wzmożonym nadzorem był ponad dwu-
krotnie wyższy od wskaźnika dla całej gospodarki 
i wynosił — 21,2 (w 2010 r. — 21,6). 

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w tych 
zakładach 52 choroby zawodowe, w tym 35 (67%) 
u emerytów i rencistów. Dominowały: uszkodzenie 
słuchu — 37 przypadków oraz pylica płuc — 10. 
Roczny wskaźnik zachorowalności (liczba chorób 
zawodowych na 100 tys. zatrudnionych) wyniósł 
126. Pracownikom przyznano 19 rent z tytułu wypad-
ków przy pracy, 3 renty z tytułu chorób zawodowych 
oraz 60 rent z tytułu ogólnego stanu zdrowia.

Wyniki kontroli —  w  drugim roku programu 
długofalowego —  wskazują, że nastąpiła popra-
wa w  zakresie: przygotowania pracowników do 
pracy — szczególnie w zakresie przeprowadzania 
szkoleń okresowych bhp i okresowych badań lekar-
skich; magazynowania i  składowania oraz oceny 
ryzyka zawodowego. Polepszyła się także sytuacja 
w zakresie dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań, choć nadal stwierdzano nieprawidłowości 
stwarzające zagrożenia potencjalnie wypadkowe, 
np. brak elementów chroniących przed dostępem do 
stref niebezpiecznych (obrabiarki do metali — 26% 
kontrolowanych zakładów, obrabiarki do drewna 
— 12%).

Na zbliżonym poziomie utrzymuje się skala nie-
prawidłowości dotyczących stanowisk pracy i pro-
wadzenia procesów technologicznych. Ujawniono 
m.in. nieoznakowane barwami bezpieczeństwa miej-
sca niebezpieczne (16% kontrolowanych zakładów), 
nieprzestrzeganie przepisów bhp przy organizacji 
stanowisk pracy (14%), niezabezpieczone otwory 
technologiczne (15%), niezabezpieczone stanowiska 
pracy na wysokości (13%). Nie stwierdzono także 
poprawy stanu technicznego obiektów i pomiesz-
czeń pracy (zły stan techniczny ścian i posadzek, 
zadaszeń i stropów, okien, drzwi oraz bram).

Nie zmalała liczba nieprawidłowości polegają-
cych na braku ładu i porządku w ciągach komuni-
kacyjnych (16%) oraz niewłaściwym oznakowaniu 
dróg transportowych (14%). 

Nadmienić należy, że 47% wszystkich wydanych 
decyzji usunięcia uchybień stanowiły decyzje ustne, 
które zostały wykonane w trakcie trwania kontroli 
i nie wymagały dużego nakładu pracy ani środków 
finansowych. 

W  52 zakładach funkcjonowała służba bhp, 
w  11 zakładach zadania służby bhp pełnili spe-
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cjaliści spoza zakładu pracy, a  w  6 zakładach jej 
zadania pełnili pracownicy zatrudnieni przy innej 
pracy. W  37 zakładach funkcjonowała społeczna 
inspekcja pracy, ale tylko w 20 społeczni inspekto-
rzy pracy wydawali zalecenia usunięcia uchybień. 
Komisje bezpieczeństwa i higieny pracy powołano 
w  41  zakładach, tj. we wszystkich zakładach, na 
których spoczywał obowiązek powoływania tych 
organów. Tylko w  jednym zakładzie komisja nie 
przeprowadziła przeglądu stanowisk pracy oraz oce-
ny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszyscy pracodawcy wypełnili obowiązek doty-
czący dokonania oceny ryzyka zawodowego, choć 
w 7 zakładach nie przeprowadzono jej na wszyst-
kich stanowiskach pracy lub nie uwzględniała ona 
wszystkich czynników środowiska pracy, np. nara-
żenia pracowników na działanie wibracji ogólnej czy 
ekspozycji zawodowej na substancje chemiczne 
i ich mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczne. 
W  dwóch zakładach nie dokonano oceny ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia w miejscach 

pracy atmosfery wybuchowej, a w jednym zakładzie 
nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem pracowników na hałas. 
W jednym zakładzie, pomimo przeprowadzenia dzia-
łań naprawczych i korygujących podjętych w następ-
stwie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach, 
na których występuje atmosfera wybuchowa, praco-
dawca nie wyposażył pracowników w odpowiednią 
odzież. Natomiast w 3 zakładach pracodawca nie 
poinformował pracowników o wynikach oceny ryzy-
ka zawodowego.

Warto zaznaczyć, że w 59 zakładach — w wyni-
ku dokonanej oceny ryzyka zawodowego — pra-
codawcy podjęli na stanowiskach pracy działania 
korygujące lub zapobiegawcze, które pozwoliły 
na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników. Uzyskano to m.in. dzięki 
wykonaniu izolacji akustycznych maszyn, podjęciu 
działań organizacyjnych wprowadzając rotację pra-
cowników na stanowiskach pracy czy też wprowa-
dzając dodatkowe przerwy w pracy; przestrzeganiu 

04-W03.  Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych   
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Wykres 26. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych 
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norm dotyczących transportu ręcznego lub jego 
redukcji na rzecz transportu zmechanizowanego; 
wyposażeniu pracowników w środki ochrony indy-
widualnej.

W  11 zakładach zlikwidowano stanowi-
ska pracy, na których występowały zagrożenia 
zawodowe, np. w  odlewni żeliwa zlikwidowano 
stanowiska formowania maszynowego, na których 
występował ponadnormatywny hałas; wycofano 
z  użytkowania komorę do obróbki strumieniowo-
-ściernej; zlikwidowano stare składowisko odpadów, 
gdzie występowały zagrożenia związane z  uciąż-
liwością środowiska pracy (mikroklimat zimny 
w okresie zimowym, ręczna segregacja odpadów), 
zlikwidowano także stanowiska pracy, na których 
obsługiwane były wyeksploatowane maszyny emi-
tujące ponadnormatywny hałas, np. prasy, piły do 
cięcia poprzecznego drewna, traki. W  43 zakła-
dach ograniczono zagrożenia wypadkowe i cho-
robowe, przez wykonanie prac remontowych, 
zainstalowanie nowych maszyn i  urządzeń 
oraz wyeliminowanie z  produkcji szkodliwych 
dla zdrowia surowców, np. zlikwidowano prace 
związane z narażeniem pracowników na pył drew-
na twardego, będącego czynnikiem rakotwórczym 
(zaprzestano obróbki drewna bukowego); wyko-
nano kabinę dźwiękochłonną dla pracowników na 
stanowisku linii obróbki i pakowania płyt XPS oraz 
wykonano izolację dźwiękochłonną sekcji frezów 
wstępnych i  noża do cięcia płyt, co pozwoliło na 
obniżenie poziomu ekspozycji na hałas z 88,60 dB 
do 82,32 dB; w halach gdzie mogła wystąpić atmo-
sfera wybuchowa zainstalowano na stałe urządzenia 
alarmujące o  przekroczeniu bezpiecznego progu 
stężenia czynnika palnego.

Do najczęstszych przyczyn nieprawidłowości 
— wg inspektorów pracy — należą: niedostatecz-
na znajomość przepisów bhp przez pracowników 
i osoby dozoru, mimo zmniejszającej się liczby nie-
prawidłowości w zakresie szkoleń bhp; lekceważe-
nie zagrożeń przez pracowników; brak właściwego 
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz tolero-
wanie przez osoby dozoru niewłaściwych metod 
pracy i  złego stanu technicznego maszyn i  urzą-
dzeń, a  także braku ładu na stanowiskach pracy 
i drogach komunikacyjnych. Pracodawcy natomiast 
wśród przyczyn nieprawidłowości najczęściej wska-
zują trudną sytuację finansową, która nie pozwala na 
przeprowadzenie remontów i inwestycji.

W  2011  r. w  stosunku do 6 zakładów zre-
zygnowano ze wzmożonego nadzoru, w  tym 
z  powodu ogłoszenia upadłości (2 zakłady) oraz 
poprawy warunków pracy (4 zakłady). Osiągnięto to 

m.in. dzięki wymianie parku maszynowego, elimina-
cji transportu ręcznego, ponadto w zakładach tych 
w ubiegłym roku nie odnotowano wypadków bądź 
też nastąpił znaczny spadek liczby wypadków, a ich 
przyczyny nie były powtarzalne.

W  trakcie kontroli inspektorzy pracy udzielili 
754 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy oraz 253 porad z zakresu prawa pracy, infor-
mowali pracodawców o działaniach prewencyjnych 
prowadzonych przez PIP, brali także udział w szko-
leniu zakładowych społecznych inspektorów pracy 
oraz zorganizowali seminaria poświęcone systemowi 
oceny zgodności dla maszyn oraz dostosowaniu 
maszyn do minimalnych wymagań.

3. Transport drogowy — kontrole czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku kierowców 

W roku sprawozdawczym prowadzono kontrole 
związane z realizacją „Krajowej Strategii Kontroli 
przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kie-
rowców na lata 2011–2012” zatwierdzonej przez 
Radę Ministrów. Łącznie w latach 2011–2012 Pań-
stwowa Inspekcja Pracy zobowiązana została do 
skontrolowania 1 315 710 dni pracy kierowców, co 
stanowi 40,1% ogólnej liczby dni pracy kierowców 
podlegających, w  ramach realizacji ww. Krajowej 
Strategii, kontroli w siedzibach przedsiębiorstw. 

Przeprowadzono 723 kontrole u  718 praco-
dawców, zatrudniających ogółem ponad 30 tys. 
pracowników, w tym blisko 6 tys. kobiet i 158 mło-
docianych. Inspektorzy zakresem kontroli objęli 
3928 kierowców i  sprawdzili ponad 709 tys. dni 
pracy kierowców. 

Kontrole wykazały mniejszą liczbę naruszeń 
w stosunku do roku poprzedniego. Należy jednak 
zaznaczyć, iż w roku sprawozdawczym kontroli pod-
dano większą grupę pracodawców wykonujących 
przewóz osób i  rzeczy na terenie kraju (w 2010 r. 
przewóz na terenie kraju wykonywało łącznie 30% 
kontrolowanych pracodawców, a w 2011 r. kontro-
li poddano 37% takich pracodawców). Przewozy 
drogowe krajowe wykonywane są zazwyczaj na 
krótkich trasach, w  ramach wydzielonego teryto-
rialnie obszaru, w granicach normatywnego czasu 
pracy. W szczególności w przewozach krajowych, 
wykonywanych na potrzeby własne, rzadko stwier-
dza się naruszenia przepisów o czasie prowadzenia 
pojazdu, wymaganych przerwach w jeździe i czasu 
odpoczynku kierowców.
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04-W04 Struktura skontrolowanych zakładów 
 - wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności 
 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Wykres 27. Struktura skontrolowanych zakładów – wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności

przewóz rzeczy krajowy

przewóz osób krajowy

przewóz osób międzynarodowy

przewóz rzeczy 
międzynarodowy

33%

4%

1%

62%

Źródło: dane PIP

04-W05 Struktura skontrolowanych zakładów 
 

 

- wg posiadanego 
taboru 

  
       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Wykres 28. Struktura skontrolowanych zakładów – wg posiadanego taboru

41–80 samochodów

21–40 samochodów

81–120 samochodów

121–160 samochodów

powyżej 160 samochodów

1–20 samochodów

11%

5%

1%
1% 1%

81%

Źródło: dane PIP

 
04-W06 Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy - naruszenia przepisów 

 
          
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 29. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy – naruszenia przepisów

przestrzeganie dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu

zapewnienie przerwy po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu

zapewnienie odpowiedniego dziennego czasu 
odpoczynku kierowcy

% pracodawców naruszających przepisy % pracowników wobec których naruszono przepisy

54

22

69

31

76

45

Źródło: dane PIP
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Bez względu na rodzaj działalności oraz 
charakter przewozów, wciąż główną nieprawid-
łowością jest niezapewnianie wymaganego 
odpoczynku dziennego.

Naruszenie to jest często spowodowane nie-
właściwym rozumieniem przepisu określającego 
czas odebrania odpoczynku. Wielu kierowców błęd-
nie uważa, że prawidłowe jest odebranie wymagane-
go odpoczynku w okresie późniejszym niż w ciągu 
24 godzin od rozpoczęcia pracy.

Inną często spotykaną nieprawidłowością jest 
niezapewnienie odpoczynku tygodniowego.

Inspektorzy pracy stwierdzali również nieprawid-
łowości w zakresie jazdy ciągłej, tj. bez zachowania 
wymaganej przerwy po okresie prowadzenia pojaz-
du przez 4,5 godziny.

Zarejestrowano przypadki szczególnie rażących 
naruszeń, np. skrócenie nieprzerwanego odpoczyn-
ku do 3 godzin i 36 minut w 24-godzinnym okresie 
rozliczeniowym, w ciągu którego kierowcy przysługi-
wał minimum 9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. 

 
04-W07. Czas pracy kierowców - naruszenia przepisów 

   
          
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 30. Czas pracy kierowców – naruszenia przepisów

przestrzeganie dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu

zapewnienie przerwy po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu

zapewnienie odpowiedniego dziennego czasu 
odpoczynku kierowcy

liczba naruszeń przepisów liczba kierowców wobec których naruszono przepisy

2138

874

1215

1771

3611

6272

Źródło: dane PIP

Wskazywane przez pracodawców główne 
przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów, to: 

 − nieuczciwa konkurencja w branży przewozów 
drogowych — pracodawca, który łamie przepisy 
o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych 
przerwach i minimalnych odpoczynkach kierow-
ców, wymusza podobne postępowanie u innych 
pracodawców chcących utrzymać się na rynku 
przewozowym, na którym panuje obecnie nad-
podaż usług transportowych;

 − wymuszanie na przewoźnikach dokonywania 
naruszeń przepisów przez podmioty z branży 
okołotransportowej (spedytorów, nadawców 
i odbiorców przesyłek), np. poprzez zaniżenia 
stawek za fracht, stosowanie bardzo wysokich 
kar umownych za niewywiązanie się kierowcy 
z dostarczenia towaru w wyznaczonym czasie;

 − nierespektowanie przepisów przez kierow-
ców w  sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma 
bezpośredniego wpływu na działania kierowcy; 

 − brak właściwych, bezpiecznych parkingów 
lub brak miejsca na parkingach. 

Inspektorzy pracy w 2011 r. wydali 644 decy-
zje, w  wyniku których nałożono kary pieniężne 
— z uwzględnieniem ograniczenia, iż suma kar pie-
niężnych nałożonych podczas jednej kontroli nie 
może przekroczyć kwoty 30 tys. zł w  odniesieniu 
do kontroli w przedsiębiorstwie — na łączną kwotę 
3,9 mln zł. 

 Oprócz działań kontrolnych, prowadzona 
była także kampania informacyjna „Czas pracy 
a wypadki drogowe”. Informacje dot. ww. kampanii 
zawarte są w rozdziale VII.
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V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1. Placówki ochrony zdrowia — kontrole 
wybranych zagadnień prawa pracy

W 2011 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 307 
kontroli w 306 podmiotach wykonujących działal-
ność leczniczą. Spośród nich 119 (tj. 39% skon-
trolowanych) wykonywało działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowot-
ne szpitalne i inne niż szpitalne (do 30 czerwca 
2011 r. wyszczególniane jako „przeznaczone dla 
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania cało-
dobowych świadczeń zdrowotnych”). Pozostałe, 
tj. 61% skontrolowanych podmiotów, wykonywały 
działalność w rodzaju ambulatoryjne świadcze-
nia zdrowotne (do 30 czerwca 2011 r. tzw. zakła-
dy lecznictwa otwartego). Skontrolowane podmioty 
zatrudniały ogółem prawie 54,8 tys. pracowników, 
w tym prawie 43,7 tys. kobiet. W skontrolowanych 

podmiotach 6265 osób świadczyło pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. Usługi medycz-
ne na rzecz skontrolowanych zakładów świadczy-
ło 6195 podmiotów gospodarczych, w  tym m.in. 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne 
podmioty w ramach indywidualnej i specjalistycz-
nej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki pie-
lęgniarskiej.

Wśród 306 skontrolowanych podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą: 133 — to publicz-
ne zakłady opieki zdrowotnej (własność państwowa 
i samorządowa), w tym 122 to samodzielne pub-
liczne zakłady opieki zdrowotnej; 173 (tj. ok. 57% 
skontrolowanych) — to przedsiębiorcy w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej — do 30 czerwca 
2011 r. nazywane niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej (własność prywatna).

  

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 31. Placówki ochrony zdrowia – naruszenia przepisów

wypłata wynagrodzenia za pracę

wynagrodzenie za dyżury medyczne

dobowa norma czasu pracy

ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży 
i obuwia roboczego

prawidłowość umów o pracę

odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

udzielanie urlopów wypoczynkowych 

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

regulamin pracy (zakładowy układ zbiorowy pracy)

informacja o warunkach zatrudnienia

% zakładów, w których naruszono przepisy

19 (w 2010 r. – 18%)

20 (w 2010 r. – 17%)

35 (w 2010 r. – 30%)

35 (w 2010 r. – 9%)

43

44

54

56 (w 2010 r. – 60%)

60

67

Źródło: dane PIP
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Problematyka zgodności charakteru świadczo-
nej pracy z rodzajem zawartej umowy badana była 
w 265 podmiotach. Inspektorzy pracy skontrolowa-
li 3954 umowy cywilnoprawne. Nieprawidłowości 
stwierdzono w ok. 10% skontrolowanych podmiotów 
i dotyczyły one 119 osób. W większości przypad-
ków były to umowy zlecenia zawierane z własny-
mi pracownikami (lekarzami, pielęgniarkami, diag-
nostami, technikami rtg, sanitariuszami szpitalnymi) 
na świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co 
określona w umowie o pracę. Praca wykonywana 
przez ww. pracowników poza normalnymi godzina-
mi pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej sta-
nowiła kontynuację stosunku pracy w godzinach 
nadliczbowych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy pracy stwierdzili u prawie 60% kontrolowanych 
podmiotów nieprawidłowości w zakresie regulami-
nu pracy. 

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły pisem-
nej informacji o  warunkach zatrudnienia, co 
stwierdzono w  2/3 skontrolowanych podmiotów 
leczniczych. 

W  130 podmiotach leczniczych (tj. ok. 43% 
skontrolowanych) inspektorzy stwierdzili narusze-
nia dotyczące umów o pracę. 

W zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy kontrolujący ujawnili, w prawie 35% skontrolo-
wanych podmiotów leczniczych, nieprawidłowości 
w zatrudnianiu pracowników polegające na  nieza-
chowaniu obowiązującej ich normy dobowej cza-
su pracy. Uchybienia polegały głównie na dwu-
krotnym wykonywaniu pracy w tej samej dobie 
pracowniczej zarówno przez personel medyczny 
(tj. lekarzy, pielęgniarki, techników rtg, fizykotera-
peutki, ratowników medycznych), jak i pracowni-
ków obsługi (gospodarczych, konserwatorów) oraz 
kierowców transportu sanitarnego. Stwierdzono 
również przypadki świadczenia pracy przez techni-
ków rtg (objętych 5-godzinną dobową normą czasu 
pracy) dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej. 
W blisko co czwartym skontrolowanym podmiocie 
leczniczym inspektorzy pracy ujawnili nieprawid-
łowości w zatrudnianiu pracowników z zachowa-
niem obowiązującej ich normy tygodniowej cza-
su pracy. 

W 249 podmiotach leczniczych inspektorzy pra-
cy skontrolowali ewidencję czasu pracy ponad 6 tys. 
pracowników, którzy wykonywali pracę w godzinach 
nadliczbowych. W 16 podmiotach (6% skontrolowa-
nych) ujawniono przypadki zatrudniania pracowni-
ków powyżej dopuszczalnej liczby godzin nad-
liczbowych przeciętnie w tygodniu. 

Inspektorzy pracy ujawnili również w 19 podmio-
tach leczniczych (na 233 skontrolowanych) zatrud-
nianie pracowników w godzinach nadliczbowych 
powyżej dopuszczalnego limitu godzin nadlicz-
bowych w roku kalendarzowym. 

W prawie co czwartym kontrolowanym pod-
miocie leczniczym (w  większości wykonującym 
działalność w  rodzaju stacjonarne i  całodobowe 
świadczenia zdrowotne), pracodawcy nie zapew-
nili pracownikom odpoczynku dobowego, a w 11% 
— tygodniowego. 

Stwierdzono również przypadki niezapewnie-
nia pracownikom pełniącym dyżury medyczne 
(w podmiotach leczniczych wykonujących działal-
ność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne) co najmniej 11-godzinne-
go nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio po 
zakończeniu dyżuru. 

Podobnie jak w roku 2010, kontrole ujawniły, 
że pracodawcy chcąc sprostać potrzebie zapew-
nienia całodobowej opieki nadal stosują rozwiąza-
nia będące próbą omijania przepisów o czasie pra-
cy. Rozwiązania te polegają na wykonywaniu przez 
pracownika pracy tego samego rodzaju i w tym 
samym miejscu pracy, bez zachowania wymaga-
nego odpoczynku w warunkach, w których praca 
jest świadczona na podstawie kilku stosunków 
prawnych, w tym na podstawie umowy o udziele-
nie zamówienia na świadczenia zdrowotne, zawartej 
przez pracodawcę z indywidualną lub specjalistycz-
ną praktyką lekarską lub też na podstawie drugiego 
stosunku prawnego zawartego przez pracownika 
z firmą zewnętrzną.

W 8% skontrolowanych podmiotów leczniczych 
wykonujących działalność w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne kontrolujący 
ujawnili naruszanie przepisów dotyczących klauzu-
li opt-out. Stwierdzono, że lekarze świadczyli pracę 
powyżej przeciętnie 48 godzin na tydzień, pomimo 
niewyrażenia zgody na takie zatrudnienie. Ujawnio-
no również, że zgody na takie zatrudnienie uzyski-
wane były od pracowników w trakcie trwania okresu 
rozliczeniowego. 

Kontrolujący stwierdzili ponadto nieprawid-
łowości przy zatrudnianiu niepełnosprawnych 
w  obowiązującym ich wymiarze czasu pracy 
(20% ze 170 skontrolowanych podmiotów zatrud-
niających pracowników niepełnosprawnych). 

W  23% skontrolowanych podmiotów lecz-
niczych ujawniono nieprawidłowości w  zakresie 
regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowe-
go pracy. W sferze należności pracowniczych naj-
częściej naruszane były przepisy dotyczące wypłaty 
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wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych (56% podmiotów zatrudniających pracowni-
ków w godzinach nadliczbowych). 

Kolejne nieprawidłowości ujawnione w  20% 
skontrolowanych podmiotów leczniczych (wykonu-
jących działalność w rodzaju stacjonarne i całodo-
bowe świadczenia zdrowotne) wystąpiły w obszarze 
wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne. 

Nieprawidłowości związane z wypłatą wyna-
grodzenia za pracę inspektorzy stwierdzili w pra-
wie 19% skontrolowanych podmiotów leczniczych, 
a u blisko 9% skontrolowanych podmiotów leczni-
czych naruszanie przepisów prawa pracy przy doko-
nywaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

Ponadto inspektorzy stwierdzili w ponad 54% 
skontrolowanych podmiotów nieprawidłowości 
w zakresie udzielania pracownikom urlopu wypo-
czynkowego. 

Kontrole ujawniły także nieprawidłowości zwią-
zane z  wyposażaniem pracowników w  odzież 
roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, 
wymagane do stosowania na powierzonych im sta-
nowiskach pracy (w 44% skontrolowanych podmio-
tów leczniczych). 

Wyniki działań kontrolno-nadzorczych inspek-
torów pracy w 2011 r. wskazują, że stan przestrze-
gania przepisów w podmiotach leczniczych nadal 
nie jest zadowalający. Ujawnione nieprawidłowo-
ści dotyczyły zarówno publicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców (niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej). 

W ocenie kontrolujących jedną z najczęściej 
występujących przyczyn naruszeń przepisów pozo-
staje niewłaściwa interpretacja przepisów prawa pra-
cy i brak odpowiedniej wiedzy, zwłaszcza w zakresie 
zmian obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Niejas-
ność i niespójność niektórych przepisów zawartych 
w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej a obecnie 
— w ustawie o działalności leczniczej i Kodeksie 
pracy czyni je mało zrozumiałymi i powoduje trud-
ności w stosowaniu. 

Inne, zidentyfikowane przez inspektorów pra-
cy, przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to:

 − brak właściwego nadzoru nad osobami kieru-
jącymi poszczególnymi komórkami organiza-
cyjnymi, których obowiązkiem jest m.in. prowa-
dzenie dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy, planowanie i rozliczanie 
czasu pracy podległego personelu;

 − brak woli stosowania przez pracodawców 
przepisów prawa (jako przykład wskazać nale-

ży zawieranie umów cywilnoprawnych z włas-
nymi pracownikami na świadczenie tej samej 
rodzajowo pracy, co określona w umowie o pra-
cę, jak również zawieranie umów z podmiotami 
gospodarczymi prowadzonymi przez pracowni-
ków podmiotu leczniczego na pełnienie dyżu-
rów medycznych czy też niepublicznymi zakła-
dami opieki zdrowotnej na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych 
i pielęgniarskich z wyszczególnieniem lekarzy, 
pielęgniarek (pracowników szpitala) uprawnio-
nych do realizacji świadczeń zdrowotnych okre-
ślonych w umowie);

 − nasilające się braki kadrowe pracowników 
medycznych w grupach zawodowych lekarzy 
i pielęgniarek;

 − względy ekonomiczne, tj. dążenie do obniża-
nia kosztów działalności zakładu, w tym oszczę-
dzanie na kosztach pracy poprzez zmniejszanie 
zatrudnienia;

 − nieznajomość obowiązujących przepisów 
prawa przez kierownictwo zakładu oraz pracow-
ników merytorycznych zajmujących się sprawa-
mi kadrowo-płacowymi. 

W ocenie pracodawców, przyczynami stwier-
dzonych nieprawidłowości są zbyt mała liczba 
zatrudnionych pracowników medycznych (pielęgnia-
rek, lekarzy) oraz niewystarczające środki finansowe 
na działalność statutową podmiotów, co wymusza 
konieczność poszukiwania oszczędności.

Ustalony w wyniku przeprowadzonych kontroli 
stan przestrzegania przepisów prawa pracy wska-
zuje na potrzebę kontynuowania przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy działań kontrolno-nadzorczych 
w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
w obszarach najczęściej powtarzających się niepra-
widłowości. Niezwykle istotne, obok działalności 
kontrolnej, jest upowszechnianie wiedzy z zakresu 
prawa pracy w podmiotach leczniczych — w ramach 
różnego rodzaju działań promocyjnych. Rodzaj 
i przyczyny ujawnionych nieprawidłowości wskazują 
bowiem na brak dostatecznej wiedzy, zarówno u kie-
rowników komórek organizacyjnych, jak i zarządza-
jących podmiotami leczniczymi. Właściwym wydaje 
się również inicjowanie, wspólnie z organami zało-
życielskimi, organizacjami pracodawców, centralami 
związkowymi — konkursów, seminariów, szkoleń, 
których podstawowym celem będzie wypracowanie 
właściwego nastawienia pracodawców i pracowni-
ków do zagadnień ochrony pracy.
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2. Czas pracy różnych branż. Kontrole te objęły 1551 pracodaw-
ców zatrudniających łącznie 157 tys. pracowników 
(w tym prawie 74,7 tys. kobiet i 461 młodocianych). 

Jak wykazały kontrole, nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pra-
cy dotyczyły 87% skontrolowanych zakładów. 

A. Kontrole zakładów różnych branż

W  2011  r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
1595 kontroli dotyczących czasu pracy w zakładach 

   

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 32. Czas pracy w zakładach różnych branż – naruszenia przepisów

udzielanie pracownikowi raz na 4 tygodnie 
niedzieli wolnej od pracy

przestrzeganie normy dobowej (rekompensata)

zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu

przestrzeganie przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy 
(rekompensata)

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 35-godzinnego 
odpoczynku tygodniowego

zatrudnianie pracowników z zachowaniem 11-godzinnego 
odpoczynku dobowego

jednokrotne zatrudnienie w tej samej dobie*

zapewnienie dni wolnych wynikających 
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

określenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy 
i okresów rozliczeniowych

zapewnienie 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego

zapewnienie 11-godzinnego odpoczynku dobowego 

prawidłowość stosowania zadaniowego czasu pracy

jednokrotne zatrudnienie w tej samej dobie*

zapewnianie dni wolnych wynikających z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym

% pracodawców naruszających przepisy

% pracowników w odniesieniu do których naruszono przepisy

9,4

9,8

10,1

12,6

17,2

21,1

25,6

38

48

52

5,3

8

16,1

18,4

22,4

*  nie dotyczy przerywanego systemu czasu pracy oraz sytuacji przewidzianych w art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Źródło: dane PIP



67

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczą-
cych czasu pracy wykazały, że podobnie jak w roku 
poprzednim, nadal najwięcej nieprawidłowości (52% 
pracodawców) stwierdzono w zakresie dotyczącym 
obowiązku określenia w układzie zbiorowym pracy, 
regulaminie pracy lub obwieszczeniu — systemów 
czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów roz-
liczeniowych (w 2010 r. 47% kontrolowanych pra-
codawców). 

Niepokoi utrzymująca się na wysokim pozio-
mie (48% skontrolowanych pracodawców) skala nie-
prawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji 
czasu pracy, ponieważ dodatkowo przekłada się 
to m.in. na prawidłowość ustalania wynagrodzenia 
pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. 

Pomimo nieznacznej poprawy, nadal niepokoi 
duży odsetek pracodawców, którzy nie zapewnili 
pracownikom dnia wolnego w zamian za pracę 
w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego 
tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
(38% w 2011 r. w porównaniu do 42% w 2010 r.).

Aż dwukrotnie wzrosła skala naruszeń pole-
gających na dwukrotnym zatrudnianiu pracow-
ników w tej samej dobie. Takie nieprawidłowości 
zostały wykazane u co czwartego kontrolowanego 
pracodawcy i dotyczyły niemalże co piątego obję-
tego kontrolą pracownika (w roku 2010 prawie co 
dziesiątego). 

W ocenie inspektorów pracy, ujawnione naru-
szenia przepisów wynikały na ogół ze świadome-
go działania pracodawców podejmowanego naj-
częściej w celu ograniczenia kosztów prowadzenia 
działalności. Pracodawcy realizując ten cel starają 
się obniżyć koszty zatrudnienia, głównie poprzez 
redukcję etatów, co z kolei powoduje prowadzenie 
działalności przy zmniejszonej obsadzie personal-
nej. Ten stan jest przyczyną niezapewnienia pracow-
nikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, jak 
i konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, 
w tym powyżej limitu przeciętnie tygodniowego, czy 
też z naruszeniem przepisów o przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy. W takich przypadkach, 
pracodawcy często decydują się na nieprowadze-
nie ewidencji czasu pracy w celu ukrycia faktycz-
nych godzin pracy i związanych z nimi dodatkowych 
świadczeń. 

Należy zaznaczyć, że pracodawcy podejmu-
jąc takie działania i naruszając przepisy o czasie 
pracy często wykorzystują brak znajomości prze-
pisów prawa pracy przez pracowników lub korzy-
stają z tzw. milczącego przyzwolenia pracowników, 
którzy bojąc się utraty pracy tolerują w trakcie trwa-
nia stosunku pracy bezprawne działania pracodaw-

cy. W związku z powyższym wiele nieprawidłowości 
m.in. w zakresie czasu pracy zostaje ujawnionych 
dopiero po zakończonym okresie zatrudnienia, a nie 
w trakcie trwania stosunku pracy. 

Inspektorzy wskazują ponadto, że częstą przy-
czyną występowania ujawnionych nieprawidłowości 
jest także niedostateczna znajomość uregulowań 
dotyczących czasu pracy bądź ich nieprawidłowa 
interpretacja. 

Zdaniem pracodawców, u  podłoża nieprze-
strzegania przepisów o czasie pracy leżą przede 
wszystkim skomplikowane, niejednoznaczne regu-
lacje prawne, których stosowanie często wymaga 
posiłkowania się orzecznictwem Sądu Najwyższe-
go (dotyczy to chociażby zaliczania do czasu pracy 
czasu tzw. szkoleń zawodowych — poza szkolenia-
mi bhp — czy podróży służbowej). 

W ocenie pracodawców, naruszenia przepisów 
o czasie pracy wynikają także z trudnej sytuacji eko-
nomicznej firmy i konieczności redukcji kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej poprzez mini-
malizowanie kosztów pracy.

B. Kontrole czasu pracy kierowców 
wykonujących przewozy regularne  
do 50 km 

W roku sprawozdawczym prowadzono kontro-
le w zakresie krajowego regularnego zarobkowego 
przewozu osób na trasach do 50 km w przedsię-
biorstwach i zakładach komunikacji miejskiej. 
W każdym województwie przeprowadzono co naj-
mniej 4 kontrole. Zakres przedmiotowy kontroli obej-
mował: systemy i rozkłady czasu pracy, przestrze-
ganie norm czasu pracy, czas jazdy i czas postoju, 
obowiązkowe przerwy, czas odpoczynku kierow-
ców. Kontrole przeprowadzono u 69 pracodawców, 
zatrudniających ogółem ponad 18 tys. pracowni-
ków, w tym ponad 2,3 tys. kobiet i 81 młodocianych. 
Inspektorzy zakresem kontroli objęli 1021 kierow-
ców i sprawdzili blisko 100 tys. dni pracy kierowców. 

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością 
było naruszanie zasady przeciętnie pięciodnio-
wego tygodnia pracy. Nieprawidłowości w powyż-
szym zakresie zdarzały się już na etapie planowania 
pracy, co miało bezpośredni wpływ na niezapewnie-
nie przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpo-
czynkach. Pracodawcy, ustalając kierowcom rozkład 
pracy, w harmonogramach czasu pracy planowali 
większą liczbę dni pracy, niż wynikało to z przypada-
jących w okresie rozliczeniowym niedziel, świąt i dni 
wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia 
pracy. Przykładowo w 3-miesięcznym okresie rozli-
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czeniowym zaplanowano pracę w wymiarze 68 dni 
— podczas gdy maksymalnie można było zapla-
nować 64 dni pracy. Ponadto w harmonogramach 
w niektórych dniach stwierdzano planowanie kie-
rowcom pracy w dziennym wymiarze przekracza-
jącym 10 godzin, np. 11 godzin i 30 minut pracy. 

Dodatkowo kontrole wykazały, że kierowcom planu-
je się dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej 
dobie, tj. dwukrotnie w ciągu 24 godzin od rozpo-
częcia pracy w danym dniu, np. pierwszego dnia 
kierowca rozpoczyna pracę o godz. 13:55, a następ-
nego dnia o godz. 12.00. 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Wykres 33. Struktura skontrolowanych zakładów komunikacji miejskiej

1–20 samochodów

21–40 samochodów

41–60 samochodów

61–80 samochodów

81–120 samochodów

121–160 samochodów
powyżej 160 
samochodów

22%

29%

13%

17%

9%

1%

9%

Źródło: dane PIP 

          
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 34. Zakłady komunikacji miejskiej. Nieprawidłowości w zakresie czasu pracy

zapewnienie pracownikowi 15-minutowej przerwy 
zaliczanej do czasu pracy

zapewnienie pracownikowi co najmniej raz 
na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy

prawidłowość ustalania rozkładów czasu pracy

zapewnienie minimalnego czasu tygodniowego 
odpoczynku kierowcy

zapewnienie minimalnego czasu dziennego
odpoczynku kierowcy

zapewnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym

% pracodawców naruszających przepisy % kierowców, wobec których naruszono przepisy

10

20

12

24

31

26

7

2

30

6

52

20

Źródło: dane PIP
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W  kontrolowanych zakładach planowaniem 
i  rozliczaniem czasu pracy kierowców wykonują-
cych przewozy regularne do 50 km zajmowały się 
przeważnie wyspecjalizowane służby. Jak wykaza-
ły kontrole, pracownicy zajmujący się czasem pracy 
kierowców nie posiadali jednak pełnej wymaganej 
wiedzy w zakresie czasu pracy oraz obowiązko-
wych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Miało 
to wpływ zarówno na tworzenie harmonogramów 
pracy i  rozkładów jazdy, jak i  późniejsze bieżą-
ce monitorowanie pracy kierowców. Pracodawcy 
wskazywali również na zależność pomiędzy swoimi 
działaniami a  decyzjami organów zewnętrznych 

—  głównie jednostek samorządu terytorialnego, 
które ustalają rozkłady jazdy autobusów, przez 
co dyktują zapotrzebowanie na roboczogodziny 
kierowców. Pracodawcy podkreślali, że nie wszyst-
kie rozkłady były realnie ustalane (głównie prob-
lem dotyczył miast, szczególnie w  warunkach 
szeroko zakrojonych remontów i  prowadzonych 
prac rozbudowujących infrastrukturę drogową, co 
w praktyce wiązało się ze znacznymi utrudnienia-
mi w komunikacji miejskiej). Ponadto pracodawcy 
podkreślali, że gmina narzuca rozkłady jazdy, nie 
zapewniając odpowiedniej ilości środków finan-
sowych na zwiększenie liczebności zatrudnienia. 

 

   
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 35. Nieprawidłowości w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynków i przerw kierowców
w zakładach komunikacji miejskiej

przestrzeganie dziennego limitu czasu 
prowadzenia pojazdu

zapewnienie wymaganej przerwy przed upływem 
6 godzin łącznego czasu prowadzenia pojazdu 

(gdy łączny czas prowadzenia pojazdu jest dłuższy 
niż 8 godzin)

zapewnienie minimalnego czasu dziennego 
odpoczynku kierowcy

liczba nieprawidłowości liczba kierowców, wobec których naruszono przepisy

267

6

295

15

196

63

Źródło: dane PIP

Według inspektorów pracy, najczęstszą 
przyczyną naruszeń w  zakresie czasu pra-
cy było zmniejszanie zatrudnienia spowodo-
wane oszczędnościami, odpływem doświad-
czonych kierowców do innych firm oferujących 
wyższe wynagrodzenie, a  jednocześnie trudnoś-
ciami w znalezieniu odpowiednio przygotowanych 
nowych kierowców. Najczęściej nieprawidłowości 
powstawały, gdy kierowcy zastępowali w pracy 
innych z powodu nieplanowanej nieobecności 
(np. urlopów „na żądanie” lub zwolnień lekarskich). 
Firmy zasadniczo planowały tzw. rezerwy na uzu-
pełnianie nieobecnych kierowców, jednak w wyniku 
trudnej sytuacji ekonomicznej w ostatnich latach, 
liczba rezerwowych kierowców była mniejsza niż 
wcześniej. 

Kolejną przyczyną ujawnionych w trakcie kon-
troli nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów 

prawa pracy, nie tylko wśród pracodawców, ale tak-
że osób zajmujących się rozliczaniem czasu pracy 
oraz naliczaniem świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy. Niejednokrotnie błędnie interpretowa-
no obowiązujące przepisy prawa pracy, występo-
wały także problemy z zastosowaniem w praktyce 
określonego systemu czasu pracy. Przykładowo nie-
prawidłowości w zakresie odpoczynku dobowego 
niejednokrotnie wynikały z mylnego przeświadcze-
nia, że kierowca przy przewozie regularnym osób do 
50 km może wykorzystywać skrócone 9-godzinne 
odpoczynki dobowe.

Inspektorzy pracy w 2011 r. wydali 68 wystą-
pień zawierających 382 wnioski pokontrolne; 
14 osób zostało ukaranych grzywnami w drodze 
mandatów karnych na łączną kwotę 16,4 tys. zł, 
a wobec 15 osób zastosowano środki oddziaływa-
nia wychowawczego w postaci upomnienia. 
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3. Wynagrodzenia i inne świadczenia 
ze stosunku pracy — kontrole 
w zakładach różnych branż, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zgłaszanych skarg

W 2011 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1420 
kompleksowych kontroli przestrzegania przepisów 

prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i  innych 
świadczeń ze stosunku pracy u 1355 pracodaw-
ców. W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było łącznie 102,1 tys. pracowników, w tym prawie 
44,4 tys. kobiet i 439 młodocianych. 

Wyniki kontroli wskazują, że skala nieprawidło-
wości przy wypłacie świadczeń pracowniczych utrzy-
muje się na poziomie zbliżonym do 2010 r. 

Nadal ponad jedna trzecia skontrolowanych 
pracodawców nie wypłacała pracownikom wyna-
grodzenia za pracę, a co czwarty pracodawca 
nie przestrzegał terminu wypłaty wynagrodzenia.

Znaczna część pracodawców, u których zbada-
no dane zagadnienie, naruszała przepisy w zakresie 
wypłaty odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika (37%), ekwi-
walentu za używanie oraz pranie i naprawę odzie-
ży roboczej (odpowiednio — 27% i 32%), odszko-
dowania za skrócony okres wypowiedzenia (24%) 
oraz dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej (27%).

 

Wykres 36. Wypłata wynagrodzenia (w tym za godziny nadliczbowe) oraz ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop – % pracodawców naruszających przepisy, u których zbadano dane zagadnienie

 wypłata wynagrodzenia terminowość wypłaty wynagrodzenia

 wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

32

28
24,5

3536

39
38

26

37

38

34

24

 2009 2010 2011 2009 2010 2011

 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Źródło: dane PIP

Nieznaczną poprawę odnotowano w zakresie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych. 
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Niewielka liczba nieprawidłowości dotyczyła 
wypłaty ryczałtu za pracę w porze nocnej oraz za 
pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku stażo-

wego, potrąceń z wynagrodzenia, dodatku za pra-
cę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i niebez-
piecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

 
          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 37. Przyczyny naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy

brak środków finansowych

nieznajomość przepisów

niewłaściwa 
metoda obliczania

pomyłki
w obliczeniach

bezpodstawne
potrącenie

wadliwy układ zbiorowy pracy 
lub regulamin wynagradzania inne

Źródło: dane PIP

45%

23%

6%

4%
2%

0,4% 19,6%

Jako główną przyczynę ujawnionych naruszeń 
w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy pracodawcy wska-
zywali brak środków finansowych na wypłaty dla 
pracowników. Częstą przyczyną nieprawidłowości 
była także nieznajomość obowiązujących przepi-
sów, natomiast znacznie rzadziej powodem niewy-
płacenia świadczenia w należnej wysokości było 
przyjęcie niewłaściwej metody naliczania świadczeń 
lub pomyłki w obliczeniach.

Sygnalizowana przez pracodawców zła sytu-
acja ekonomiczna, jest —  ich zdaniem —  skut-
kiem nieterminowego wywiązywania się kontrahen-
tów z obowiązku zapłaty za zrealizowane zlecenia. 
Pracodawcy zwracają także uwagę na trudności 
z pozyskiwaniem kredytów, wysokie koszty pracy 
oraz niechęć związków zawodowych do współpra-
cy w zakresie zmiany układów zbiorowych pracy.

W ocenie inspektorów pracy, coraz częściej 
niewypłacanie wynagrodzeń oraz innych świad-
czeń należnych ze stosunku pracy nie wynikało 
bezpośrednio z niedających się usunąć trudno-
ści finansowych, lecz było podyktowane chęcią 
przeznaczenia tych kwot na inne cele. Tym spo-
sobem — kosztem pracownika — pracodawcy 

starają się przetrwać przejściową utratę płynno-
ści finansowej bez konieczności uciekania się do 
trudno dostępnych produktów bankowych czy 
pozyskiwania środków ze sprzedaży majątku 
trwałego firmy. 

Warto zauważyć, że w przypadku uzyskania 
środków w wysokości niewystarczającej na pełne 
zaspokojenie należności wszystkich pracowników, 
pracodawcy wypłacają wynagrodzenie w  ratach, 
ograniczają się do wypłaty wyłącznie wynagrodzenia 
zasadniczego, a niejednokrotnie dokonują wyboru, 
komu w pierwszej kolejności wypłacić wynagrodze-
nie. Wówczas bardzo często pomija się pracowni-
ków, z którymi właśnie rozwiązano stosunek pracy 
oraz przebywających na zwolnieniach lekarskich, 
argumentując, że pracownicy ci nie wykonują pra-
cy na rzecz firmy, tym samym nie wpływają na jej 
ewentualne zyski. 

Powyższe praktyki odbywają się nierzadko 
za milczącą zgodą pracowników, gotowych znosić 
opisane naruszenia byle zachować miejsce pracy. 
Dopiero ostateczne zerwanie więzi z pracodawcą 
po rozwiązaniu stosunku pracy aktywizuje zaintere-
sowanych do uzyskania należnych im świadczeń. 
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Kontrole wskazują, że przyczyn problemów nale-
ży upatrywać także w rozbieżnościach w zakresie 
interpretacji przepisów prawa pracy określających 
zasady wypłaty świadczeń pracowniczych. Pojawia 
się zatem konieczność zmian legislacyjnych pro-
wadzących do doprecyzowania danej regulacji tak, 
by była jednoznaczna i nie wymagała odwoływa-
nia się do dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższe-
go (m.in. określenie terminu wypłaty wynagrodzenia 
i innych świadczeń ze stosunku pracy w razie rozwią-
zania umowy o pracę, zdefiniowanie pojęcia „normal-
ne wynagrodzenie” w aspekcie wypłaty wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych).

Dążąc do eliminacji kolejnej ujawnianej w trak-
cie kontroli przyczyny nieprawidłowości, tj. błędów 

w obliczeniach mających swe źródło w niewłaściwie 
przyjętej metodzie naliczania świadczeń, należy czy-
nić starania o możliwie jak najszerszą popularyzację 
przepisów prawa pracy wśród tych pracodawców, 
którzy sprawy kadrowo-płacowe prowadzą samo-
dzielnie. 

Zważywszy na wciąż wysoką skalę nieprawid-
łowości, egzekwowanie przestrzegania podstawo-
wego prawa pracowniczego, jakim jest prawo do 
wynagrodzenia za pracę, pozostaje jednym z priory-
tetów działania Państwowej Inspekcji Pracy, zwłasz-
cza że niewypłacenie należnego wynagrodzenia rzu-
tuje na jakość życia nie tylko pracownika, ale też 
jego rodziny.

         

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 38. Struktura decyzji płacowych wg wielkości zakładów

od 50 do 249 zatrudnionych

250 i więcej zatrudnionych

do 9 zatrudnionych

od 10 do 49 zatrudnionych

28%

2,5%

23,5%

46%

Źródło: dane PIP

4. Placówki handlu detalicznego 
(w tym wielkopowierzchniowe)

A. Prawna ochrona pracy

• Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 112 placówek u 53 pracodaw-
ców (zatrudniających ponad 14 tys. pracowników), 
przy czym 23 spośród nich to placówki, w których 
przeprowadzono rekontrole. Wśród skontrolowa-
nych placówek 40% zostało wytypowanych do kon-
troli na podstawie napływających skarg.

W największej liczbie placówek ujawniono nie-
prawidłową treść świadectw pracy, nieprawidło-
wość ta dotyczyła 16% poddanych ocenie świa-
dectw. 

W porównaniu z rokiem 2010 zmalał odsetek 
placówek, w których ujawniono nieudzielenie urlo-
pu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik 
nabył do niego prawo (podobnie jak w roku 2010 
nieprawidłowość ta dotyczyła ok. 1% zatrudnionych) 
oraz nieudzielanie należnego odpoczynku, zarówno 
dobowego, jak i tygodniowego (uchybienie to ujaw-
niono jedynie w odniesieniu do 44 osób). Podobnie, 
inne ujawnione nieprawidłowości dotyczyły niewiel-
kich grup zatrudnionych (max. 1,2%, w 2010 r. max. 
2%, w 2009 r. max. 4%).
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Zatem w porównaniu z latami ubiegłymi, gene-
ralnie zmalał zarówno odsetek placówek, w których 
stwierdzane są nieprawidłowości, jak i ich skala. 

Aktualność zachowuje stwierdzenie, że nie-
prawidłowości ujawniane są przede wszystkim 
w jednostkach kontrolowanych po raz pierw-
szy.

Ogólna kwota niewypłaconych należności 
ze stosunku pracy wyniosła 20  tys. zł (na rzecz 
171  zatrudnionych w  skontrolowanych placów-
kach); przeciętnie jednemu pracownikowi nie 

wypłacono więc kwoty ok. 116 zł. Najwięcej rosz-
czeń z tego tytułu ujawniono w zakresie niewypła-
cenia lub zaniżenia wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe.

• Pozostałe placówki handlowe 
(mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 588 placówek u 570 pracodaw-
ców (zatrudniających około 6,5 tys. pracowników), 
z których 89 poddano rekontroli.

 
  

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 39. Placówki wielkopowierzchniowe 
– naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy

treść regulaminu wynagradzania

treść umowy o pracę

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

udzielanie należnego odpoczynku

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku,
w którym pracownik nabył do niego prawo

treść regulaminu pracy

przestrzeganie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

treść świadectwa pracy

% placówek naruszających przepisy
2011 2010 2009

7
8

7

12
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10

15
15

10

18

19
26

32

19

15

20
18

17

20
23

29

1

20

16

29

19
13

Źródło: dane PIP
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W  kilku kontrolowanych obszarach prawnej 
ochrony pracy odnotowano zwiększenie odset-
ka placówek, w których nie przestrzegano przepi-
sów. Na stan ten miał wpływ przede wszystkim fakt, 
że placówki nowo kontrolowane stanowiły blisko 
85% skontrolowanych jednostek oraz kwalifikowa-
nie do kontroli na podstawie napływających skarg 
(22% placówek).

Zmniejszeniu uległa kwota należności nie-
wypłaconych pracownikom — wynosiła ona nie-
co ponad 67 tys. zł (wobec blisko 140 tys. w roku 
2010). Nieprawidłowości w tym zakresie objęły bli-
sko 6 % zatrudnionych w kontrolowanych sklepach 
(w 2010 r. 17%). Znacząco wzrosła jednakże prze-

ciętna kwota niewypłaconych świadczeń (179 zł 
wobec 81 zł w 2010 r.).

Przyczynami nieprawidłowości w sferze praw-
nej ochrony pracy w kontrolowanych placówkach 
handlowych są, podobnie jak w latach poprzednich:
– brak wiedzy o przepisach prawa pracy, przede 

wszystkim wśród pracodawców — właścicieli 
małych sklepów, nieposiadających własnych 
służb kadrowych i księgowych;

– niestaranne i niesystematyczne prowadzenie 
dokumentacji ze stosunku pracy;

– traktowanie innych spraw z zakresu bieżącej 
działalności placówki jako ważniejszych niż 
obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy;

 

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

treść regulaminu pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył 
do niego prawo

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

prowadzenie ewidencji czasu pracy

udzielanie należnego odpoczynku

przestrzeganie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

treść świadectwa pracy

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

treść umowy o pracę

prowadzenie akt osobowych

Wykres 40. Mniejsze placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy

2011 2010 2009
% placówek naruszających przepisy
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– zbyt mała liczba osób zatrudnionych w pla-
cówkach handlowych — w stosunku do liczby 
dni oraz godzin otwarcia tych placówek;

– brak bieżącego nadzoru ze strony kierowni-
ctwa średniego szczebla nad czasem pracy pra-
cowników;

– nastawienie części pracodawców na zwiększe-
nie konkurencyjności względem innych pod-
miotów handlowych, kosztem przestrzegania 
przepisów prawa pracy.

Systematyczne działania kontrolno-nadzorcze, 
a także prewencyjno-promocyjne, adresowane do 
pracodawców z branży handlowej przynoszą pozy-
tywne efekty, szczególnie widoczne w placów-
kach wielkopowierzchniowych i sklepach pod-
danych ponownym kontrolom. Zaniepokojenie 

może budzić jedynie stan przestrzegania przepisów 
w małych placówkach handlowych. Na taką sytuację 
ma wpływ fakt, iż placówki te często ulegają likwi-
dacji, a na ich miejsce powstają nowe, popełniające 
takie same błędy.

Nie można także zapomnieć, że wiele małych 
firm borykających się z kryzysem szuka znaczących 
oszczędności finansowych poprzez ograniczenie 
kosztów osobowych i wydatków na zapewnienie 
właściwej obsługi prawnej i kadrowej.

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 41. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów  z zakresu bhp

przestrzeganie norm dot. ręcznego przemieszczania ciężarów

zapewnienie odpoczynku pracownikom wykonującym pracę stale w pozycji stojącej

możliwość natychmiastowego skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

ocena ryzyka zawodowego

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

składowanie i magazynowanie towarów

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

% placówek naruszających przepisy2011 2010 2009
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48

Źródło: dane PIP

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

• Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 114 placówek u 53 pracodaw-
ców.
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Podobnie jak w  latach 2009–2010, najczęś-
ciej ujawniane w  roku sprawozdawczym niepra-
widłowości dotyczyły ładu i porządku w ciągach 
komunikacyjnych oraz składowania i magazyno-
wania towarów. Wspomniane naruszenia wynikają 
zazwyczaj z nieregularnych dostaw towarów i nad-
miernego natężenia ich przepływu przez placówkę. 
Składowanie towarów w niewłaściwych miejscach 
(np. w  ciągach komunikacyjnych, pod drzwia-
mi ewakuacyjnymi) stanowi utrudnienie dla ruchu 
wewnątrzzakładowego oraz ewentualnej ewakuacji 
pracowników i innych osób (klientów) w przypadku 
pożaru. Towar niewłaściwie składowany na regałach 
stwarza również zagrożenia wypadkowe dla pracow-
ników i klientów. 

Wiele zastrzeżeń budziła eksploatacja urzą-
dzeń i  instalacji elektrycznych (m.in. niezabez-
pieczone przed dostępem osób nieuprawnionych 
tablice rozdzielcze, uszkodzone gniazda, niezabez-
pieczone przed uszkodzeniem przewody elektrycz-
ne). Niestety, w 2011 r. wzrósł odsetek placówek, 
w których wystąpiły te nieprawidłowości.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2011  r. 
wskazują ponadto na występowanie znaczącej skali 
nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracow-
ników w odzież i obuwie robocze (stwierdzono je 
w 26% kontrolowanych placówek i dotyczyły 11% 
pracowników objętych kontrolą). 

Mimo że nieprawidłowości w zakresie szkolenia 
pracowników w dziedzinie bhp, a także w ocenie 
ryzyka zawodowego stwierdzono w co czwartej pla-
cówce, to jednak dotyczyły one tylko kilku procent 
objętych kontrolą pracowników. Inspektorzy pracy 
ujawnili również przypadki skracania czasu szkoleń 
wstępnych poniżej wymaganego minimum. 

W placówkach wielkopowierzchniowych przy-
bywa sprzętu zmechanizowanego do transportu. 
Zmniejsza się więc obciążenie wynikające z ręcz-
nego przemieszczania (dźwigania) ciężarów. Do 
poprawy w tym zakresie przyczyniła się zapewne 
również kampania promocyjna „Mniej dźwigaj” 
prowadzona przez PIP w  sektorze handlu. Zda-
rzają się jednak jeszcze przypadki przekraczania 
dopuszczalnych mas przemieszczanych towarów 
przez kobiety (ujawniono je w 7% kontrolowanych 
placówek). Na przykład, w jednym z supermarketów 
inspektor pracy stwierdził przewożenie przez pra-
cownicę na wózku ręcznym towaru o łącznej masie 
(z masą wózka) 340 kg (dopuszczalna masa towa-
rów przewożonych na wózkach ręcznych dla kobiet 
wynosi 80 kg, wliczając masę wózka). 

Sprzęt zmechanizowany stwarza jednak nowe 
zagrożenia wypadkowe, szczególnie gdy jest nie-

właściwie eksploatowany. Inspektorzy pracy mieli 
zastrzeżenia w tym zakresie do 10% skontrolowa-
nych wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
w tym do eksploatacji bez decyzji Urzędu Dozoru 
Technicznego lub niezabezpieczonych przed uru-
chomieniem przez osoby nieupoważnione (pozo-
stawionych bez nadzoru z kluczykami w stacyjce). 

W  kontrolowanych placówkach inspektorzy 
pracy ujawnili łącznie 17 przypadków rażącego 
naruszenia przepisów, powodującego bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowni-
ków, m.in. używanie sprzętu (np. wózków z napę-
dem silnikowym) lub narzędzi zmechanizowanych 
do rozbiórki mięsa, których stan techniczny stwa-
rzał zagrożenia wypadkowe. Wstrzymali więc prace 
w celu zapobieżenia wypadkom, zaś 32 pracowni-
ków skierowali do innych prac, głównie z powodu 
niewyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej 
lub braku kwalifikacji do obsługi wózków z napędem 
silnikowym, czy przekroczenia dopuszczalnych mas 
towarów transportowanych przez kobiety.

W ocenie inspektorów pracy, przepisy bhp są 
naruszane częściej w placówkach branży spożyw-
czej niż przemysłowej.

• Pozostałe placówki handlowe  
(mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 592 placówki u 570 pracodawców.
W porównaniu z wynikami kontroli z 2010 r., 

w którym skala nieprawidłowości była duża, nie 
zanotowano w roku sprawozdawczym poprawy. Nie-
prawidłowości dotyczyły szczególnie takich zagad-
nień, jak:

 − przygotowanie pracowników do pracy 
(9% pracowników objętych kontrolą nie odbyło 
szkoleń wstępnych, a 16% — okresowych; 11% 
pracowników nie posiadało aktualnego orze-
czenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na danym stanowisku), 

 − ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, 

 − magazynowanie i składowanie towarów,
 − pomiary skuteczności ochron przeciwporaże-

niowych. 
Problemem stwierdzonym w 29% placówek były 

ponadto nieprawidłowości w wyposażeniu pracow-
ników w odzież i obuwie robocze. Dotyczyło to 
19% pracowników objętych kontrolą.

Duża skala naruszeń prawa pracy wynikała m.in. 
z tego, że 26% pracodawców prowadzących pla-
cówki handlowe nie odbyło wymaganego szkole-
nia w dziedzinie bhp, a w 29% placówek, wbrew 
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obowiązkowi, nie powierzono nikomu wykonywa-
nia zadań służby bhp.

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
pracowników inspektorzy pracy stwierdzili w 3 przy-
padkach i wstrzymali prace. 

Z wyników kontroli oraz z oceny inspektorów 
pracy wynika, że stan przestrzegania przepisów bhp 
w placówkach wielkopowierzchniowych budzi mniej 
zastrzeżeń niż w pozostałych (mniejszych) placów-
kach. 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 42. Mniejsze placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

powierzenie wykonywania zadań służby bhp

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

składowanie i magazynowanie towarów

przeszkolenie pracowników w zakresie bhp

pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych

udostępnienie instrukcji magazynowania

ocena ryzyka zawodowego

badania lekarskie pracowników

% placówek naruszających przepisy2011 2010 2009
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Źródło: dane PIP
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W  ocenie inspektorów pracy kontrolujących 
placówki handlowe, przyczynami nieprawidłowo-
ści w obszarze bhp są zwłaszcza:

 − zła organizacja pracy; brak właściwego 
nadzoru nad pracownikami i  sposobem 
wykonywania przez nich pracy;

 − lekceważenie spraw bhp przez pracodaw-
ców i kadrę kierowniczą (premiowane jest 
szybkie wykonanie zadania przez pracow-
nika, a nie zgodne z przepisami bhp);

 − pośpiech w okresach znacznego nasile-
nia prac (np. podczas wzmożonych dostaw 
towarów); 

 − nadmierny — w stosunku do pojemno-
ści magazynów —  przepływ towarów, 
co wymusza okresowe ich składowanie 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 − niewłaściwe wykonywanie zadań przez 
własne służby bhp (w placówkach wiel-
kopowierzchniowych) lub niekorzystanie 
przez pracodawców (w  małych placów-
kach) z  fachowej obsługi w zakresie bhp 
świadczonej przez specjalistów z zewnątrz;

 − niedostateczny stan zatrudnienia na 
poszczególnych zmianach. 

Pracodawcy tłumaczyli zaistniałe uchybienia 
trudnościami finansowymi, dużą rotacją pracow-
ników i lekceważeniem przez nich przepisów bhp.

* * *

Mając na uwadze uzyskane dotychczas efekty, 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie 
działania prewencyjno-kontrolne w branży handlo-
wej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na placów-
ki nowo powstałe oraz takie, które ze względu na 
rodzaj poprzednio stwierdzonych nieprawidłowości 
czy też zgłaszane skargi pracownicze — wymagają 
ponownej wizyty inspektora.

5. Energetyka

Uchybienia w  zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy stwierdzono we wszystkich kon-
trolowanych jednostkach. Ujawnione w toku czyn-
ności kontrolnych nieprawidłowości dotyczyły nie-
zapewnienia wymaganych środków ochrony 
i zabezpieczeń przy eksploatowanych urządze-
niach i  instalacjach elektroenergetycznych będą-
cych pod napięciem (np. w postaci osłon i barier 
uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecz-
nych). Stwierdzono także nieoznakowanie widocz-
nymi barwami lub znakami bezpieczeństwa miejsc, 
w których występują zagrożenia dla pracowników 
(np. usytuowane na przejściach progi w podsta-
cjach trakcyjnych i warsztatach) oraz nieoznako-
wanie obiektów z zainstalowanymi urządzeniami 
i  instalacjami energetycznymi znakami indenty-
fikacyjnymi, jak również będących pod napię-
ciem urządzeń i  instalacji elektroenergetycznych 
piktogramami bezpieczeństwa. Poważnym uchy-
bieniem było stosowanie w podstacjach trakcyj-
nych do zabezpieczania miejsc pracy uszkodzo-
nych uziemiaczy przenośnych o przekrojach linek 
miedzianych niedostosowanych do występujących 
prądów zwarciowych. Ujawniono także brak aktu-
alizacji i zatwierdzenia przez upoważnione osoby 
instrukcji eksploatacji stacji transformatorowych 
określających procedury i zasady wykonywania 
czynności niezbędnych przy obsłudze urządzeń 
i  instalacji elektroenergetycznych, opracowanych 
na podstawie odrębnych przepisów i dokumen-
tacji producenta. Uwagę zwraca również brak 
zapewnienia skutecznej ochrony przed poraże-
niem prądem elektrycznym dla sieci zasilających 
i obwodów odbiorczych oraz nieprzeprowadzanie 
w ustalonych terminach badań i pomiarów w tym 
zakresie. Niepokój budzi ponadto:

 − niezapewnienie wymaganego stanu 
technicznego użytkowanych obiektów 
i pomieszczeń pracy związanych z eksplo-
atacją urządzeń i instalacji energetycznych, 
np.: uszkodzone poszycie dachowe i rynny 
odprowadzające wodę deszczową, ubytki 
tynku i powłok malarskich w ścianach i sufi-
tach podstacji trakcyjnych i stacji transfor-
matorowych;

 − niezapewnienie wymaganego stanu tech-
nicznego eksploatowanych urządzeń 
i instalacji elektrycznych, np.: użytkowa-
nie grzejników z uszkodzonymi wtyczka-
mi przewodów zasilających, brak opisania 
obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic 
0,4kV, użytkowanie elektrycznych przepły-
wowych podgrzewaczy wody bez osłon 

A. Kontrole zakładów wchodzących 
w skład Spółki PKP Energetyka

Działaniami kontrolnymi na terenie kraju obję-
to 22 jednostki organizacyjne spółki (zakłady, sek-
cje) zajmujące się dystrybucją, obrotem i sprzedażą 
energii elektrycznej dla Polskich Linii Kolejowych, 
zatrudniające blisko 7,5 tys. pracowników. W trakcie 
kontroli szczególną uwagę zwracano na organiza-
cję bezpiecznej pracy podczas wykonywania prac 
serwisowych i remontowych eksploatowanych urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych. 
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fabrycznych zabezpieczających przed 
dostępem do zespołów znajdujących się 
pod napięciem, użytkowanie na pocią-
gach sieciowych spawarek elektrycznych 
z uszkodzoną izolacją przewodów zasilają-
cych, pozostawienie pod napięciem prze-
wodów bez izolacyjnego osprzętu w posta-
ci gniazd wtykowych. 

Ujawniono również nieprawidłowości polega-
jące na nieprzeprowadzeniu badań i pomiarów 
czynników szkodliwych na stanowiskach pra-
cy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych (w tym natężenia pól elek-
tromagnetycznych emitowanych przez urządzenia 
na terenie podstacji trakcyjnych), a  także na nie-
zapewnieniu sprawnego technicznie oświetlenia 
awaryjnego w pomieszczeniach i miejscach pracy, 

w których w razie awarii oświetlenia podstawowe-
go mogą wystąpić zagrożenia dla przebywających 
w nich pracowników.

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwier-
dzonych nieprawidłowości wynikają z:

 − zaniedbywania obowiązków określonych 
w przepisach bhp dotyczących eksploatacji 
urządzeń i instalacji energetycznych, szcze-
gólnie w zakresie przewidzianych procedur 
odnoszących się do organizacji pracy przy 
tego rodzaju urządzeniach;

 − bagatelizowania zagrożeń, o czym świad-
czy duża liczba uchybień możliwych do 
likwidacji jeszcze w trakcie kontroli;

 − braku właściwego nadzoru ze strony kie-
rownictwa nad pracownikami i sposobem 
wykonywania przez nich pracy;

05-W01. Zakłady wchodzące w skład Spółki PKP Energetyka - naruszenia przepisów 

          
           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

% zakładów, w których naruszono przepisy  

Wykres 43. Zakłady wchodzące w skład Spółki PKP Energetyka – naruszenia przepisów

oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach i miejscach pracy

badania i pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy związanych 
z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych

stan techniczny użytkowanych obiektów i pomieszczeń pracy związanych 
z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w sieciach zasilających oraz 
obwodach odbiorczych

instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

sprzęt stosowany do uziemiania miejsca pracy

oznakowanie obiektów z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami energetycznymi

oznakowanie widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa miejsc, w których 
występują zagrożenia dla pracowników

stan techniczny środków ochrony i zabezpieczeń eksploatowanych urządzeń 
i instalacji elektroenergetycznych

% zakładów, w których naruszono przepisy

28,4

23,3

21,9

19,2

19,1

17,8

16,2

14,3

13,8

15,2

Źródło: dane PIP
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 − niedoborów kadrowych i błędów organiza-
cyjnych popełnianych przez osoby odpo-
wiedzialne za organizację bezpiecznej 
pracy podczas wykonywania prac eksplo-
atacyjnych, w tym remontowych i napraw-
czych urządzeń i  instalacji elektroenerge-
tycznych;

 − zbyt małej liczby osób zatrudnionych 
w zakładowych służbach bhp (po jednej) 
w stosunku do liczby nadzorowanych tere-
nowych jednostek organizacyjnych, co 
uniemożliwia wykonywanie w pełni ich sta-
tutowych obowiązków;

 − nieprzestrzegania własnych —  zakłado-
wych uregulowań prawnych, w tym wyni-
kających z instrukcji eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych oraz zasad przy-
działu środków ochrony indywidualnej;

 − ograniczenia do minimum przez zarząd 
spółki nakładów na inwestycje i bieżące 
utrzymanie obiektów, ponieważ większość 
pomieszczeń administracyjnych oraz war-
sztatowo- socjalnych jednostek wykonaw-
czych zakładów nie jest ich własnością (nie 
został zakończony podział majątku spółki 
PKP w związku z restrukturyzacją).

Pracodawcy natomiast —  jako przyczyny 
stwierdzonych uchybień —  wskazują trudności 
finansowe, niejasność i  nieprecyzyjność przepi-
sów oraz częste ich zmiany, mnogość prowadzo-
nej dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów, 
urządzeń i  instalacji energetycznych. Podkreślano 
ponadto, że wszelkie decyzje, w tym sprawy związa-
ne z bezpieczeństwem i higieną pracy są podejmo-
wane w zarządzie spółki PKP Energetyka, co utrud-
nia skuteczne działania na szczeblu zakładowym.

Inspektorzy pracy w  wyniku kontroli wydali: 
498 decyzji, w tym: 342 decyzje ustne, 3 decyzje 
wstrzymania prac, 1 decyzję skierowania pracow-
nika do innych prac; skierowali do pracodawców 
32  wystąpienia zawierające 115 wniosków; na 
sprawców wykroczeń nałożyli 6 grzywien w drodze 
mandatów karnych na kwotę 6 tys. zł oraz zastoso-
wali 4 środki oddziaływania wychowawczego.

Każdorazowo podczas kontroli inspektorzy pra-
cy udzielali zainteresowanym pracownikom porad 
technicznych, w szczególności w zakresie obowią-
zujących przepisów dotyczących organizacji bez-
piecznej pracy przy eksploatowanych urządzeniach 
i  instalacjach energetycznych, stosowania sprzętu 
ochronnego i środków ochrony indywidualnej.

Ponadto inspektorzy pracy, w trakcie trwania 
kontroli, upowszechniali wydawnictwa PIP: porad-

nik dla pracodawców, broszury dot. oceny ryzyka 
zawodowego i metod jego ograniczania oraz prze-
kazywali ulotki informujące o stresie w pracy.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:

• wzmocnienia działań prewencyjno-promocyj-
nych adresowanych do dyrektorów zakładów 
i osób odpowiedzialnych za świadczenie usług 
elektroenergetycznych dla Polskich Linii Kole-
jowych, a w szczególności na potrzeby trakcji 
elektrycznej i odbiorców zewnętrznych;

• rekontroli w zakresie warunków pracy, w tym 
wymogów organizacji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach i  instalacjach energetycznych, 
a  także stanu technicznego, stosowanych 
w  trakcie prac serwisowych i  remontowych, 
narzędzi pracy i sprzętu ochronnego.

B. Kontrole elektrowni i elektrociepłowni 
współspalających biomasę i węgiel

W  roku 2011 przeprowadzono kontrole 
w 20 elektrowniach i elektrociepłowniach, w których 
do strumienia paliwa wprowadzono różne rodzaje 
biomas mieszanych z węglem kamiennym. Celem 
przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny 
przygotowania pracowników prowadzących eks-
ploatację urządzeń energetycznych pracujących 
w strefach zagrożenia wybuchem, a także dokona-
nie oceny dostosowania urządzeń technologicz-
nych pracujących w ciągach nawęglania do pracy 
w strefach zagrożonych wybuchem, występują-
cych w związku ze stosowaniem w strumieniu paliwa 
różnych rodzajów biomas i węgla. Skontrolowane 
elektrownie i elektrociepłownie zatrudniały łącznie 
ponad 11,2 tys. pracowników, w tym 1,7 tys. kobiet 
oraz 22 pracowników młodocianych. 

Przeprowadzone kontrole wskazują na to, że 
do momentu katastrofy zaistniałej 24.01.2010  r. 
w Elektrowni Dolna Odra S.A. w energetyce zawo-
dowej — poza nielicznymi wyjątkami — lekceważo-
no zagrożenia związane z możliwością powstania 
i  rozwoju wybuchu pyłowych atmosfer wybucho-
wych w zespołach młynowych i ciągach nawęglania. 
Dopiero nagłośnienie przez Państwową Inspekcję 
Pracy w roku 2010 przyczyn zaistniałej katastrofy 
spowodowało, że w energetyce zawodowej przy-
stąpiono do działań mających na celu poprawę 
ochrony przeciwwybuchowej w urządzeniach ener-
getycznych, w  których współspala się biomasę 
i węgiel kamienny. Stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie ochrony przeciwwybuchowej wynika-
ły przede wszystkim z tego, że w zespołach młyno-
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wych przeznaczonych do mielenia węgla i minera-
łów rozpoczęto współmielenie różnych rodzajów 
biomas, bez żadnych zmian w konstrukcji, wskutek 
czego występowało zjawisko obklejania elementów 
wewnętrznych urządzeń niezmielonymi fragmenta-
mi biomasy, która w kontakcie z gorącym powie-
trzem podmuchowym podawanym do młynów ule-
gała zapłonom. 

Ponadto we wszystkich skontrolowanych 
zakładach wystąpił problem dotyczący niedo-
stosowania urządzeń elektrycznych do pracy 
w atmosferach wybuchowych pyłów. Powtarzal-
ną nieprawidłowością stwierdzaną w kontrolowa-
nych zakładach było niewłaściwe przygotowanie 
pracowników prowadzących ruch urządzeń ener-
getycznych do bezpiecznego wykonywania prac 
w strefach zagrożenia wybuchem pyłów. Wynika-
ło to przede wszystkim z braku szkoleń wstępnych 
na stanowiskach pracy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w elek-
trowniach i elektrociepłowniach współspalajacych 
węgiel kamienny i biomasę poprawiono warunki 
w zakresie ochrony przeciwwybuchowej poprzez 
dostosowanie urządzeń energetycznych do pracy 
w  strefach zagrożenia wybuchem oraz wykona-
nie zabezpieczeń ciągów nawęglania przed moż-
liwością powstania i rozwoju wybuchu. Przykłada-
mi ilustrującymi powyższe stwierdzenie może być 
zabudowanie i uruchomienie systemów tłumienia 
i odsprzęgania wybuchów na wszystkich 48 zespo-
łach młynowych w jednej z elektrowni oraz wyko-
nanie w  innym z  zakładów zabezpieczeń przed 
możliwością powstania i rozwoju wybuchu poprzez 
zabudowanie na bloku energetycznym podajnika 
ślimakowego w wykonaniu przeciwwybuchowym, 
stanowiącym szczelne odcięcie pomiędzy zespo-
łem młynowym a zasobnikiem przykotłowym, a tak-
że wykonanie na innych blokach energetycznych 
szybkoodcinających klap migdałkowych, zlokalizo-
wanych na rurach zsypowych pomiędzy zasobni-
kiem przykotłowym i zespołem młynowym. Ponad-
to na podstawie przeprowadzonych kontroli można 
stwierdzić, że dokonano znaczącego postępu 
w zakresie organizacji prac związanych z usu-
waniem pyłu zalegającego na ciągach i galeriach 
nawęglania, przede wszystkim poprzez powierza-
nie ciągłego sprzątania wyspecjalizowanym firmom 
oraz instalowanie systemów centralnego odkurza-
nia. Natomiast przejawem wzrostu świadomości 
zagrożeń związanych ze współspalaniem bioma-
sy i węgla kamiennego jest wdrożenie w elektro-
wniach i elektrociepłowniach systemu szkoleń pra-

cowników obsługujących ciągi nawęglania i bloki 
energetyczne w zakresie bezpiecznego wykonywa-
nia prac w strefach zagrożenia wybuchem, a także 
położenie nacisku na poddawanie takim szkoleniom 
pracowników firm zewnętrznych wykonujących pra-
ce remontowe na terenie kontrolowanych zakładów.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli 
można również stwierdzić, że wprowadzenie bio-
masy do strumienia paliwa w energetyce zawo-
dowej wiąże się z wystąpieniem szeregu niezna-
nych dotychczas w energetyce problemów, jak 
na przykład: brak szczegółowej wiedzy o włas-
nościach palnych i wybuchowych biomas wpro-
wadzanych do strumienia paliwa oraz ekspozycji 
zawodowej pracowników na czynniki biologicz-
ne, takie jak grzyby i pleśnie powstające w pro-
cesie fermentacji biomasy drzewnej pochodzącej 
z dorzecza Amazonki oraz z południowo-wschod-
niej Azji, która w dużych ilościach jest wprowa-
dzana do strumienia paliwa w polskich elektro-
wniach i elektrociepłowniach. 

6. Zarządzanie bezpieczeństwem 
w zakładach, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy

W  kolejnym roku realizacji tematu, którego 
celem jest sprawdzanie przestrzegania przez pra-
codawców przepisów i zasad dotyczących oceny 
ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko w aspek-
cie wypadków przy pracy, Państwowa Inspekcja 
Pracy poświęciła uwagę zakładom zatrudniającym 
powyżej 49 pracowników. Wzorem roku poprzed-
niego kontrole przeprowadzono w  zakładach, 
w których w okresie ostatnich trzech lat wystą-
piło duże nasilenie wypadków przy pracy. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na zakłady, w których wyda-
rzenia wykazywały cechy powtarzalności. 

Inspektorzy pracy podczas kontroli u 686 praco-
dawców poddali analizie 5493 dokumentacje doty-
czące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy. W skontrolowanych zakładach pra-
cy w okresie 2008–2011 (w ciągu ostatnich 3  lat 
do czasu prowadzenia czynności kontrolnych) 
wydarzyło się 17 270 wypadków przy pracy, któ-
rym uległy 17 352 osoby. Daje to średnio około 
8 wypadków rocznie przypadających na zakład pra-
cy z tej grupy (przy czym wśród kontrolowanych był 
m.in. zakład produkujący artykuły spożywcze, w któ-
rym w okresie 2008–2010 zaistniało 150 zdarzeń, 
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a także np. zakład produkujący szkło gospodarcze, 
gdzie w okresie styczeń 2008 — sierpień 2011 zaist-
niało aż 176 wypadków). 

Każdą dokumentację powypadkową ana-
lizowano łącznie z dokumentacją oceny ryzyka 
zawodowego, jeśli była utworzona, aby ocenić 

skuteczność podejmowanych środków profilak-
tycznych. W konsekwencji, skontrolowano 2524 
dokumentacje oceny ryzyka zawodowego. W 186 
przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku 
dokonania udokumentowanej oceny ryzyka zawo-
dowego. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Wykres 44. Wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego – naruszenia przepisów

przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego

identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku

uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego

sporządzenie dokumentacji powypadkowej

uwzględnienie w aktualnym dokumencie oceny ryzyka zawodowego 
środków i wniosków profilaktycznych ustalonych 

w protokole powypadkowym

określenie w protokole powypadkowym środków 
i wniosków profilaktycznych

uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia, 
których aktywizacja doprowadziła do wypadku

13,4

24,1

33,4

29,5

37,9

36,8

44,5

6,9

18,5

27,3

29,0

30,5

35,6

37,7

% dokumentacji, w których stwierdzono nieprawidłowości

rok 2011 (zakłady o zatrudnieniu 
powyżej 49 pracowników)

rok 2010 (zakłady o zatrudnieniu 
poniżej 50 pracowników)

Źródło: dane PIP

Kontrolowane zakłady to w  ponad połowie 
(56%) zakłady przemysłowe, w tym przede wszyst-
kim zajmujące się produkcją konstrukcji metalowych 
i ich części, produkcją wyrobów tartacznych, mebli, 
produkcją mięsa itp. Drugą grupą było budownictwo 
— 11% skontrolowanych podmiotów. 

W poddanej kontrolom w 2011 r. grupie pra-
codawców zadania służby bhp częściej wypełniały 
służby zorganizowane w wyodrębnionych komór-
kach w zakładzie. Z doświadczeń organów PIP, uzy-
skiwanych w toku innych kontroli wynika, że w zakła-

dach, w których zadania służby bhp realizują etatowi 
pracownicy osiągane są lepsze wyniki. Podobny 
wniosek nasuwa się po analizie wyników uzyska-
nych w trakcie omawianych kontroli. Jednak w dal-
szym ciągu nie są one zadowalające, biorąc pod 
uwagę badane zagadnienia i  ich wagę w zakresie 
ochrony zdrowia i życia.

W toku kontroli w roku 2011 inspektorzy pracy 
stwierdzili w ponad 30% dokumentacji powypad-
kowych nieprawidłowości związane z ustalaniem 
okoliczności tych zdarzeń. W roku poprzednim, 
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podczas kontroli małych przedsiębiorstw w  tym 
zakresie było to prawie 34%. Błędy w tym obszarze 
generują następnie nieprawidłowe ustalanie przy-
czyn tych wypadków (w 2011 r. — 39%). Polegały 
one głównie na: nieustalaniu wszystkich przyczyn 
(z powodu braku ustalenia wszystkich okoliczności) 
oraz niespójności stwierdzonych przyczyn z ustale-
niami dotyczącymi okoliczności zdarzeń. Ponadto 
zespoły powypadkowe myliły skutki wypadku lub 
czynniki aktywizujące wypadki z przyczynami, któ-
re do ich zaistnienia doprowadziły.

Nieprawidłowe postępowanie podczas ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadku skutkowało definio-
waniem nieadekwatnych środków i wniosków pro-
filaktycznych. Podobnie, jak w poprzednim roku, 
działania minimalizujące ryzyko wypadkowe, wska-
zywane w dokumentacjach, głównie ograniczały się 
do poinformowania innych pracowników o zaist-
niałym wypadku, jego okolicznościach i przyczy-
nach oraz o konieczności zachowania ostrożności. 
Nie przywiązywano należytej wagi do działań, któ-
re w konsekwencji mogłyby wyeliminować w przy-
szłości podobne zdarzenia wypadkowe. Często nie 
podejmowano nawet próby określenia wniosków 
profilaktycznych w formie prostych działań, któ-
re ograniczyłyby zagrożenia nadal istniejące na 
stanowiskach pracy (np. niezabezpieczone przed 
dostępem obracające się elementy napędu maszy-
ny, brak zabezpieczenia w strefie pracy urządzeń, 
czy mycie maszyny w czasie jej ruchu). Wdrażano 
je dopiero po interwencji inspektora pracy. 

W  przypadku zakładów średnich i  dużych, 
podobnie jak w  małych kontrolowanych w  roku 
2010, inspektorzy pracy sygnalizowali, że w niektó-
rych firmach doszło do kilku podobnych zdarzeń, 
a mimo to zespół powypadkowy nadal nie ustalił 
źródeł zagrożenia i nie wskazał środków profilak-
tycznych, które mogłyby je usunąć. Powtarzalność 
zdarzeń dotyczyła w szczególności:

 − typu maszyny, urządzenia, narzędzia, przy 
którego obsłudze/stosowaniu miał miejsce 
wypadek, np. w tym samym zakładzie pro-
dukcyjnym doszło do 6 wypadków na sta-
nowisku operatora okleiniarni oraz 5 na sta-
nowisku operatora wytłaczarki;

 − czynności wykonywanej podczas wypadku, 
np. w zakładzie budowlanym — 6 wypad-
ków podczas montażu i demontażu rusz-
towań, w  zakładzie produkującym meb-
le tapicerowane — 9 wypadków podczas 
ręcznych prac transportowych; 

 − miejsca zdarzenia np. przy tej samej linii 
produkcyjnej, na drogach transportowych.

Analizując wypadki zaistniałe w  latach 2008– 
–2011 w skontrolowanych zakładach można stwier-
dzić, że wielu z nich — o charakterze powtarzal-
nym — można było uniknąć dzięki rzetelnemu 
postępowaniu powypadkowemu oraz skutecz-
nej ocenie ryzyka zawodowego. To właśnie ocena 
ryzyka zawodowego oraz wdrożenie środków pro-
filaktycznych ustalonych w jej wyniku są działania-
mi, które bezpośrednio przekładają się na poprawę 
warunków na stanowisku pracy. Należy wyraźnie 
zaznaczyć, że zawarcie na piśmie informacji wyma-
ganych w procesie oceny nie jest wystarczające, by 
stwierdzić, że wykonano obowiązek prawny. Zapisy 
te muszą znajdować odzwierciedlenie w rzeczywi-
stości i obrazować faktyczne zmiany wprowadzone 
w zakładzie pracy. Stąd głównymi celami kontro-
li było zwrócenie uwagi na identyfikację zagrożeń 
w relacji z przyczynami wypadków przy pracy oraz 
na spójność określania i wdrażania środków pro-
filaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawo-
dowego w zestawieniu ze środkami i wnioskami 
profilaktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia 
wypadku. Wyniki kontroli potwierdzają, że praco-
dawcy w ogóle nie wypełnili obowiązku przepro-
wadzenia udokumentowanej oceny ryzyka zawo-
dowego w prawie 7% badanych przypadków dla 
prac (lub stanowisk pracy), przy których miał miej-
sce wypadek (w 2010 r. około 13% pracodawców jej 
nie miało). Podobnie do roku ubiegłego, inspektorzy 
pracy stwierdzili szereg nieprawidłowości w doku-
mentacjach oceny ryzyka zawodowego dla prac, 
przy wykonywaniu których doszło do wypadku, 
np.: niezbieranie aktualnych informacji potrzeb-
nych do oceny ryzyka zawodowego (23,3%), nie-
oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego (4,7%) 
czy niewyznaczenie jego dopuszczalności (8,1%). 
W 18,5% dokumentacji stwierdzono nieprawidło-
wości w zakresie identyfikacji zagrożenia, którego 
aktywizacja doprowadziła do wypadku, podczas gdy 
w 2010 r. w co czwartej dokumentacji pracodawcy 
uchybili tej zasadzie. 

W co czwartym miejscu, w którym doszło 
do wypadku, wdrożone środki profilaktyczne 
nie wynikały ani z oceny ryzyka zawodowego, 
ani z postępowania powypadkowego (albo nie 
wdrożono ich wcale). Podkreślić należy, że środ-
ki profilaktyczne wynikające z dokumentacji oceny 
ryzyka oraz protokołów powypadkowych nie speł-
niają swojej funkcji, z uwagi np. na zbyt ogólne ich 
formułowanie. Z tego względu obydwa dokumenty 
w tej postaci są mało przydatne i  funkcjonują nie-
zależnie. Szczególnie widoczne jest to w przypad-
ku dokumentu oceny ryzyka zawodowego, która 
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traktowana jest jako konieczność do wypełnienia 
obowiązku prawnego, niesłużąca poprawie warun-
ków pracy. Dokumentacja powypadkowa tworzo-
na jest natomiast głównie na potrzeby poszko-
dowanego i jego postępowania przed Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. Nie stanowi źródła cen-
nych informacji służących zapobieganiu podobnym 
zdarzeniom.

Konieczność aktualizacji dokumentacji oce-
ny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 
przy pracy oraz formułowania i wdrażania spójnych 
środków profilaktycznych wpłynęłaby na popra-
wę bezpieczeństwa pracy, eliminując wystąpie-
nie podobnego zdarzenia w przyszłości, co moż-
na było zauważyć w zakładach przestrzegających 
tej zasady. Na przykład, w zakładzie uboju dro-
biu i przetwórstwa mięsa zaistniało kilka wypad-
ków na stanowisku drobiarz ubojowy. Do zdarzeń 
najczęściej dochodziło w  godzinach nadliczbo-
wych przy czynnościach związanych z rozbiorem 
mięsa drobiowego, przy użyciu ostrych narządzi. 
System dostaw i uboju, a następnie rozbioru mię-
sa był tak zorganizowany, że pracownicy najtrud-
niejsze czynności musieli wykonywać w godzi-
nach nadliczbowych i to najczęściej już w nocy. 
Zatem zmęczenie, znużenie i monotonna praca 
mogły być istotnymi czynnikami mającymi wpływ 
na liczbę i częstotliwość nieszczęśliwych zdarzeń. 
Technologia i cykl przerobu drobiu nie dopusz-
czają, z przyczyn higienicznosanitarnych, przerw 
pomiędzy dostawami, ubojem i  rozbiorem mię-
sa, co przy jednozmianowym systemie czasu pra-
cy zwiększało prawdopodobieństwo wystąpienia 
wypadku przy pracy. Pracodawca, w wyniku ana-
lizy ryzyka związanego z wykonywaną pracą oraz 
zaistniałych wypadków, wprowadził w zakładzie 
istotne zmiany organizacyjno-techniczne. Polega-
ły one przede wszystkim na usprawnieniu systemu 
dostaw drobiu oraz na uruchomieniu drugiej zmia-
ny w działach, w których prowadzono proces ubo-
ju i rozbioru drobiu.

Niewykorzystywanie narzędzia w  postaci 
oceny ryzyka zawodowego oraz analizy wypadko-
wości w przedsiębiorstwach, które powinny prze-
prowadzać osoby realizujące zadania służby bhp, 
będzie powodować, że stan wypadkowości nie 
ulegnie obniżeniu. Konieczna jest zmiana posta-
wy pracodawców oraz osób pełniących funkcje 
doradczo-kontrolne w zakresie stanu bhp. Istot-
nym argumentem dla poprawy sytuacji może być 
angażowanie pracowników w proces oceny ryzyka 
zawodowego oraz analizy wypadków zaistniałych 
w przedsiębiorstwie. 

Wśród przyczyn stwierdzonych w toku kontro-
li nieprawidłowości należy wymienić formalistycz-
ne podejście zarówno do procesu oceny ryzyka 
zawodowego, jak też ustalania okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy. Brak kolejnych kroków, 
w postaci łączenia tych dwóch procesów oraz doko-
nywania analiz stanu wypadkowości i warunków 
pracy w zakładzie, niestety nie wpływa na poprawę 
ochrony zdrowia i życia pracujących.

Nie można pomijać argumentu finansowe-
go, często podnoszonego przez pracodawców, 
który może wpływać na rodzaj wdrażanych środ-
ków naprawczych. Jednak nie może być to koron-
ny argument, ponieważ jak wynika z doświadczeń 
inspektorów pracy, często proste działania mogły 
zapobiec kolejnym wypadkom. 

Z  tego względu Państwowa Inspekcja Pracy 
będzie kontynuowała czynności w zakresie upo-
wszechniania dobrych praktyk wynikających z zapo-
biegania wypadkom przy pracy, szczególnie tym 
o cechach powtarzalnych. Organy PIP będą tak-
że nadal zwracały uwagę na jakość prowadzonych 
postępowań powypadkowych oraz rzetelność pro-
wadzonych ocen ryzyka zawodowego.

7. Działania kontrolno-prewencyjne 
w zakładach branży naftowej

A. Działania prewencyjne — samokontrole 
baz paliw i baz surowcowych

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa 
Straż Pożarna jako organy nadzoru i kontroli warun-
ków pracy, dążąc do poprawy bezpieczeństwa 
w przemyśle naftowym, współpracują z największy-
mi pracodawcami branży naftowej w ramach Grupy 
Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego. To 
kolegialne ciało skupiające zarówno przedstawicieli 
przemysłu, jak i organów kontrolnych wskazało nad-
rzędny cel, jakim jest prewencyjne działanie i stymu-
lacja przedsiębiorstw do systematycznej poprawy 
bezpieczeństwa przy jednoczesnym zmniejszeniu 
obciążeń podmiotów spowodowanych wielokrot-
nymi kontrolami.

Mając na względzie realizację ww. celu, w roku 
2011 członkowie Grupy Roboczej wspólnie opraco-
wali i uzgodnili listę kontrolną dla baz paliw w obsza-
rach, takich jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, 
ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona środowi-
ska. Lista ta stanowi narzędzie ułatwiające kontro-
lę prowadzoną przez organy zewnętrzne, a  także 
narzędzie do samokontroli przez poszczególne pod-
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mioty w branży naftowej. W roku 2011 na podsta-
wie listy kontrolnej każda z 40 baz paliw w Polsce 
dokonała samokontroli i usunięcia ewentualnych 
braków i niedociągnięć we własnym zakresie. Takie 
podejście umożliwiło realizację założonego wcześ-
niej synergizmu działania kontrolnego i prewencyj-
nego. Podmioty kontrolowane zyskiwały ponadto 
jednoznaczne kryteria oceny stanu bezpieczeństwa.

Analiza list kontrolnych wypełnianych w ramach 
samokontroli przez pracowników baz paliw wskazu-
je, że nie odnotowano w nich rażących nieprawidło-
wości. W siedmiu z czterdziestu baz przedsiębiorcy 
przyznają, że prowadzą oceny ryzyka zawodowe-
go z pominięciem uczestnictwa lekarza medycyny 
pracy. Takie podejście może mieć wpływ na nieu-
względnienie w ocenie niektórych istotnych aspek-
tów zagrożeń zdrowotnych np. związanych z nara-
żeniem pracowników na czynniki rakotwórcze.

Innym uchybieniem, które wykazano w 6 bazach 
paliw, jest niewskazanie pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem oraz brak aktualizacji już przeprowadzo-
nych ocen zagrożenia wybuchem.

Godnym uwagi problemem, odnotowanym 
w 6 przypadkach, jest niewyznaczenie koordyna-
tora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy podczas wykonywania na terenie 
baz paliw prac przez firmy zewnętrzne. Taka sytua-
cja może przyczynić się do niewłaściwej organiza-
cji procesu pracy w aspekcie wyznaczenia zarówno 
odpowiedniego miejsca, czasu i sposobu wykony-
wania określonych prac.

W świetle wypełnionych przez pracodawców 
list kontrolnych, newralgiczne obszary baz paliw, 
jakimi są nalewaki zarówno górnego i oddolnego 
napełniania autocystern, jawią się jako miejsca na 
których występują problemy, choć nie mają one 
charakteru nagminnego. Samokontrole wskazywa-
ły bowiem na pojedyncze przypadki niewłaściwego 
oznakowania miejsc napełniania, braków instruk-
cji postępowania na wypadek awarii (2 przypad-
ki) oraz braku wewnętrznych procedur kontroli sta-
nu technicznego uziemień pojazdów autocystern 
(3 przypadki). Na czterdzieści poddanych samo-
kontroli baz paliw, w sześciu pojawił się jednak 
problem braku wyposażenia stanowiska zała-
dunku autocystern w sygnalizator przepełnie-
nia, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
procesowego. Samokontrola kolejowego frontu 
rozładunkowo-załadunkowego wykazała w dwóch 
bazach problemy z dostosowaniem ich pod wzglę-
dem zabezpieczenia przed przenikaniem produk-
tów ropopochodnych do gruntu i wód gruntowych. 
Na osiemnastu stanowiskach frontu nalewczo-roz-

ładunkowego cystern kolejowych nie stosowano 
pomostów obsługowych przy czym nie musi ozna-
czać to nieprawidłowości w przypadku stosowania 
systemu dolnego napełniania lub używania zabez-
pieczeń przeciwupadkowych w postaci np. rozpiętej 
liny stalowej, do której przypina się obsługa fron-
tu podczas wchodzenia na konstrukcję cysterny. 
Jednak w 6 przypadkach już sami pracodawcy 
stwierdzili brak stosowania przez pracowników 
jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem 
z wysokości. Park zbiorników magazynowych jest 
dla baz paliw główną grupą urządzeń pozwalają-
cych na gromadzenie produktów do ich później-
szego obrotu. To właśnie w tych miejscach zgroma-
dzenie niebezpiecznych substancji jest największe. 
W żadnej bazie paliw nie stwierdzono nieprawidło-
wości z poddawaniem zbiorników próbom technicz-
nym i próbom szczelności. 

Ostatnim z zagadnień sprawdzanych w ramach 
samokontroli był obszar dotyczący rurociągów 
technologicznych. Rurociągi te, jako swoisty 
krwiobieg bazy paliw, są newralgicznym zespołem 
urządzeń pozwalającym na dystrybucję magazy-
nowanych paliw. Jednak ich konstrukcja i system 
wzajemnych połączeń stwarzają znaczne potencjal-
ne ryzyko powstania nieszczelności i  tym samym 
zagrożeń pożarowych, wybuchowych oraz związa-
nych z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. 
Samokontrole pracodawców ujawniły trzy przypadki 
braku aktualnego badania szczelności rurociągów.

Analiza informacji jakie napłynęły z poszczegól-
nych baz paliw wskazuje, iż w większości przypad-
ków osiągnięto poprawę warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy już w ramach działań naprawczych 
po przeprowadzonych samokontrolach. Jednak rze-
czywistą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy można było ocenić dopiero po przeprowa-
dzeniu kontroli przez organy nadzoru nad warun-
kami pracy.

B. Kontrole baz paliw i baz surowcowych

Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie z Pań-
stwową Strażą Pożarną skontrolowała 15 baz 
paliw, losowo wybranych spośród 40 baz objętych 
działaniami prewencyjnymi. Jedną kontrolę prze-
prowadzono dodatkowo wspólnie z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. 
Kontrolowane zakłady działające w strukturach kon-
cernów tj. Operatora Logistycznego Paliw Płynnych 
Sp. z o. o, PKN Orlen S.A., PERN Przyjaźń S.A., Gru-
pa Lotos S.A., zatrudniały blisko 2 tys. pracowników, 
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w tym 472 kobiety. Wśród skontrolowanych było 
10 zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej oraz 5 zakładów zwiększonego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Przedmiotem działalności kontrolowanych baz 
paliw i baz surowcowych jest m.in.: magazynowanie, 
składowanie i przechowywanie produktów pochod-
nych ropy naftowej, paliw płynnych, we własnych 
zbiornikach i magazynach, przeładunek paliw płyn-
nych i produktów pochodnych ropy naftowej, spedy-
cja, usługi w zakresie uszlachetniania paliw (uszla-
chetnianie, barwienie, dodawanie komponentów). 

Czynności kontrolne prowadzone były na 
podstawie listy kontrolnej opracowanej wspólnie 
z przedstawicielami przemysłu naftowego i innymi 
organami nadzoru nad warunkami pracy. W pierw-
szym etapie, w  ramach działań prewencyjnych, 
lista kontrolna posłużyła do dokonania samokon-
troli przez przedsiębiorców sektora naftowego, tym 
samym dając im sposobność do zidentyfikowania 
i usunięcia nieprawidłowości jeszcze przed poja-
wieniem się organów kontrolnych. W drugim etapie 
była narzędziem inspektorów pracy do przeprowa-
dzenia działań kontrolnych w wytypowanej grupie 
przedsiębiorstw. 

W wyniku dokonanej przez inspektorów pracy 
weryfikacji zakładowych ustaleń kontrolnych, doko-
nanych na podstawie listy kontrolnej, należy stwier-
dzić, że w zdecydowanej większości kontrolowa-
nych zagadnień ustalenia były tożsame lub dalece 
zbieżne, co świadczy o dobrym rozpoznaniu wska-
zanej problematyki. Tylko w kilkunastu przypadkach 
ustalenia dokonane przez przedsiębiorców były nie-
zgodne ze stanem faktycznym, przy czym stwierdzo-
ne nieprawidłowości dotyczyły głównie uchybień 
występujących w części kontrolowanych zagadnień, 
które uznawano za realizowane poprawnie lub doty-
czyły jakości sporządzanych dokumentów, a zwłasz-
cza ich wymaganej zawartości.

Przykładem pierwszej grupy nieprawidłowości 
stwierdzonym w 4 kontrolowanych bazach był brak 
pełnego zabezpieczenia pracowników bazy i kie-
rowców cystern odbiorców paliw przed upad-
kiem z wysokości. Niewystarczającą ochronę przed 
upadkiem z wysokości stwierdzono na stanowiskach 
odgórnego nalewu produktów naftowych do cystern 
drogowych nieposiadających podnoszonych do 
wysokości 1,1 m balustrad pomostu nad zbiornikiem 
cysterny. Zagrożenie wypadkowe występowało pod-
czas wchodzenia z ruchomego pomostu stanowiska 
nalewczego na nieobarierowany do wysokości 1,1 m 
pomost nad zbiornikiem cysterny drogowej. Prob-
lem braku pełnego zabezpieczenia przed upad-

kiem z wysokości ujawniono także w przypadku 
frontu kolejowego (np. wejście na cysternę w czasie 
przygotowania jej do załadunku). Zdarzały się jednak 
i takie przypadki, gdzie pracownicy wykonujący pra-
cę na wysokości na kolejowym froncie nalewczo-
-rozładunkowym, pomimo wyposażenia ich w sprzęt 
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości 
— szelki bezpieczeństwa, nie byli podpięci do linek 
z urządzeniem samohamownym.

Inny rodzaj uchybień to nieprawidłowości doty-
czące zawartości kontrolowanych dokumentów 
(procedur, instrukcji), a przede wszystkim zgodno-
ści zapisów zawartych w dokumentach z wymaga-
niami prawnymi i stanem faktycznym, tj. funkcjono-
waniem procedur w zakładach. Przykładem tego 
rodzaju nieprawidłowości były uchybienia dotyczą-
ce sporządzonego dokumentu zabezpieczenia 
przed wybuchem. Wszystkie kontrolowane pod-
mioty opracowały taki dokument, ale np. w 3 przy-
padkach nie zawierał on oceny ryzyka zagrożenia 
wybuchem, nie był weryfikowany oraz nie oznako-
wano miejsc wstępu do przestrzeni, w których ist-
nieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej 
w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdro-
wiu, obowiązującym znakiem ostrzegawczym „EX”. 
Ponadto opracowane dokumenty nie spełniały sze-
regu wymagań dotyczących m.in.:

 − zapewnienia odpowiedniej jakości ocen 
ryzyka wybuchu, 

 − wskazania w  treści instrukcji i  procedur 
zakładowych, w których zawarto obowią-
zek wyposażenia osób pracujących w miej-
scach, w których może występować atmo-
sfera wybuchowa w  odpowiedni ubiór 
antyelektrostatyczny, 

 − wskazania w treści innego (szczegółowego) 
dokumentu wewnętrznego z ustalonymi ter-
minami dokonywania przeglądów i konser-
wacji stosowanych środków ochronnych,

 − wymaganego zakresu deklaracji praco-
dawcy.

Tylko w jednej kontrolowanej bazie nie doko-
nano oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach: maszynista oraz kierownik zmiany. Natomiast 
w 5 kontrolowanych bazach w opracowanej ocenie 
ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których 
występują czynniki chemiczne nie uwzględniono:

 − niebezpiecznych właściwości czynników 
chemicznych (kategorie wg zwrotów „R”, 
zwłaszcza gazu skroplonego, paliw płyn-
nych),

 − rodzaju, poziomu i czasu trwania narażenia 
na czynniki chemiczne,
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 − warunków pracy przy użytkowaniu czynni-
ków chemicznych, z uwzględnieniem ilości 
tych czynników,

 − oceny rodzajów prac, w  czasie których 
może wystąpić istotny wzrost naraże-
nia, w szczególności: podczas remontów 
i napraw urządzeń i  innych działań, które 
mogą mieć szkodliwy wpływ na bezpie-
czeństwo lub zdrowie pracowników, także 
w tych przypadkach, gdy podjęto wszelkie 
niezbędne środki zapobiegawcze.

W 4 bazach wyniki oceny ryzyka zawodowego 
nie odnoszą się do każdego zagrożenia oddziel-
nie, również w 4 bazach pracodawca nie planuje 
działań korygujących i/lub zapobiegawczych po 
wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowe-
go. Analiza dokumentów wykazała, że np. dla sta-
nowiska operator, w ocenie ryzyka nie uwzględ-
niono zagrożeń związanych z  wykonywaniem 
pomiarów napełniania zbiorników magazynowych. 
Dla pracowników narażonych na oddziaływanie 
benzenu, przyjęto różne wartości potencjalnych 
skutków tego narażenia. Dla operatora obsługu-
jącego nalewaki autocysternowe przyjęto współ-
czynnik 3 (średnia strata), a w przypadku pracow-
nika zatrudnionego na stanowisku samodzielnego 
chemika przyjęto współczynnik 7 (duża strata). 
Potencjalne skutki narażenia na czynnik rakotwór-
czy były więc oszacowane w sposób zróżnicowa-
ny, co nie powinno mieć miejsca. 

W 3 przypadkach, w ocenie ryzyka zawodowe-
go nie brał udziału lekarz medycyny pracy, ponadto 
nie była ona aktualizowana. 

Analiza wdrożonych Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ujawniła, że mno-
żono powstawanie kolejnych instrukcji w ramach 
różnych procedur. Prowadziło to do powstawa-
nia dokumentów zawierających sprzeczności, 
wzajemnie się wykluczających lub niezgodnych 
z ogólnie obowiązującymi przepisami. Ponadto 
zdarzało się, że opracowywane w systemie zarzą-
dzania bezpieczeństwem procedury były niedo-
stosowane do realiów zakładowych lub niewy-
konalne, co w oczywisty sposób wymuszało ich 
nieprzestrzeganie. Najczęściej dotyczyło to proce-
dur: postępowania przy prowadzeniu prac szczegól-
nie niebezpiecznych, m.in. zawężania wykazów prac 
szczególnie niebezpiecznych, prac na podstawie 
pisemnych zezwoleń, instrukcji dotyczących koor-
dynatora ds. bezpieczeństwa. W trzech przypadkach 
nie wyznaczono koordynatora sprawującego nadzór 
nad bhp, mimo że na terenie bazy prace prowadziły 
firmy zewnętrzne.

Podsumowując przeprowadzone kontro-
le należy ocenić, że zastosowane przez praco-
dawców działania prewencyjne, zakończone 
dokonaniem samokontroli według specjali-
stycznej listy, miały bardzo pozytywny i istotny 
wpływ na wyniki późniejszych działań kontrol-
nych inspektorów pracy. Procedura taka buduje 
bowiem poczucie wzajemnej współpracy pod-
miotu objętego kontrolą i organów kontrolnych, 
co w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorcy 
rzetelnie przygotowali się do kontroli, co skutko-
wało udziałem w tych działaniach wszystkich nie-
zbędnych specjalistów, zarówno zatrudnionych 
w kontrolowanej bazie, jak i w centralnych struktu-
rach spółek. Przygotowane zostały i były dostęp-
ne w trakcie kontroli wszystkie wymagane doku-
menty, a poszczególni specjaliści zawsze udzielali 
wyczerpujących wyjaśnień. Skutkowało to spraw-
nym przeprowadzeniem kontroli i zweryfikowaniem 
list kontrolnych wypełnionych przez reprezentan-
tów przedsiębiorcy.

Działania prewencyjne, poprzedzające wspól-
ne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Państwo-
wej Straży Pożarnej, pozwoliły na uzyskanie pełniej-
szych informacji o stanie przestrzegania przepisów 
w zakresie objętym kontrolą. Wspólne z PSP oglę-
dziny instalacji i miejsc pracy umożliwiły kontrolują-
cym wymianę spostrzeżeń i niezbędnych informacji, 
co zwiększyło efektywność kontroli.

Inspektorzy pracy wydali 75 decyzji nakazo-
wych, w tym 37 decyzji ustnych, które zostały wyko-
nane przed zakończeniem kontroli. Wstrzymanie 
eksploatacji kontrolowanych instalacji nakazywała 
1 decyzja, również 1 decyzja dotyczyła skierowania 
2 pracowników do innej pracy. 

Do pracodawców skierowano także 14 wystą-
pień zawierających 54 profilaktyczne wnioski pokon-
trolne. W związku ze stwierdzonym rażącym naru-
szeniem przepisów bezpieczeństwa pracy jedną 
osobę ukarano grzywną w drodze mandatu karne-
go w wysokości 1000 zł. 

W  wyniku realizacji zastosowanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych: 

 − dokonano wymaganej oceny ryzyka wybu-
chu w miejscach, w których może powstać 
atmosfera wybuchowa,

 − uzupełniono treści dokumentów zabezpie-
czenia przed wybuchem,

 − zweryfikowano i zaktualizowano oceny ryzy-
ka zawodowego na stanowiskach pracy,

 − zapewniono doraźne zabezpieczenia przed 
upadkiem z wysokości na stanowiskach 
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nalewu paliw do cystern drogowych i kole-
jowych,

 − uzupełniono wykazy prac szczególnie nie-
bezpiecznych,

 − oznakowano miejsca wstępu do przestrze-
ni, w których istnieje możliwość wystąpienia 
atmosfery wybuchowej, w ilościach zagra-
żających bezpieczeństwu i zdrowiu obo-
wiązującym znakiem ostrzegawczym „EX”.

Analiza wyników kontroli wskazuje na potrzebę:

• aktualizacji i modyfikacji list kontrolnych 
służących przedstawicielom przemysłu 
do samokontroli, a organom nadzoru nad 
warunkami pracy do prowadzenia kontroli;

• optymalizacji procedur prowadzenia wspól-
nych kontroli m.in. poprzez precyzyjne 
podzielenie obszarów kontroli oraz wybra-
nie obszarów, które będą reprezentatywną 
próbą odzwierciedlającą stan bhp na kon-
trolowanej bazie;

• włączenie do wspólnych z PSP działań pre-
wencyjno-kontrolnych trzeciego organu, 
jakim jest Inspekcja Ochrony Środowiska;

• kontynuowanie w  roku 2012 wspólnych 
kontroli organów nadzoru nad warunkami 
pracy (PIP, PSP, IOŚ).

8. Wymagania zasadnicze i minimalne

W  kontrolowanych zakładach użytkowano 
3919 maszyn do obróbki plastycznej metali. Oce-
nie pod kątem spełniania minimalnych wymagań, 
pracodawcy poddali 3327 maszyn i  urządzeń. 
W przypadku 1087 maszyn podjęli działania w celu 
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przepi-
sami, a do 576 maszyn mieli drobne zastrzeżenia, 
łatwe do usunięcia.

Podczas kontroli oceniano m.in.: stan technicz-
ny maszyny; kompletność urządzeń zabezpiecza-
jących i ochronnych; elementy sterownicze, w tym 
wyłączniki zatrzymania awaryjnego; jakość i czy-
telność napisów informacyjnych i znaków ostrze-
gawczych; dokumentację kontroli okresowej oraz 
instrukcje obsługi. Spełnienie minimalnych wyma-
gań sprawdzono w  2093 maszynach i  urządze-
niach do obróbki plastycznej metali. Spośród nich 
511 maszyn nie spełniało minimalnych wymagań 
(24,4% ogółu kontrolowanych), a do 985 maszyn 
zgłoszono uwagi. Najwięcej zastrzeżeń inspekto-
rzy zgłosili w małych zakładach, wykorzystujących 
starsze i bardziej wyeksploatowane maszyny, nie 
w pełni przystosowane do minimalnych wymagań.

Znaczną liczbę nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie wyposażenia maszyn w odpowied-
nie osłony i urządzenia ochronne oraz elemen-
ty zabezpieczające przed dostępem pracownika 
do stref niebezpiecznych. Urządzenia te czę-
sto wykonane były w sposób niewłaściwy, tj. bez 
zachowania odległości bezpieczeństwa uniemożli-
wiającej dostęp do stref niebezpiecznych. Poważ-
ne zastrzeżenia dotyczyły również oznakowania, 
usytuowania oraz doboru elementów sterowni-
czych, tj. wyłączników głównych, do zatrzymania 
awaryjnego, przycisków start/stop, a także opraco-
wania i udostępnienia zatrudnionym pracownikom 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy użytko-
wanych maszyn i urządzeń do obróbki plastycz-
nej metali. Często były one niewłaściwie opraco-
wane lub ich zawartość była niepełna. Dużą skalę 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie doku-
mentowania przez pracodawców kontroli maszyn 
pod kątem spełniania wymagań minimalnych 
i  to zarówno po przekazaniu ich do eksploatacji 
po raz pierwszy, jak i po zainstalowaniu na innym 
stanowisku pracy lub w  innym pomieszczeniu. 
Nieprawidłowości te stwierdzano w  co drugim 
skontrolowanym zakładzie, najczęściej w mikro- 
i małych zakładach lub u pracodawców, którzy nie 
mieli własnej służby bhp. 

Kontrole nie wykazały natomiast znaczących lub 
rażących nieprawidłowości w zakresie wyposażenia 
maszyn w środki ochrony przeciwporażeniowej. 

A. Kontrole spełniania wymagań 
minimalnych dla maszyn do obróbki 
plastycznej

W 2011 r. kontrolami przestrzegania postano-
wień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakre-
sie użytkowania maszyn przez pracowników pod-
czas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) objęto 
maszyny i urządzenia do plastycznej obróbki metali, 
jako grupę maszyn stwarzających szczególne zagro-
żenia.

Przeprowadzono 464 kontrole w 462 zakładach, 
zatrudniających ponad 40 tys. pracowników. Były 
to głównie zakłady pracy zatrudniające: od 10 do 
49 pracowników (37%), od 50 do 249 (32%) oraz od 
1 do 9 pracowników (24%). Wśród kontrolowanych 
znalazły się zakłady związane z branżą metalową 
(produkcja części i elementów metalowych) oraz 
spoza branży, wykorzystujące maszyny do obróbki 
metalu w celu dokonywania napraw, remontów lub 
świadczenia usług.
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Usytuowanie maszyn w pomieszczeniach oraz orga-
nizacja i lokalizacja stanowisk operatorów także nie 
budziły większych zastrzeżeń.

W kontrolowanych zakładach w latach 2008–
–2010 odnotowano łącznie 214 wypadków przy 
pracy związanych z  eksploatacją maszyn do 
obróbki plastycznej metali, w tym 1 śmiertelny 
i 24 ciężkie. Najczęściej do wypadków dochodzi-
ło w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami blach 
podczas transportu ręcznego oraz niewłaściwego 
doboru układów sterujących.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że pracodaw-
cy nadal nie wywiązują się z obowiązku dostosowa-
nia maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej metali 
do postanowień rozporządzenia Ministra Gospodar-

ki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.). 

W ocenie inspektorów pracy, przyczyny nie-
prawidłowości tkwią zwłaszcza w małej znajomości 
przepisów oraz w ograniczonym korzystaniu przez 
pracodawców z pomocy lub konsultacji jednostek 
wyspecjalizowanych w zakresie dostosowywania 
maszyn do wymagań minimalnych. Wynika to z chę-
ci obniżania kosztów prowadzenia działalności, m.in. 
przez niezlecanie dokonywania kontroli maszyn oso-
bom posiadającym kwalifikacje w tym zakresie, nie-
egzekwowanie wykonywania w sposób właściwy 
zadań służby bhp przez specjalistów spoza zakładu.

 
05-W02.  Maszyny do obróbki plastycznej metali - naruszenia przepisów  
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Wykres 45. Maszyny do obróbki plastycznej metali – naruszenia przepisów
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Pracodawcy — jako przyczyny nieprawidłowo-
ści w zakresie dostosowania maszyn do wymagań 
minimalnych — wskazywali najczęściej: brak wie-
dzy nt. obowiązków związanych z użytkowaniem 
maszyn, wysokie koszty wypełniania obowiązków 
w zakresie kontroli maszyn pod kątem spełniania 
przez nie wymagań minimalnych (konieczność 
zatrudnienia wykwalifikowanych osób do oce-
ny maszyn, w tym m.in. pracowników służby bhp, 
remonty w celu dostosowania maszyn do wymagań 
minimalnych).

Podczas kontroli inspektorzy pracy wydali:

• 2958 decyzji dot. bhp (970 ustnych), w tym:
 − 53 decyzje wstrzymania prac,
 − 1 decyzję skierowania do innych prac 3 pra-

cowników,

• 267 wniosków w wystąpieniach.
Ponadto 83 osoby zostały ukarane grzywnami 

w drodze mandatów karnych na kwotę 107,9 tys. zł, 
skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu.

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazują na potrzebę:
• kontynuowania kontroli spełniania minimalnych 

wymagań przez maszyny i urządzenia technicz-
ne użytkowane w innych branżach,

• intensyfikacji działań prewencyjno-szkolenio-
wych wśród pracodawców oraz pracowników 
obsługujących maszyny, zwłaszcza w małych 
i średnich zakładach.

B. Nadzór rynku maszyn, urządzeń 
i środków ochrony indywidualnej 

W  2011  r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
1330 kontroli w zakresie nadzoru rynku sprawdza-
jąc, czy maszyny i urządzenia techniczne użytkowa-
ne przez pracowników oraz dostarczone im środki 
ochrony indywidualnej są zgodne z zasadniczymi 
i innymi wymaganiami. 

Kontrolami objęto wyroby podlegające rozporzą-
dzeniom Ministra Gospodarki wdrażającym do prawa 
polskiego postanowienia 9 dyrektyw nowego podej-
ścia (rozporządzenia w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla: środków ochrony indywidualnej, maszyn, 
sprzętu elektrycznego niskonapięciowego, urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, urządzeń 
spalających paliwa gazowe, prostych zbiorników ciś-
nieniowych, urządzeń ciśnieniowych, dźwigów, urzą-
dzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakre-
sie emisji hałasu do środowiska).

Łącznie sprawdzono 1911 wyrobów wprowa-
dzonych do obrotu lub oddanych do użytku od 
1 maja 2004 r. W przypadku 745 (39%) spośród 
nich inspektorzy pracy stwierdzili różnego rodza-
ju nieprawidłowości. 

Zaznaczyć należy, że niektóre wyroby podlega-
ły kilku dyrektywom.

Wyniki kontroli z podziałem według dyrektyw nowego podejścia

Dyrektywa
Liczba 

kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów, 
do których 
zgłoszono 

zastrzeżenia

2009/105/WE d. 87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPV 272 22

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 709 17

2009/142/WE d. 90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 6 83

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 7 71

95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LIFT 2 50 

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 72 45 

2006/42/WE d. 98/37/WE maszyny MD 964 52 

2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie 
emisji hałasu do środowiska NOISE 45 73 

2006/95/WE d. 72/23/EWG sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 394 62

Źródło: dane PIP

W trakcie kontroli ukierunkowanych na monito-
rowanie zgodności z zasadniczymi i innymi wyma-
ganiami wytypowanych grup wyrobów, inspektorzy 

pracy poddali ocenie: maszyny do obróbki plastycz-
nej metali, proste zbiorniki ciśnieniowe, a także środ-
ki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem 
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z wysokości. Ujawniono następujące nieprawidło-
wości:
• w zakresie maszyn do obróbki plastycznej 

metali (inspektorzy pracy sprawdzili 286 wyro-
bów, zakwestionowali 127, tj. 44%):

 − niespełnienie wymagań zasadniczych 
w konstrukcji i wyposażeniu, m.in.: brak 
lub nieprawidłowe urządzenia ochronne 
zabezpieczające dostęp do strefy robo-
czej, w tym brak lub niewłaściwie umiesz-
czone elementy elektroczułego wyposaże-
nia ochronnego, urządzeń oburęcznego 
sterowania, nieopisanie elementów ste-
rowniczych w języku polskim lub za pomo-
cą znaków graficznych zrozumiałych dla 
obsługującego, nieoznakowanie miejsc 
niebezpiecznych znakami i barwami bez-
pieczeństwa — 97 wyrobów (34%), a tak-
że brak instrukcji bezpiecznej obsługi lub 
nieprzetłumaczenie jej na język polski, nie-
uwzględnienie wymagań związanych z bez-
pieczną obsługą, brak opisu zastosowania 
maszyny i ostrzeżeń dotyczących niedo-
zwolonych sposobów użytkowania wyrobu, 
jak również informacji określających bez-
pieczne warunki transportu, przenoszenia 
i przechowywania oraz specyfikacji części 
zamiennych — 106 wyrobów (37%);

 − brak lub nieprawidłowe deklaracje zgod-
ności, w  tym m.in.: brak potwierdzenia 
udziału jednostki notyfikowanej w procesie 
oceny zgodności maszyn, niewyszczegól-
nienie wszystkich przepisów, które powinny 
spełniać oceniane maszyny, brak podpisów 
osób uprawnionych do wystawienia dekla-
racji zgodności — 108 wyrobów (38%);

 − brak lub niewłaściwe albo nietrwałe 
oznakowanie CE — 28 wyrobów (10%).

Najpoważniejsze nieprawidłowości stwierdzono 
przy ocenie maszyn wyprodukowanych poza obsza-
rem UE oraz maszyn wykonanych przez pracodaw-
ców do własnego użytku. 
• w zakresie prostych zbiorników ciśnienio-

wych (inspektorzy pracy sprawdzili 272 wyroby, 
zakwestionowali 59, tj. 22%):

 − niespełnienie wymagań zasadniczych 
w  budowie i  wykonaniu —  16 wyrobów 
(6%), a  także brak instrukcji użytkowania 
lub nieprzetłumaczenie jej na język polski 
— 48 wyrobów (18%);

 − brak lub nieprawidłowe deklaracje zgod-
ności, w  tym m.in.: brak potwierdzenia 
udziału jednostki notyfikowanej w proce-

sie oceny zgodności zbiorników, niewy-
szczególnienie wszystkich przepisów, któ-
re powinny spełniać oceniane wyroby, brak 
podpisów osób uprawnionych do wysta-
wienia deklaracji zgodności — 35 wyrobów 
(13%);

 − brak lub niewłaściwe albo nietrwałe 
oznakowanie zbiorników, w tym znakiem 
CE — 5 wyrobów (2%).

Najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczyły 
wyrobów pochodzących spoza obszaru UE, więk-
szość nieprawidłowości związana była z dokumen-
tacją zbiorników i usunięta została przez pracodaw-
cę dobrowolnie.
• w zakresie środków ochrony indywidualnej 

przed upadkiem z wysokości (inspektorzy pra-
cy sprawdzili 627 wyrobów, zakwestionowali 66, 
tj. 11%):

 − niespełnienie wymagań zasadniczych, 
w  tym: brak zrozumiałych i  czytelnych 
informacji na wyrobach, m.in. szelkach 
bezpieczeństwa, amortyzatorach, łączni-
kach, linkach, urządzeniach samohamow-
nych; nieprzetłumaczenie instrukcji na 
język polski lub niepoprawna jej treść, bez 
podania informacji ważnych dla ochrony 
zdrowia i życia pracowników, np. o wyma-
ganej wolnej przestrzeni poniżej użytkow-
nika koniecznej dla uniknięcia zderzenia 
z podłożem bądź elementami konstrukcji 
podczas upadku z wysokości, warunkach 
połączenia z punktem kotwiczącym i inny-
mi składnikami systemu powstrzymywania 
spadania, czy też danych umożliwiających 
podjęcie decyzji, kiedy sprzęt nie może być 
dłużej bezpiecznie eksploatowany; brak 
ostrzeżeń dotyczących niedozwolonych 
sposobów użytkowania sprzętu i wskazu-
jących na konieczność posiadania planu 
ratunkowego potrzebnego w sytuacji jego 
zadziałania — 61 wyrobów (10%); 

 − wadliwe deklaracje zgodności, m.in. bez 
prawidłowo wymienionych norm zharmoni-
zowanych, których wymogi spełnia środek 
chroniący przed upadkiem z wysokości; 
bez pełnych danych producenta oraz 
jednostek notyfikowanych uczestniczących 
w procedurach oceny zgodności zarówno 
na etapie projektowania, jak i  produkcji 
— 38 wyrobów (6%);

 − nieprawidłowy sposób oznakowania, 
w  tym znakiem CE, m.in. oznakowanie 
niekompletne, zawierające błędny numer 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

92

jednostki notyfikowanej nadzorującej pro-
dukcję ocenianego wyrobu — 17 wyrobów 
(3%).

Jak wykazały kontrole środków ochrony indywi-
dualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, 
znaczna część uchybień dotyczyła instrukcji użyt-
kowania. Inspektorzy pracy ujawnili przypadki dołą-
czania do wyrobów ogólnikowych instrukcji opra-
cowanych zbiorczo dla różnych rodzajów ochron. 
W  efekcie użytkownicy nie otrzymywali wskazó-
wek niezbędnych do prawidłowego ich stosowa-
nia i konserwacji. Podkreślić należy, że środki te 
chronią przed zagrożeniami mającymi poważne kon-
sekwencje dla bezpieczeństwa pracowników, jas-
na i dokładnie opracowana instrukcja nabiera więc 
w tym przypadku szczególnego znaczenia. 

Pozostałe kontrole 726 maszyn i urządzeń tech-
nicznych oraz środków ochrony indywidualnej pro-
wadzone były w związku z rutynowymi działaniami 
u pracodawców, badaniem wypadków przy pra-
cy oraz sprawdzaniem informacji pochodzących od 
organów nadzoru rynku, przedsiębiorców i pracow-
ników sygnalizujących, że wyroby mogą nie speł-
niać zasadniczych wymagań. Zastrzeżenia wzbudzi-
ły 493 wyroby (68%) sprawdzone przez inspektorów 
pracy. Wyższy odsetek wyrobów nieprawidłowych 
ujawniony podczas tych kontroli wynika z faktu, że 
omawiane działania miały w dużym stopniu charak-
ter reaktywny — były podejmowane w związku ze 
zgłaszanymi zastrzeżeniami do wyrobów użytkowa-
nych w zakładach pracy. W przypadku negatywnych 
wyników kontroli, zarówno maszyn do plastycznej 
obróbki metali, prostych zbiorników ciśnieniowych, 
środków ochrony indywidualnej chroniących przed 
upadkiem z wysokości, jak i pozostałych wyrobów, 
podejmowano odpowiednie kroki w celu wyegze-
kwowania przestrzegania prawa.

Jeśli oględziny wyrobów oraz analiza dostarczo-
nych dokumentów związanych z oceną zgodności 
nie pozwalały inspektorowi pracy na jednoznacz-
ne rozstrzygnięcie, czy spełniają one zasadnicze 
wymagania, zlecano ich badanie w akredytowa-
nych laboratoriach. Testom poddano np. pilarkę 
tarczową oraz dźwignik hydrauliczny. Przeprowa-
dzone ekspertyzy potwierdziły niezgodności tych 
wyrobów z wymaganiami przepisów. 

Zależnie od rodzaju i wagi stwierdzonych nie-
prawidłowości stosowano adekwatne środki praw-
ne. W razie niezgodności niepowodujących poważ-
nego zagrożenia lub możliwych do szybkiego 
wyeliminowania występowano do producentów, 
importerów i dostawców wyrobów o ich usunięcie 
w określonym terminie. W konsekwencji dobrowol-

nych działań naprawczych właściwych podmiotów 
gospodarczych, jeszcze w trakcie trwania czynno-
ści kontrolnych, zlikwidowane zostały uchybienia 
dotyczące 365 wyrobów (282 maszyn i urządzeń 
technicznych oraz 83 środków ochrony indywidual-
nej). Warto odnotować, że kwestia działań dobro-
wolnych została jednoznacznie uregulowana ustawą 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw. 
Potrzebę ww. nowelizacji wnioskowała Państwowa 
Inspekcja Pracy, gdyż w praktyce takie oddziaływa-
nie jest efektywną formą eliminowania nieprawidło-
wości. Większość podmiotów, do których zwracają 
się inspektorzy pracy, podejmuje czynności napraw-
cze dostosowując wyroby do wymogów przepisów, 
bez konieczności wszczynania postępowań admini-
stracyjnych.

Jeśli działania dobrowolne nie zostały zrealizo-
wane lub stwierdzono podczas kontroli istotne nie-
zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, 
okręgowi inspektorzy pracy wszczynali postępowa-
nia. W 2011 r. prowadzono 98 postępowań doty-
czących: maszyn i  innych urządzeń technicznych 
(78 postępowań) oraz środków ochrony indywidual-
nej (20). Ponadto do rejonowych prokuratur skie-
rowano 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa przez producentów i importerów, 
m.in. odzieży przeznaczonej do używania w atmo-
sferze zagrożonej wybuchem, prasy hydraulicznej, 
rozdrabniacza słomy, prasy mimośrodowej, nastrzy-
kiwarki ręcznej, kotła wysokotemperaturowego, 
prasy lamelowej. Sprawy te są w toku.

Natomiast w  przypadku nieprawidłowości 
możliwych do usunięcia tylko przez podmiot mają-
cy siedzibę w  innym kraju UE, o wynikach kon-
troli powiadamiano organy nadzoru rynku w tym 
kraju. Właściwym organom przekazano informa-
cje o 16 wyrobach (m.in. wyniki kontroli okleiniarki 
przekazano do organu nadzoru rynku w Czechach, 
składarko-sklejarki —  do organu nadzoru rynku 
w Niemczech, rękawic ochronnych — do organu 
nadzoru rynku w  Szwecji, środków chroniących 
przed upadkiem z wysokości — do organu nadzo-
ru rynku w Wielkiej Brytanii).

W ramach nadzoru rynku inspektorzy pra-
cy wydają także — na wniosek organu celne-
go — opinie w sprawie spełniania przez wyro-
by sprowadzane spoza europejskiego obszaru 
gospodarczego wymagań zasadniczych i innych. 
W  omawianym okresie wydano 293 opinie. 
W 168 przypadkach (57%) opinie były negatyw-
ne i nieprawidłowe wyroby nie zostały dopusz-
czone do obrotu na polskim i europejskim rynku 
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lub zostały dopuszczone po usunięciu stwier-
dzonych uchybień. Wspólne działania Państwo-
wej Inspekcji Pracy i służby celnej są istotnym ele-
mentem nadzoru rynku. Dzięki nim niespełniające 
przepisów maszyny lub środki ochrony indywidual-
nej pochodzące z importu są zatrzymywane zanim 
trafią do pracowników. Należy przy tym podkreślić, 
że liczba wydawanych opinii wykazuje stałą tenden-
cję wzrostową.

W ocenie inspektorów pracy do przyczyn nie-
prawidłowości należy zaliczyć wciąż niedostatecz-
ną znajomość przepisów w zakresie zasadniczych 
i innych wymagań. Dotyczy to szczególnie małych 
przedsiębiorców lub podmiotów rozpoczynających 
działalność. Z tego względu równolegle z kontro-
lami inspektorzy pracy inicjowali przedsięwzię-
cia popularyzujące tę problematykę. Producen-
tom, dostawcom i użytkownikom wyrobów udzielano 
porad oraz udostępniano publikacje w tym zakresie 
wydane nakładem PIP. Działania edukacyjne reali-
zowane były również podczas branżowych targów, 
spotkań i seminariów. Ich uczestnikom przedstawia-
no wymagania, jakim powinny odpowiadać wyroby 
eksploatowane w środowisku pracy. 

Działalność kontrolno-nadzorcza wsparta zosta-
nie przedsięwzięciami edukacyjno-informacyjny-
mi mającymi na celu upowszechnianie przepisów 
w zakresie zasadniczych i  innych wymagań. Dzia-
łania te skierowane będą do podmiotów produkują-
cych i importujących wyroby oraz do pracodawców 
dostarczających je pracownikom.

9. Kontrole amoniakalnych instalacji 
chłodniczych

W 2011 r. skontrolowano amoniakalne insta-
lacje chłodnicze użytkowane w  małych i  śred-
nich zakładach, wykorzystujących amoniak do 
celów chłodniczych w  ilościach mniejszych od 
stosowanych w zakładach zwiększonego ryzy-
ka wystąpienia awarii przemysłowej, tj. poniżej 
50 Mg (50 ton).

Kontrolami objęto 96 zakładów, w tym 90 w prze-
myśle spożywczym, 3 w obiektach rekreacyjno-spor-
towych (stoki narciarskie, lodowiska) i 3 w  innych 
obiektach stosujących amoniak do celów chłodni-
czych. W objętych kontrolą zakładach zatrudnio-
nych było ogółem prawie 13,6  tys. pracowników, 
w tym 600 na stanowiskach związanych z bezpo-
średnią obsługą instalacji chłodniczych. W latach 
2009–2010 nie było w tych zakładach wypadków 
przy pracy bezpośrednio związanych z narażeniem 
pracowników na działanie amoniaku.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że niepra-
widłowości w zapewnieniu przestrzegania obo-
wiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy 
występowały niemal w każdym z kontrolowanych 
zakładów, przy czym skala stwierdzanych naru-
szeń była bardzo zróżnicowana. 

Najmniej uchybień stwierdzano w zakładach 
zatrudniających najwięcej pracowników, stosują-
cych systemowe zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy (lub najistotniejsze elementy tych systemów), 
nadto wchodzących w skład rozległych struktur 
organizacyjnych (np. w  dominujących w  bran-
ży spożywczej wielozakładowych przedsiębior-
stwach producentów wyrobów mleczarskich lub 
zajmujących się przetwórstwem owoców i warzyw). 
W zakładach tych spełniano nie tylko wymagania 
obecnych, zbyt ogólnych (nie regulujących szere-
gu zagadnień istotnych dla bezpieczeństwa pra-
cy) i niejednoznacznych przepisów bhp, ale tak-
że zawarte w instrukcjach urządzeń chłodniczych 
oraz wynikające z dobrych praktyk, wypracowanych 
w przodujących w tej dziedzinie zakładach pracy 
podobnej branży.

Charakter stwierdzonych nieprawidłowo-
ści wskazuje też na ich podłoże ekonomiczne. 
Nierzadko czynnikiem decydującym o zakupie 
danej maszyny, urządzenia lub środka ochrony 
indywidualnej jest cena. W rezultacie niektórzy 
producenci, chcąc być konkurencyjni na rynku, 
oszczędzają na jakości materiałów do wykonania 
wyrobów oraz nie dokonują ich pełnej oceny pod 
kątem spełniania zasadniczych wymagań. Z kolei 
pracodawcy, nabywając wyroby, nie zwracają 
dostatecznej uwagi na dostarczane wraz z nimi 
dokumenty (w szczególności instrukcje użytko-
wania), ponieważ nie dostrzegają ich praktycz-
nego znaczenia w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy.

W 2012 r. przewiduje się — oprócz zadań ruty-
nowych wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności — objęcie kon-
trolami kolejnych grup maszyn i środków ochro-
ny indywidualnej. Ponadto w związku z nałożonym 
na organy PIP obowiązkiem wynikającym z prze-
pisów art. 62e ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczo-
nych do użytku cywilnego do kontroli wytypowane 
zostały zakłady użytkujące wyroby pirotechniczne 
klasy T1 i P1. 
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Najgorszy stan w zapewnieniu przestrzega-
nia ww. przepisów prawa objętych kontrolą miał 
miejsce w zakładach zatrudniających niewielką 
liczbę pracowników, użytkujących stare, niemo-
dernizowane od lat instalacje chłodnicze, cho-
ciaż zdarzały się przypadki występowania podobnej 
liczby nieprawidłowości w zakładach eksploatują-
cych nowsze instalacje chłodnicze, które zatrudniały 
w produkcji znacznie większą liczbę pracowników. 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło podej-
mowania działań organizacyjnych mających na 
celu zapobieganie awaryjnemu uwolnieniu amo-
niaku z instalacji chłodniczych oraz zapewnienia 
gotowości do ograniczania skutków takich awarii. 

Uchybienia w tym zakresie stwierdzono w 70% kon-
trolowanych zakładów, spośród których w co trze-
cim zakładzie przedstawione inspektorom dokumen-
ty, dotyczące planowanych działań w tym zakresie 
(plany awaryjne, instrukcje, procedury postępowa-
nia) były nieaktualne, zbyt ogólne, wadliwe lub nie-
kompletne. Brakowało także procedur określających 
odpowiedzialność osób upoważnionych do inicjowa-
nia, zatwierdzania, wprowadzania i dokumentowania 
zmian technicznych i technologicznych, uwzględnia-
jących obowiązek poprzedzania ich oceną wpły-
wu na stan bezpieczeństwa pracy. W co szóstym 
zakładzie pracodawcy w ogóle nie dysponowa-
li dokumentami potwierdzającymi podejmowa-
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nie jakiejkolwiek działalności w celu zapobiega-
nia awaryjnemu uwolnieniu amoniaku z instalacji 
chłodniczych oraz zapewnienia gotowości do 
ograniczania skutków takich awarii. Ustalono tam 
jedynie ogólne zasady ewakuacji załogi w przypad-
ku awaryjnego uwolnienia amoniaku. 

O niedostatecznym przygotowaniu zakładów do 
działań w przypadku awaryjnych wycieków amonia-
ku świadczą także uchybienia w postaci braku właś-
ciwego pod względem rodzaju lub ilości sprzętu 
i środków ochrony indywidualnej przeznaczonych 
do wykorzystywania podczas akcji ratowniczej, nie-
właściwego sposobu przechowywania sprzętu na 
terenie zakładu, niezapewnienia jego sprawności 
technicznej. W 9 zakładach stwierdzono całkowity 
brak takiego sprzętu, w 36 zakładach wyposażenie 
to było niewystarczające (mniejsze od wskazywane-
go w dokumentach), w 8 nie konserwowano sprzę-
tu ratunkowego i środków ochrony indywidualnej. 

Liczne nieprawidłowości stwierdzono także 
w zakresie przygotowania pracowników wyzna-
czonych do udziału w  akcjach ratowniczych 
(niepoddawanie pracowników specjalistycznym 
szkoleniom w  tym zakresie, nieuczestniczenie 
w pozorowanych akcjach ratowniczych poza orga-
nizowanymi przez PSP, brak orzeczeń lekarskich 
stwierdzających brak przeciwwskazań do korzysta-
nia ze sprzętu izolującego drogi oddechowe). 

Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły rów-
nież oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
obsługi amoniakalnej instalacji chłodniczej, głów-
nie nieuwzględniania w ocenie szczególnych wyma-
gań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej z w występowaniem w miej-
scu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 11, poz. 86 ze zm.). W 7 przypadkach pracodaw-
cy w ogóle nie dokonali oceny ryzyka zawodowego.

Analiza wyników kontroli wskazuje ponadto 
na istotne, stwierdzone w co drugim kontrolowa-
nym zakładzie, nieprawidłowości z zakresu tech-
nicznego bezpieczeństwa, dotyczące oznakowa-
nia pomieszczeń i  węzłów technologicznych 
związanych z instalacją chłodniczą napisami iden-
tyfikacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa, ozna-
kowania aparatów technologicznych, urządzeń 
instalacji chłodniczej oraz rurociągów znakami 
lub napisami identyfikacyjnymi, a także określenia 
kierunku przepływu cieczy i gazu w rurociągach. 
W 28 zakładach stwierdzono całkowity brak wyżej 
wymienionych oznakowań. W co trzecim z kontro-
lowanych zakładów stwierdzono nieprawidłowości 
w zapewnieniu wymaganej wentylacji pomieszczeń 

maszynowni chłodniczych i sterowni zlokalizowa-
nych przy maszynowniach, a niemal w co dziesią-
tym zakładzie brak było instalacji wentylacyjnych 
w tych pomieszczeniach lub instalacje te nie zapew-
niały wymaganej krotności wymian powietrza. Niepo-
kojącym zjawiskiem było, stwierdzone w co drugim 
zakładzie, nieprowadzenie okresowych przeglą-
dów instalacji, a w co czwartym niedokonywanie 
konserwacji jej elementów (np. zabezpieczenia anty-
korozyjnego).

Według pracodawców, najczęstsze przyczy-
ny naruszeń prawa to:
– brak wystarczających środków finansowych na 

spełnienie wszystkich wymagań, dotyczących 
zarówno technicznego bezpieczeństwa pracy, 
jak i bezpieczeństwa procesowego, a także na 
prowadzenie wymaganych działań o charakte-
rze organizacyjnym. Pracodawcy w zakładach 
branży spożywczej tłumaczą się wysokimi kosz-
tami produkcji, koniecznością przystosowania 
do wymagań HACCP, koncentrowaniem działań 
głównie na utrzymaniu się na rynku w warunkach 
dużej konkurencji i kryzysu gospodarczego;

– zbyt ogólne, niejasne i stwarzające problemy 
interpretacyjne przepisy rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych 
w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego 
(Dz. U. Nr 98, poz. 902);

– brak spójności przepisów ww. rozporządzenia 
z przepisami innych rozporządzeń, regulujących 
te same zagadnienia;

– brak rozporządzenia określającego wymagania 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji amo-
niakalnych instalacji chłodniczych w zakładach 
innych branż niż spożywcza.
Inspektorzy pracy, jako przyczyny nieprawidło-

wości, wymieniają ponadto:
– brak zapewnienia przez pracodawców integracji 

problematyki bezpieczeństwa pracy z zagadnie-
niami produkcji; przyjęcie błędnego założenia, 
że trudna sytuacja finansowa jest wystarczają-
cym usprawiedliwieniem dla występujących nie-
prawidłowości, stwierdzanych podczas kontroli;

– lekceważenie przez pracodawców, pracowni-
ków nadzoru i pracowników realizujących zada-
nia służby bhp (zwłaszcza w małych zakładach) 
zagrożenia amoniakiem i  jego potencjalnych 
skutków (szczególnie gdy w  zakładzie nie 
notowano w ostatnich latach zdarzeń wypad-
kowych związanych z zatruciami amoniakiem 
oraz poważnych amoniakalnych awarii);
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– nieprowadzenie planowanej działalności kon-
serwacyjnej i remontowej (ograniczanie działań 
remontowych głównie do napraw bieżących);

– zbyt mała, w  niektórych zakładach, obsada 
kadrowa dot. pracowników nadzoru i obsługi 
instalacji chłodniczych co powoduje, że są oni 
obciążani nadmiarem obowiązków i koncentru-
ją się głównie na utrzymaniu produkcji, a nie na 
sprawach dotyczących bhp;

– niedbalstwo i niewywiązywanie się osób pełnią-
cych nadzór nad pracownikami, pracowników 
służb technicznych oraz służby bhp z nałożo-
nych na nich obowiązków;

– nieefektywne, nieadekwatne do zagrożeń związa-
nych ze stosowaniem amoniaku, szkolenia spe-
cjalistyczne, powierzane często firmom zewnętrz-
nym bez ustalenia szczegółowych programów;

– zlecanie wykonywania zadań służby bhp specja-
listom spoza zakładu, którzy nie posiadają spe-
cjalistycznej wiedzy w zakresie wymogów bhp 
przy eksploatacji instalacji amoniakalnych i nie 
inspirują działań na rzecz zapewnienia przez 
pracodawcę wymaganych warunków eksploa-
tacji amoniakalnych instalacji chłodniczych;

– częste przekształcenia własnościowe oraz 
zmiany na stanowiskach, związanych z zarzą-
dzaniem kontrolowanymi podmiotami gospo-
darczymi, niesprzyjające podejmowaniu nie-
zbędnych działań w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa pracy;

– brak szczegółowych uregulowań prawnych, 
dotyczących zapobiegania awariom przemy-
słowym i ograniczania ich skutków w zakładach, 
w których występują substancje niebezpieczne 
w ilościach mniejszych od ilości kwalifikującej 
zaliczenie do grupy o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii;

– brak w  przepisach szczegółowych uregulo-
wań określających formę i częstotliwość prze-
prowadzania szkoleń i ćwiczeń ratowniczych, 
oraz osób upoważnionych do ich prowadzenia 
w zakładach, w których występują niebezpiecz-
ne czynniki chemiczne, stwarzające potencjal-
ne zagrożenie możliwością wystąpienia awarii 
przemysłowych.
W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli 

wydanych zostało: 
• 1412 decyzji nakazowych, w tym: 

 − 401 decyzji ustnych (wykonanych przed 
zakończeniem kontroli); 

 − 13 decyzji dotyczących skierowania 24 pra-
cowników obsługi instalacji chłodniczych 
do wykonywania innych prac;

• 88 wystąpień pokontrolnych zawierających 
łącznie 641 wniosków profilaktycznych.
W 15 przypadkach wobec winnych stwierdzo-

nych naruszeń przepisów bhp nałożono grzywny 
w drodze mandatów karnych w łącznej wysokości 
17 tys. zł; natomiast wobec 20 osób odpowiedzial-
nych za nieprzestrzeganie przepisów bhp zastoso-
wano środki oddziaływania wychowawczego. 

Przeprowadzone w 2011 r. kontrole bezpieczeń-
stwa pracy przy eksploatacji amoniakalnych instala-
cji chłodniczych wskazują na konieczność: 
• wydania rozporządzenia w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy obsłudze i konserwacji 
instalacji ziębniczych, które w sposób komplek-
sowy ureguluje wszystkie problemy, dotyczące 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji insta-
lacji ziębniczych (w  tym również innych niż 
amoniakalne) użytkowanych w  pozostałych 
działach gospodarki. Obecnie obowiązujące 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych 
instalacji chłodniczych w zakładach przetwór-
stwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902) 
odnosi się wyłącznie do instalacji ziębniczych 
amoniakalnych eksploatowanych w zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego. Tymczasem 
amoniakalne instalacje ziębnicze użytkowane 
są również w innych działach gospodarki, jak 
np. w przemyśle ciężkim, chemicznym, farma-
ceutycznym, w obiektach sportowych (sztucz-
ne lodowiska, stoki narciarskie). Nie uwzględnia 
ono ponadto instalacji ziębniczych opartych na 
innych niż amoniak czynnikach ziębniczych;

• znowelizowania rozporządzenia Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakła-
dach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. 
Nr 98, poz. 902), ponieważ nie reguluje ono 
wielu istotnych problemów dotyczących bez-
pieczeństwa przy eksploatacji amoniakalnych 
instalacji ziębniczych w zakładach przetwórstwa 
rolno-spożywczego, zawiera zapisy niejedno-
znaczne stwarzające problemy interpretacyjne, 
jak również niespójne z innymi przepisami.

10. Kontrole stanowisk pracy, na których 
występują atmosfery wybuchowe

W 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadziła łącznie 817 kontroli i rekontroli w 790 zakła-
dach pracy, w tym: 459 kontroli na stacjach paliw 
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płynnych i autogazu oraz 257 kontroli w zakła-
dach różnych branż, w których w miejscu pracy 
może wystąpić atmosfera wybuchowa. W grupie tych 
ostatnich było 19 zakładów o dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej i 13 zakładów 
o zwiększonym ryzyku. Ponadto inspektorzy pracy 
przeprowadzili rekontrole w 101 zakładach produ-
kujących wyroby z laminatów poliestrowo-szkla-
nych, kontrolowanych w 2010 r. przez PIP, w któ-
rych stwierdzono naruszenie przepisów bhp dot. 
możliwości wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej. Cel tych kontroli i  rekontroli to prze-
de wszystkim sprawdzenie poziomu przestrzega-
nia przez pracodawców przepisów rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w spra-
wie minimalnych wymagań, dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 
(Dz.U. Nr 138, poz. 931) oraz eliminacja stwierdzo-
nych nieprawidłowości w ww. zakresie, prowadzą-
ca do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie 
i ograniczenia potencjalnych możliwości tworzenia 
się atmosfery wybuchowej w miejscu pracy. 

Jak ustalili inspektorzy pracy, na stacjach 
paliw płynnych i autogazu w miejscach, gdzie 
może wystąpić atmosfera wybuchowa pracowało 
3,1 tys. osób (46% ogółu zatrudnionych), a w kon-
trolowanych zakładach różnych branż prawie 
4,5 tys. osób (11% ogółu zatrudnionych). Przy pro-
dukcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szkla-
nych zatrudniano ponad 4,1 tys. osób, w tym pracu-
jących w ww. miejscach — 1041 osób (25% ogółu 
zatrudnionych).

W rekontrolowanych zakładach zajmujących 
się produkcją wyrobów z  laminatów poliestro-
wo-szklanych w  latach 2008–2010 nie doszło do 
wypadków przy pracy związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybucho-
wej, ani nie było zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
związanych z  atmosferą wybuchową. Natomiast 
podczas kontroli stacji paliw płynnych i autogazu 
odnotowano w tym okresie 4 zdarzenia potencjal-
nie wypadkowe związane z ww. zagrożeniem; wśród 
tych zdarzeń 3 miały miejsce w 2010 r. W kontrolo-
wanych zakładach różnych branż doszło w latach 
2008–2010 do 3 takich wypadków przy pracy oraz 
9 zdarzeń potencjalnie wypadkowych związa-
nych z możliwością wystąpienia w miejscu pra-
cy atmosfery wybuchowej. Należy zaznaczyć, że 
dane dotyczące zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
są szacunkowe — opierają się na informacjach uzy-
skanych przez inspektorów pracy podczas kontro-
li. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, 

pracodawca nie ma obowiązku rejestrowania takich 
zdarzeń.

Analiza wyników kontroli wyraźnie wskazuje, że 
w około 50–60% podmiotów nadal występują prob-
lemy z wdrożeniem przepisów ww. rozporządze-
nia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy 
w miejscach, w których może występować atmo-
sfera wybuchowa. W znacznej mierze dotyczą one 
spełnienia wymagań formalnych w zakresie opraco-
wania określonej dokumentacji czy też wdrożenia 
procedur bezpiecznej pracy. Za wysoki uznać nale-
ży odsetek zakładów objętych kontrolą, w których 
pracodawcy nie zapewnili sporządzenia doku-
mentów zabezpieczenia przed wybuchem (36%) 
lub sporządzili je nieprawidłowo (21%), pomijając 
szereg istotnych zapisów, które winny znajdować 
się w tych dokumentach. 

Na podobnym poziomie — budzącym niepokój 
— kształtuje się liczba zakładów, w których praco-
dawcy nie przeprowadzili oceny ryzyka związane-
go z możliwością wystąpienia w miejscach pracy 
atmosfery wybuchowej (35%) bądź przeprowadzili 
ją niewłaściwie (19%), tzn. nie uwzględniono 
wszystkich miejsc lub nie uwzględniono w tej oce-
nie np. prawdopodobieństwa i czasu występowa-
nia atmosfery wybuchowej; prawdopodobieństwa 
wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, 
w  tym wyładowań elektrostatycznych czy też nie 
uwzględniono rozmiarów przewidywanych skutków 
wybuchu. Powyższa nieprawidłowość dotyczyła 
853 miejsc pracy, w których może występować 
atmosfera wybuchowa (42% ogółu skontrolowa-
nych takich miejsc). Zaznaczyć należy, iż kontrolą 
inspektorzy pracy objęli 63% miejsc pracy występu-
jących w zakładach, w których istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Źródeł tych problemów należy upatrywać w: 
– niskim poziomie wiedzy wśród: pracodawców 

i służb bhp w zakresie dotyczącym np. przepro-
wadzania oceny ryzyka związanego z możliwoś-
cią wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 
wybuchowej. Często nie dokonywano oględzin 
miejsca pracy, nie rozeznawano właściwie śro-
dowiska pracy pod kątem występujących zagro-
żeń oraz nie uwzględniano wszystkich miejsc 
zagrożonych wybuchem.

– niskiej jakości niektórych opracowań (np. oce-
ny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia 
w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, doku-
mentu zabezpieczenia przed wybuchem), które:

 9 zawierały zbyt ogólnikowe informacje nie-
pozwalające na prawidłowe zorganizowa-
nie pracy,



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

98

 9 nie wyczerpywały wszystkich wymogów for-
malnych,

 9 rozszerzały rozmiary stref zagrożenia wybu-
chem, co prowadziło do zalecania środków 
ochronnych, niewdrażanych przez praco-
dawców ze względu na koszty,

 9 opierały się głównie na danych literatu-
rowych i  nie były poparte szczegółową 

analizą warunków wykonywania pracy 
(np. pomiarami stężeń substancji palnych 
występujących na stanowiskach);

– niejednoznacznych, sprawiających trudności 
interpretacyjne przepisach ww. rozporządzenia.
To, co należy do sfery organizacji procesu 

pracy w miejscach, w których istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej, w  świetle 

 

Wykres 47. Stanowiska pracy, na których występują atmosfery wybuchowe – naruszenia przepisów

stosowanie przez osoby pracujące środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed powstaniem wyładowań elektrostatycznych

podział przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy

pisemne instrukcje wykonywania prac w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem

szkolenie wstępne w dziedzinie bhp z uwzględnieniem ochrony 
przed wybuchem

wyposażenie osób pracujących w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną

aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

ocena ryzyka dot. atmosfery wybuchowej

terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

oznaczanie znakiem ostrzegawczym „EX”

stacje paliw płynnych 
i autogazu

rekontrolowane zakłady produkujące wyroby 
z laminatów poliestrowo-szklanych

zakłady różnych branż

% zakładów, w których naruszono przepisy

Źródło: dane PIP
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wyników kontroli także wymaga poprawy. Przykła-
dem jest dopuszczanie do prac pracowników w stre-
fach potencjalnego zagrożenia wybuchem, których 
nie wyposażono w antyelektrostatyczny „ubiór” eli-
minujący możliwość zapłonu mieszanin wybucho-
wych spowodowany elektrycznością statyczną. I tak 
w 79 zakładach (stacje paliw płynnych i autogazu) 
nie wyposażono 14% skontrolowanych osób pracu-
jących w miejscach, w których może wystąpić atmo-
sfera wybuchowa w ilościach zagrażających bezpie-
czeństwu i zdrowiu, w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej lub wyposażono ich w niewłaściwe 
(7%). Na podobnym poziomie kształtują się wyniki 
w zakładach różnych branż. W rekontrolowanych 
zakładach produkujących wyroby z  laminatów 
poliestrowo-szklanych obowiązku tego nie dopeł-
niono wobec odpowiednio 27% osób pracujących, 
uchybienia zaś stwierdzono u 18% pracujących.

Z powyższych informacji wynika, iż pracodaw-
cy zaniedbują sferę działań prewencyjnych. Przy-
czyny zaniedbań mogą wynikać z dużego zaufania 
pracodawców do zastosowanych środków technicz-
nych jako wystarczających do minimalizowania ryzy-
ka powstania wybuchu, chociaż i one nie zawsze 
spełniały minimalne wymagania określone w prze-
pisach. Tym samym pomijane są inne środki ochro-
ny, a w szczególności środki ochrony indywidualnej. 
Nie jest przywiązywana waga do istoty sporządza-
nia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 
co potwierdza fakt nieposiadania ww. dokumentu 
przez prawie co trzeciego pracodawcę.

Reasumując, podkreślić należy, że struktura 
stwierdzonych nieprawidłowości była różna. Z jed-
nej strony były to uchybienia formalne, z drugiej 
zaś — zagadnienia o istotnym ciężarze gatunko-
wym, mającym bezpośredni wpływ na poziom 
zagrożeń, jak np. dobór urządzeń czy systemów 
ochronnych do użytku w przestrzeniach zagrożo-
nych wybuchem; dobór środków ochrony indywidu-
alnej; stosowanie środków technicznych i organiza-
cyjnych mających na celu zapobieganie tworzeniu 
się atmosfery wybuchowej, wystąpieniu jej zapłonu. 

Pracodawcy wśród przyczyn stwierdzonych 
nieprawidłowości wymieniają m.in.: złą kondycję 
finansową spowodowaną stagnacją na rynku oraz 
wysokie koszty przeprowadzanej przez specjalistów 
oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia 
w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, jak rów-
nież sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed 
wybuchem, a także problemy z dostępem do opra-
cowań pomocnych w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracy w miejscach, gdzie może wystąpić 
atmosfera wybuchowa.

Według inspektorów pracy do przyczyn niepra-
widłowości należy również zaliczyć:
– brak należytego nadzoru nad stanem bhp 

w zakładzie,
– niski poziom wiedzy o zagrożeniach i znajo-

mości — w tym także przez służby bhp — prze-
pisów oraz zasad bhp obowiązujących przy pra-
cach wykonywanych w miejscach, w których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa,

– lekceważenie zagrożeń związanych z atmosfe-
rą wybuchową, zarówno przez pracodawców, 
osoby kierujące pracownikami, jak i samych 
pracowników.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-

ciami inspektorzy pracy wydali 3316 decyzji, w tym 
5 decyzji wstrzymania prac oraz 17 decyzji skie-
rowania 51 pracowników do innych prac. Ponad-
to skierowano 460 wystąpień zawierających 1288 
wniosków. Na 82 osoby nałożono grzywny w drodze 
mandatów karnych na kwotę ponad 96,6 tys. zł. Do 
sądu skierowano 1 wniosek o ukaranie. W stosun-
ku do 51 osób zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego. Udzielono łącznie 3198 porad 
technicznych.

O stwierdzonych podczas kontroli nieprawid-
łowościach zawiadomiono właściwe organy, w tym 
m.in.: dozór techniczny (19 pism), nadzór budow-
lany (16), straż pożarną (11), wojewódzki ośrodek 
medycyny pracy (4), inspekcję sanitarną (2).

Analiza wyników kontroli wskazuje na potrze-
bę, m.in.:

• przeprowadzenia kontroli w  zakładach 
niekontrolowanych przez PIP w  2011  r., 
w których z przyczyn wynikających z cech 
miejsca pracy, urządzeń lub używanych 
substancji i mieszanin może wystąpić atmo-
sfera wybuchowa;

• kontynuacji działań kontrolnych (rekon-
trole) w zakładach różnych branż, w któ-
rych w 2011  r. stwierdzono nieprawidło-
wości wynikające z niewywiązywania się 
przez pracodawców z obowiązków nało-
żonych przepisami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących bez-
pieczeństwa i  higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pra-
cy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 
poz. 931);

• znowelizowania budzących wątpliwości 
przepisów ww. rozporządzenia (więcej na 
ten temat — w rozdziale X Ocena rozwią-
zań prawnych).
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11. Kontrole stacji paliw płynnych 
i autogazu

W roku 2011 skontrolowano 555 stacji paliw 
(w tym 8 należących do podmiotów niezatrudniają-
cych pracowników) prowadzących działalność opie-
rającą się na sprzedaży detalicznej paliw płynnych 
oraz autogazu. Kontrolowane podmioty zatrudniały 
8,7 tys. pracowników oraz 598 osób — na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. 

Do kontroli wytypowano 162 stacje paliw będą-
ce własnością dużych koncernów, 192 stacje dzia-
łające w ramach ajencji, pozostałe 201 — to stacje 
prywatne. 

Wśród skontrolowanych stacji paliw 452 pro-
wadziły dystrybucję paliw płynnych, 475 dystrybu-
cję LPG, a w 440 dodatkowo prowadzono sprzedaż 
gazu płynnego w butlach 11-kilogramowych. 

Działania kontrolne poprzedzone były działa-
niami prewencyjnymi, których celem była likwida-
cja występujących nieprawidłowości i uchybień na 
podstawie samodzielnej oceny przestrzegania prze-

pisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Jako narzędzie wspomagające ten proces służy-
ła lista kontrolna dla stacji paliw płynnych i autoga-
zu. Listę rozpowszechniono za pośrednictwem Pol-
skiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 
(POPIHN) oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych (PIPP). 
Przekazano ją odbiorcom zarówno w formie elek-
tronicznego biuletynu, tzw. Newslettera, jak i  za 
pośrednictwem wydawanego przez PIPP miesięcz-
nika „Paliwa Płynne”. Została także zamieszczona 
na stronie internetowej PIP, oraz ukazała się jako 
wkładka do miesięcznika „Inspektor Pracy”.

Podczas kontroli stwierdzono, że w ponad poło-
wie kontrolowanych podmiotów nie wypełniono listy 
kontrolnej, pomimo że była ona w tak szerokim stop-
niu dystrybuowana. W zdecydowanej większości 
przypadków podmioty nie miały wiedzy o istnieniu 
listy kontrolnej, a tylko 10% przedsiębiorców wska-
zywało, że samokontrola jest w trakcie realizacji lub 
zaplanowano ją w późniejszym terminie. List kon-
trolnych nie posiadały przede wszystkim jednostki 
działające poza strukturami koncernów. 

 

 
 

         
           

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 48. Stacje paliw płynnych i autogazu – naruszenia przepisów

wyposażenie odmierzacza gazu płynnego 
w zawory samoodcinające

zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi 
zaworów i króćców butli z gazem płynnym

dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne

profilaktyczne badania lekarskie

ocena ryzyka zawodowego

spis substancji i mieszanin niebezpiecznych

oznakowanie znakami bezpieczeństwa miejsc pracy, 
w których występują zagrożenia czynnikami szkodliwymi
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% zakładów, w których naruszono przepisy
Źródło: dane PIP

Przeprowadzone kontrole jednoznacznie wska-
zują na przewagę występowania problemów formal-
noprawnych nad problemami typowo technicznymi. 
Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w zakre-
sie oceny ryzyka stwarzanego przez czynnik che-

miczny. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 46% 
wszystkich poddanych kontroli stanowisk pracy. 
Należy zauważyć, że w zakładach pracy, w któ-
rych znajdują się stosunkowo duże ilości palnych 
i wybuchowych substancji, a do takich należą stacje 
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paliw, nie powinno się dopuszczać do niewłaściwe-
go szacowania ryzyka. Stwarza to bowiem sytuację 
wykonywania przez pracowników pracy bez pełne-
go uświadomienia im wszystkich zagrożeń związa-
nych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji 
chemicznych i ich mieszanin.

Innym problemem stwierdzonym praktycz-
nie u co drugiego pracodawcy jest brak rejestru 
pracowników narażonych na działanie substan-
cji i mieszanin rakotwórczych lub mutagennych 
oraz rejestru prac, których wykonywanie powodu-
je konieczność pozostawania w kontakcie z ww. 
substancjami. Podstawą tego problemu jest niewy-
korzystywanie informacji zawartych w kartach cha-
rakterystyki substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych lub w ogóle brak kart charakte-
rystyki (19% kontrolowanych stacji paliw). Często 
dopiero kontrolujący uświadamiali osobom kie-
rującym stacjami, że część sprzedawanych przez 
nich paliw może mieć działanie rakotwórcze lub 
mutagenne. Brak dostatecznej wiedzy o zagroże-
niach występujących na stanowiskach pracy był 
m.in. wynikiem nieodbycia wymaganego dla pra-
codawców szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Stan taki stwierdzono w odniesieniu 
do 16% kontrolowanych pracodawców.

Podczas 30% kontroli stwierdzono nieprawidło-
wości dotyczące instrukcji bhp w zakresie procesów 
technologicznych, natomiast w czasie 21% kontroli 
nieprawidłowości dotyczące instrukcji postępowania 
awaryjnego dla obsługi instalacji. Należy przyjąć, 
iż każda skonkretyzowana instrukcja, szczególnie 
w przemyśle naftowym, ma do spełnienia ważną rolę 
m.in. w zakresie uporządkowania procesu pracy, 
wyszczególnienia operacji niezbędnych do wyko-
nania, a także tych, których wykonywać nie należy. 
Zatem u pracodawców wystąpił problem w zakre-
sie właściwego i powtarzalnego wykonywania pra-
cy z użyciem potencjalnie groźnych mediów, jakimi 
są paliwa płynne i gaz skroplony. 

Błędy w zakresie organizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych, jakie stwierdzono w 37% kon-
troli, wynikają głównie z  faktu, że pracodawcy za 
prace szczególnie niebezpieczne uważają jedynie 
prace niebezpieczne pożarowo. Wykazy prac nie-
bezpiecznych pożarowo i wymogi dotyczące ich 
wykonywania ustalane są w treści instrukcji bezpie-
czeństwa pożarowego. Instrukcje te pomijają jed-
nak kwestię organizacji prac szczególnie niebez-
piecznych, konieczności zapewnienia odpowiednich 
środków zabezpieczających oraz zasady bezpiecz-
nego wykonywania określonych zadań.

Reasumując, pracodawcy nieposiadający jed-
nocześnie poprawnie sporządzonej oceny ryzyka 
zawodowego, kart charakterystyki, a  także spisu 
substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz wyka-
zu prac szczególnie niebezpiecznych, nie dysponu-
ją odpowiednią wiedzą, na której można budować 
świadome gospodarowanie substancjami i miesza-
ninami niebezpiecznymi, jakimi są paliwa płynne 
oraz gaz skroplony.

Jednocześnie stan taki, w połączeniu z niewłaś-
ciwym przygotowaniem pracowników do pracy, jaki 
stwierdzono u co piątego pracodawcy, przekłada 
się również na brak dostatecznej wiedzy o zagro-
żeniach występujących na stanowiskach pracy oraz 
o zasadach i sposobach bezpiecznego wykonywa-
nia powierzonych im prac.

Analiza wyników kontroli zarówno pod wzglę-
dem rodzaju, jak i poziomu stwierdzonych niepra-
widłowości wskazuje, że głównie w małych, pry-
watnych oraz oddalonych od dużych aglomeracji 
stacjach paliw występują uchybienia znacznie 
obniżające poziom bezpieczeństwa, zarówno pra-
cowników, jak i osób postronnych. Natomiast dużo 
mniej nieprawidłowości ujawniono w stacjach kon-
cernowych lub prowadzonych przez ajentów pod 
szyldem koncernów. Jest to wynikiem lepszej orga-
nizacji pracy w tych podmiotach, efektem funkcjono-
wania w ich ramach wyspecjalizowanych służb oraz 
dużo większych możliwości finansowych.

Wśród przyczyn naruszeń prawa pracodawcy 
najczęściej podają, iż w natłoku bieżących prob-
lemów z utrzymaniem rynków zbytu i rentowności 
handlu przy gęstej sieci dystrybucji, nie mają zbyt 
wiele czasu na zajęcie się w należyty sposób spra-
wami bezpieczeństwa. Ponadto wskazują na dużą 
liczbę obowiązujących regulacji prawnych, częste 
ich zmiany, złożoność i niejednoznaczność przepi-
sów oraz trudności interpretacyjne.

Głównymi przyczynami naruszeń prawa, według 
inspektorów pracy, jest słaba znajomość przepi-
sów prawa przez samych pracodawców oraz niski 
poziom wiedzy specjalistycznej, dotyczącej bezpie-
czeństwa pracy w branży naftowej, pracowników 
wykonujących zadania służby bhp w tych zakładach. 
Dotyczy to szczególnie prywatnych stacji paliw funk-
cjonujących poza sieciami koncernowymi. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy wydali 4306 decyzji naka-
zowych, w tym 825 decyzji ustnych, które zostały 
wykonane przed zakończeniem kontroli. 4 decyzje 
dotyczyły wstrzymania prac, a 43 decyzje — skie-
rowania 92 pracowników do innych prac. 
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Do pracodawców skierowano także 366 wystą-
pień zawierających 1077 profilaktycznych wnio-
sków pokontrolnych. W związku ze stwierdzonym 
rażącym naruszeniem przepisów bezpieczeństwa 
pracy 77 osób ukarano grzywnami w drodze man-
datów karnych w  łącznej wysokości 85  tys. zł. 
W 53 przypadkach zastosowano środki oddziały-
wania wychowawczego.

W  wyniku realizacji zastosowanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych, m.in.: 
– dokonano lub uzupełniono oceny ryzyka zawo-

dowego dla stanowisk obsługi stacji, w tym oce-
ny ryzyka stwarzanego przez czynnik chemicz-
ny;

– opracowano lub uzupełniono wymaganą doku-
mentację m.in. instrukcje bhp, wykazy prac 
szczególnie niebezpiecznych i  podstawowe 
wymagania bhp przy pracach szczególnie nie-
bezpiecznych, karty charakterystyk, spisy sto-
sowanych czynników chemicznych;

– oznakowano znakami bezpieczeństwa miejsca 
pracy, w których występuje zagrożenie czynni-
kami szkodliwymi (głównie miejsca wstępu do 
przestrzeni, w których istnieje możliwość wystą-
pienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagra-
żających bezpieczeństwu i zdrowiu);

– wyposażono pracowników w odzież i obuwie 
robocze oraz odpowiednie środki ochrony indy-
widualnej;

– wyeliminowano z obrotu butle gazowe z nieza-
bezpieczonymi przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi zaworami i króćcami;

– pracownicy obsługujący instalacje LPG uzy-
skali dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne do 
napełniania zbiorników stanowiących wyposa-
żenie pojazdów;

– zamontowano w odmierzaczach gazu płynne-
go zawory samoodcinające, zabezpieczające 
przed awaryjnym wyciekiem gazu.
Analiza wyników kontroli wskazuje na potrzebę:

• kontynuowania działalności prewencyjnej skie-
rowanej do pracodawców i pracowników stacji 
paliw dot. kształtowania świadomych postaw 
ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowa-
nie, w ramach samokontroli, nieprawidłowości 
w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;

• upowszechniania listy kontrolnej, jako narzędzia 
do samokontroli w zakresie przestrzegania prze-
pisów i zasad bhp;

• kontynuowania działań nadzorczo-kontrolnych 
głównie na małych, prywatnych oraz oddalo-
nych od dużych aglomeracji stacjach paliw, 
a szczególnie na stacjach autogazu.

12. Bezpieczeństwo pracy przy 
pozyskiwaniu, zrywce i wywozie 
drewna

Kontroli poddano jednostki Lasów Państwo-
wych (nadleśnictwa), zakłady usług leśnych (ZUL) 
wykonujące na rzecz tychże nadleśnictw prace 
w zakresie pozyskiwania, zrywki i składowania drew-
na oraz przewoźników zajmujących się wywozem 
drewna z lasu.

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 362 
kontrole w 347 podmiotach (18 nadleśnictwach, 314 
— w zakładach usług leśnych działających na rzecz 
nadleśnictw, 15 — w zakładach transportowych zaj-
mujących się wywozem drewna). Łącznie w skon-
trolowanych zakładach zatrudnionych było 3,1 tys. 
pracowników. 

Celem kontroli była ocena stanu przestrzega-
nia przepisów bhp w procesie pozyskiwania, zrywki 
i wywozu drewna z lasu.

Skontrolowane zakłady usług leśnych dyspono-
wały jedynie podstawowym sprzętem niezbędnym 
do wykonywania prac leśnych; większość wyposa-
żona była w pilarki spalinowe, tyczki kierunkowe do 
obalania drzew cienkich, kliny do obalania drzew, 
obracaki, ściągacze linowe, kliny żelazne i siekiero-
młoty do łupania drewna. W niektórych zakładach 
w trakcie ręcznych prac transportowych stosowano 
narzędzia pomocnicze, takie jak kleszcze zacisko-
we i haki, celem zmniejszenia uciążliwości pracy 
i ochrony układu mięśniowo-szkieletowego. 

Zrywka i układanie drewna stosowego i wielko-
wymiarowego prowadzone były przy użyciu ciągni-
ków rolniczych przystosowanych do tego celu, bądź 
specjalistycznych ciągników leśnych. Zakłady usług 
leśnych generalnie nie dysponowały specjalistycz-
nym sprzętem zmniejszającym uciążliwość wyko-
nywanych prac.

Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrze-
gania przepisów bhp przez pracodawców zaj-
mujących się pozyskiwaniem, zrywką i wywo-
zem drewna jest niezadowalający. Podczas co 
trzeciej kontroli inspektorzy pracy stwierdzali nie-
prawidłowości w zakresie użytkowania maszyn 
i innych urządzeń technicznych, a także żurawi. 
Wiele zastrzeżeń mieli do stosowanych technik 
ścinki drzew: brakowało progów lub były one za 
niskie, rzazy podcinające i ścinające były równole-
głe, przecinano zawiasę lub w ogóle jej nie pozo-
stawiano, nie stosowano wymaganych urządzeń 
pomocniczych. Zaniedbywano również prace 
przygotowawcze do ścinki: nie były oczyszczane 
szyje korzeniowe w miejscu przykładania rzazów, 
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nie usuwano nabiegów korzeniowych utrudniają-
cych obalanie drzew. 

Bezpieczne techniki ścinki i zrywki drzew nie są 
określone w przepisach powszechnie obowiązują-
cych. Pracownicy wykonują takie prace na podsta-
wie instrukcji bhp wydawanych przez pracodaw-
ców. Niestety, takich instrukcji nie udostępniono 
pracownikom w prawie co czwartym zakładzie pra-
cy. Wielu pracowników pracowało również bez 
wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego spełniających wyma-
gania norm. Dotyczyło to głównie: hełmów ochron-
nych, spodni z wkładką antyprzecięciową, siatek 
ochrony twarzy, ochron słuchu, obuwia. 

Kontrole wykazały także, że duża część praco-
dawców ZUL nie zapewnia pracownikom ochrony 
medycznej przed skutkami ukłuć przez kleszcze.

Jedynie 36% kontrolowanych pracodawców 
zapewniło pracownikom badania przesiewowe na 
obecność boreliozy, a 59% — szczepienia prze-
ciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Problem tkwi 
w braku jednoznacznego uregulowania tej kwestii 
w przepisach. 

Prace przy pozyskiwaniu drewna są bardzo nie-
bezpieczne. W skontrolowanych zakładach zare-
jestrowano 4 wypadki śmiertelne i 12 ciężkich. 
Istotne jest więc zapewnienie pracownikom, wyko-
nującym prace w trudno dostępnym terenie, pierw-
szej pomocy. Niestety, prawie co trzeci pracodawca 
jej nie zapewnił. 

W dwóch zakładach usług leśnych inspekto-
rzy pracy stwierdzili rażące naruszenia przepisów 
bhp, które nie zostały usunięte mimo wydanych 
nakazów — co wykazały kontrole sprawdzające. 

 

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 49. Pozyskiwanie, zrywka i wywóz drewna – naruszenia przepisów

przygotowanie surowca drzewnego do załadunku i wywozu

ustalenie zasad współdziałania pracowników różnych 
pracodawców wykonujących prace w tym samym miejscu

kwalifikacje zawodowe pracowników

stosowanie sprzętu pomocniczego do pozyskiwania 
i załadunku drewna

wydanie i stosowanie środków ochrony indywidualnej

udostępnienie pracownikom instrukcji bhp

bezpieczne wykonywanie prac przy ścince i zrywce drewna

zapewnienie pierwszej pomocy

spełnienie wymagań bhp dotyczących maszyn 
i urządzeń technicznych

objęcie dozorem technicznym eksploatacji żurawi
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% zakładów, w których naruszono przepisy
Źródło: dane PIP
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Skutkiem takiego lekceważenia obowiązku zapew-
nienia ochrony zdrowia i życia pracowników był, 
oprócz kary grzywny, wzrost o 100% składki na 
ubezpieczenia wypadkowe, którą Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych podwyższył na wniosek inspek-
torów pracy. 

Pracodawcy ZUL uzyskują zlecenia na pozyski-
wanie drewna w drodze przetargów organizowanych 
przez Lasy Państwowe, o wygraniu których decy-
duje głównie zaoferowana cena usługi. Duży popyt 
na te prace powoduje, że podejmowane są one za 
najniższą stawkę, co wymusza ograniczanie kosz-
tów do minimum, w tym nakładów na zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy. 

Następną przyczyną nieprawidłowości jest 
niedostateczny poziom wiedzy pracodawców ZUL 
w zakresie bezpiecznej organizacji prac leśnych, 
w  tym wymagań przepisów. Mało skuteczny jest 
również nadzór pracodawców ZUL nad prowadzo-
nymi pracami, a także brak doradztwa i kontroli ze 
strony specjalistów do spraw bhp. 

• wprowadzenie do powszechnie obowiązujące-
go prawa wymagań bezpieczeństwa pracy przy 
ręcznej ścince i obalaniu drzew, okrzesywaniu 
i zrywce drewna, ze względu na coraz częstsze 
wykonywanie tych prac przez samodzielne pod-
mioty niebędące pracodawcami;

• promowanie bezpieczeństwa pracy wśród pra-
cowników, pracodawców i przedsiębiorców sek-
tora usług leśnych.

13. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kopalniach węgla kamiennego 
podczas wykonywania transportu

W  2011  r. skontrolowano 10 kopalń węgla 
kamiennego zatrudniających łącznie prawie 33,5 tys. 
pracowników.

Kontrola dokumentacji wypadkowej za lata 
2008–2010 wykazała, że w kontrolowanych zakła-
dach doszło do 1588 wypadków, w tym 792 wyda-
rzyły się na drogach komunikacyjnych oraz na 
oddziałowych drogach transportowych, co stanowi 
połowę wszystkich wypadków. 

Z ustaleń kontrolnych wynika, że wzrost liczby 
wypadków na drogach komunikacyjnych był głów-
nie konsekwencją coraz dłuższych dojść do stano-
wisk pracy, sięgających niekiedy kilku kilometrów. 
Natomiast w zakładach, w których ograniczono 
liczbę wypadków, nastąpiło to m.in. dzięki zmia-
nie sytemu transportu materiałów — ze stwarza-
jącego większe zagrożenia transportu linowego na 
transport z wykorzystaniem kolejek podwieszanych 
z własnym napędem. Pozwoliło to na zmniejszenie 
liczby roboczodniówek poświęconych na transport 
materiałów oraz liczby załadunków, ograniczenie 
konieczności przebywania pracowników w strefie 
niebezpiecznej w trakcie podwieszania i opuszcza-
nia transportowanego materiału. Ponadto zmniej-
szono obciążenie fizyczne pracowników. 

Przeprowadzona analiza 68 dokumentacji 
powypadkowych ujawniła 4 przypadki nieprawid-
łowego ustalenia przyczyn, które doprowadziły do 
wypadku (np. jako przyczynę wskazano wydarzenie 
powodujące uraz); 2 przypadki, gdzie zespoły powy-
padkowe nie przedstawiły wniosków i środków pro-
filaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadku, 
a także 2 przypadki, w których stwierdzono niezgod-
ny z przepisami skład zespołu powypadkowego.

Pomimo ujawnionych uchybień należy stwier-
dzić, że w większości zespoły powypadkowe pra-
widłowo ustaliły okoliczności i przyczyny wypad-
ków przy pracy oraz prawidłowo określiły wnioski 

Błędy w technice prowadzenia ścinki i oba-
lania drzew, których szczególnie licznie dopusz-
czają się drwale o krótkim stażu pracy, świadczą 
o niedostatecznej jakości szkolenia, zwłaszcza 
w zakresie umiejętności posługiwania się narzę-
dziami i wykonywania rzazów. Brakuje również 
przepisów dotyczących pozyskiwania drewna 
przy użyciu ręcznych narzędzi w różnych, możli-
wych do przewidzenia sytuacjach. 

W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy udzielili wielu porad, głównie w zakresie 
organizacji prac w lesie, wymagań kwalifikacyjnych 
drwali i operatorów maszyn, stosowania środków 
ochrony indywidualnej, praw i obowiązków stron 
stosunku pracy, legalności zatrudnienia.

Wyniki kontroli oraz wymagania w  zakresie 
pozyskiwania drewna zostały zaprezentowane przez 
inspektorów pracy na naradach szkoleniowych 
w nadleśnictwach, a także na seminariach i konfe-
rencjach, w których uczestniczyli pracownicy Lasów 
Państwowych i pracodawcy ZUL. W OIP w Olsztynie 
przeprowadzono konkurs wśród przedsiębiorców 
leśnych, którego celem było upowszechnianie 
bezpiecznych metod pozyskiwania drewna 
i promowanie pracodawców wykazujących troskę 
o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. 

W związku z licznie stwierdzonymi nieprawidło-
wościami zasadne jest:
• kontynuowanie kontroli prowadzenia prac przy 

pozyskiwaniu i zrywce drewna;
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i środki profilaktyczne. Dla zapewnienia skuteczno-
ści realizacji wniosków profilaktycznych dla każdego 
z nich została wyznaczona osoba odpowiedzialna za 
jego realizację. Dokumentacje zawierały także infor-
mację o sposobie i terminie ich realizacji. Sformu-
łowano także wnioski zobowiązujące do powtórnej 
oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem oko-
liczności i przyczyn wypadku.

Kontrolą przestrzegania przepisów i zasad bhp 
— uwzględniając formułowane wnioski profilaktycz-
ne — objęto 15 stanowisk pracy w wyrobiskach 
dołowych, w  tym: 7 torowisk, w których użytko-
wano 46 maszyn i urządzeń, m.in. kolejki z napę-
dem własnym, pojazdy szynowe (m.in. wozy kopal-
niane, maszyny urabiające). Kontrolą objęto także 
16 przejść i dojść do stanowisk pracy. 

 
 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 50. Kopalnie węgla kamiennego – naruszenia przepisów
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Źródło: dane PIP

W trakcie kontroli wykonywania prac transpor-
towych, stwierdzono nieprawidłowości polegają-
ce na:
− niewłaściwym stanie technicznym dróg trans-

portowych, przejść i  dróg ucieczkowych, 
np.: brak stopni, krawężników, nieodpowied-
niej szerokości przejść;

− niezgodnych z przepisami — eksploatacji i sta-
nie technicznym przenośników taśmowych, 
np.: brak krążników tocznych dolnych i gór-

nych, brak ciągłości linek bezpieczeństwa, brak 
osłon elementów wirujących;

− złym stanie technicznym kolejek podwiesza-
nych z napędem własnym, np.: brak sworz-
nia łączącego zestaw transportowy z wózkiem 
hamulcowym, brak lub uszkodzenie zestawu 
rolkowego liny ciągnącej, brak odciągów bocz-
nych;

− braku obowiązkowych wpisów w książkach kon-
troli układów transportowych;
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− złym stanie tras szyn podwieszanych i rozjaz-
dów z przekroczonymi kryteriami zużycia, brak 
wymaganych skrajni ruchowych;

− uszkodzonych lub zanieczyszczonych torowi-
skach i zwrotnicach na trasach przewozu, otwar-
tych zaporach torowych;

− nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji 
energetycznych — niespełnienie wymagań obu-
dowy przeciwwybuchowej oraz narażenie insta-
lacji zasilającej na uszkodzenia mechaniczne;

− braku ładu i porządku na stanowiskach pracy 
— zalegające materiały, elementy konstrukcji;

− nieprawidłowej obrywce stropu i  ociosów 
w wyrobiskach górniczych;

− nieprawidłowej zabudowie zapór przeciwwybu-
chowych, tj. braku odpowiedniej liczby półek 
z pyłem kamiennym lub pojemników wodnych.
W  trakcie kontroli inspektorzy pracy wstrzy-

mali eksploatację 4 urządzeń, tj. dwóch ciągów 
przenośników taśmowych oraz dwóch wyłączników 
stycznikowych zasilających m.in. przenośnik zgrze-
błowy, z uwagi na utratę cech obudowy przeciwwy-
buchowej.

Powyższe wskazuje na to, że wnioski profi-
laktyczne realizowane są w większości przypad-
ków w odniesieniu do miejsc, gdzie wydarzył się 
wypadek przy pracy. Nie są natomiast realizowa-
ne w innych miejscach, gdzie występują podobne 
nieprawidłowości.

Podczas kontroli zasad wyposażania pracow-
ników w odzież ochronną stosowaną w strefach 
zagrożonych wybuchem metanu inspektorzy pracy 
stwierdzili, że producent dostarczył użytkowniko-
wi odzież mogącą stanowić źródło zapłonu przy 
wykorzystaniu jej w wyrobiskach, gdzie występuje 
metan. Zakwestionowane koszule zostały dostar-
czone przez producenta wraz z koszulami baweł-
nianymi i były tak samo oznakowane. W tej spra-
wie inspektor pracy skierował zawiadomienie do 
prokuratury.

Podkreślić należy, że pracownicy poddawani 
byli wstępnym szkoleniom bhp, instruktażowi ogól-
nemu oraz stanowiskowemu przed dopuszczeniem 
do pracy w ruchu zakładu górniczego. Ujawniono 
natomiast, choć nieliczne, przypadki nieterminowe-
go kierowania pracowników na szkolenia okresowe. 

Kontrola dokumentacji związanej z prowadze-
niem adaptacji zawodowej wykazała przypadki nie-
sprawowania przez wyznaczonych opiekunów 
należytego nadzoru nad nowo przyjętymi pra-
cownikami. Wykonywali oni pracę na innej zmianie 
bądź byli poza zakładem pracy. Nie stwierdzono 
natomiast nieprawidłowości w zakresie zapoznania 

pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, droga-
mi ucieczkowymi w oddziałach oraz występującymi 
zagrożeniami naturalnymi. Nieliczne nieprawidłowo-
ści dotyczyły ponadto terminowego kierowania pra-
cowników na badania profilaktyczne.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono 
i udokumentowano na wszystkich stanowiskach pra-
cy, a z jej wynikami zapoznano pracowników.

Inspektorzy pracy podczas kontroli wydali 
149 decyzji usunięcia uchybień, w tym 4 decyzje 
wstrzymujące eksploatację i 1 decyzję wstrzy-
mującą prace. Nałożyli 15 mandatów karnych na 
kwotę ponad 15 tys. zł. Udzielili 165 porad z zakre-
su technicznego bezpieczeństwa pracy oraz praw-
nej ochrony pracy.

Wśród przyczyn, które mają wpływ na naru-
szenia przepisów w trakcie prowadzenia transpor-
tu oddziałowego i użytkowania dróg komunikacyj-
nych wymienić należy — obok stale pogarszających 
się warunków eksploatacji (głębokość zalega-
nia złoża i pogarszające się warunki klimatyczne) 
oraz zwiększających się odległości dojść do sta-
nowisk pracy — również: lekceważenie zagrożeń 
naturalnych (mimo posiadania wiedzy o ich wystę-
powaniu); niewłaściwą organizację ręcznych prac 
transportowych (niewykorzystywanie sprzętu 
pomocniczego); niedostateczne kontrole stanu 
technicznego środków transportu; niewłaściwy 
nadzór nad pracownikami; wyeksploatowany park 
maszynowy.

W  związku z  licznymi nieprawidłowościa-
mi konieczne są: kontynuacja kontroli stanu dróg 
komunikacyjnych, stanu technicznego urządzeń 
transportowych i zgodności eksploatacji z  instruk-
cją określoną przez producenta, a także zwrócenie 
uwagi na zachowanie procedur konserwacji i prze-
glądów oraz terminowości ich wykonywania.

14. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przeprowadzono 1912 kontroli w 1763 zakładach 
pracy lub ich jednostkach organizacyjnych zatrudnia-
jących osoby niepełnosprawne. Zatrudnionych w nich 
było 172  tys. pracowników. Sprawdzono warunki 
zatrudnienia 62 tys. osób niepełnosprawnych, z któ-
rych 28 tys. posiadało lekki stopień niepełnosprawno-
ści. Wśród skontrolowanych było 537 zakładów pracy 
chronionej zatrudniających 69,5 tys. pracowników, 
w tym 50 tys. pracowników niepełnosprawnych oraz 
20 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających 
1020 osób, w tym 759 niepełnosprawnych. W wyniku 
1117 kontroli, przeprowadzonych na wnioski praco-
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dawców, inspektorzy pracy wydali 1135 opinii, w tym 
31 negatywnych.

U jednego pracodawcy posiadającego status 
prowadzącego zakład pracy chronionej stwierdzo-
no niespełnianie warunków określonych w art. 28 
ust.1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
dotyczących wymagań w zakresie bhp oraz przy-
stosowania pomieszczeń zakładu, stanowisk pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inspektor pra-
cy nakazał usunięcie nieprawidłowości oraz poin-
formował wojewodę o wynikach przeprowadzonej 
kontroli. W grudniu 2011 r. ponownie przeprowadzo-
no kontrolę. Ustalono, że pracodawca zrealizował 
wydane decyzje, z wyjątkiem jednej, której termin 
jeszcze nie upłynął. Prace mające na celu jej wyko-
nanie były prawie ukończone. Pracodawca nie utra-
cił statusu prowadzącego zakład pracy chronionej.

U 15 pracodawców posiadających status pro-
wadzącego zakład pracy chronionej stwierdzono 
inne nieprawidłowości, polegające na użytkowa-
niu innych obiektów niż wskazane w decyzji właś-
ciwego wojewody przyznającej pracodawcy status 
prowadzącego zakład pracy chronionej (8 praco-
dawców), zaprzestaniu prowadzenia działalności 
we wskazanych obiektach lub pomieszczeniach 
(5 pracodawców), nieosiąganiu przez zakład pracy 
chronionej wskaźnika zatrudniania osób niepełno-

sprawnych (1 pracodawca), niewypłacaniu wyna-
grodzeń, odpraw z  tytułu rozwiązania stosunków 
pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 
i ekwiwalentów z tytułu niewykorzystanego urlopu 
wypoczynkowego (1 pracodawca). 

Czterech pracodawców użytkujących obiekty nie-
wymienione w decyzji wojewody skierowało do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy wnioski o opinię stwierdzają-
cą spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania 
statusu w nowych miejscach prowadzenia działalno-
ści, w wyniku czego uzyskali decyzje pozytywne. 

We wszystkich wskazanych przypadkach 
o  stwierdzonych nieprawidłowościach powiado-
miono właściwych wojewodów, w przypadku zaś 
pracodawcy niewypłacającego świadczeń ze sto-
sunku pracy — Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Postępowania są w toku. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakładach pra-
cy chronionej. Stan przestrzegania przepisów 
w zakładach aktywności zawodowej był zadowa-
lający. Także w zakładach ubiegających się o nada-
nie statusu zakładu pracy chronionej, zakładu aktyw-
ności zawodowej lub przystosowujących stanowiska 
pracy dla osób niepełnosprawnych stan przestrze-
gania przepisów prawa, w tym wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, budził mniej zastrzeżeń niż 
w zakładach już posiadających status.

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 51. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów

wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy

oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy światłem dziennym bądź 
elektrycznym

przystosowanie obiektów, pomieszczeń pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, bariery architektoniczne

budynki i pomieszczenia pracy

pomieszczenia higienicznosanitarne

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

maszyny i urządzenia

zakłady ubiegające się o status lub 
przystosowujące stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych

zakłady pracy chronionej i zakłady 
aktywności zawodowej

% zakładów, w których naruszono przepisy

5
14

8
15

11
22

6
23

9
28

15
29

3
32

Źródło: dane PIP
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W zakresie bezpieczeństwa technicznego naj-
częściej stwierdzano uchybienia dotyczące eks-
ploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Osoby niepełnosprawne obsługiwały maszyny 
i urządzenia niewyposażone w urządzenia ochron-
ne (np. osłony zabezpieczające przed dostępem do 
części będących w ruchu) lub urządzenia ochron-
ne nieprawidłowe bądź uszkodzone. Dotyczyło to 
401  maszyn i  urządzeń, szczególnie obrabiarek 
do metali i drewna oraz maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Stwierdzano również brak lub 
uszkodzenie elementów sterowniczych maszyn 
i urządzeń technicznych mające wpływ na bezpie-
czeństwo obsługi (111 maszyn lub urządzeń).

W zakładach brak było pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach i urzą-
dzeniach elektrycznych (55 zakładów) lub były one 
niewłaściwe (38 zakładów), np. nie przeprowadza-
no ich po naprawie lub wymianie instalacji. Ponadto 
stwierdzano brak lub niewłaściwą ochronę przeciw-
porażeniową (78 zakładów). Użytkowano maszy-
ny i urządzenia o uszkodzonych osłonach, mają-
cych chronić przed dostępem do części będących 
pod napięciem, eksploatowano urządzenia w obu-
dowach o niewłaściwym stopniu ochrony, a także 
uszkodzone gniazdka i włączniki elektryczne itp.

Ponadto w zakładach pracy chronionej wystę-
powały nieprawidłowości związane z przystoso-
waniem obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy 
do potrzeb wynikających z dysfunkcji osób nie-
pełnosprawnych. Polegały one przede wszystkim 
na braku lub nieodpowiednim do występujących 
w zakładzie rodzajów niepełnosprawności zabez-
pieczeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych 
(65 zakładów), oznakowaniu dróg komunikacyjnych 
i przejść (41 zakładów) oraz przystosowaniu (pod 
względem powierzchni, wyposażenia wspomaga-

jącego itp.) pomieszczeń higienicznosanitarnych 
(30 zakładów). Uchybienia dotyczące przystosowa-
nia i wyposażenie stanowisk pracy z uwzględnie-
niem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
specyfiki technicznej i technologicznej stwierdzono 
tylko na 21 stanowiskach pracy. Ponadto w 2 przy-
padkach stwierdzono brak, a w 12 przypadkach 
uchybienia w zakresie dostosowania oprzyrządo-
wania maszyny do potrzeb obsługującej ją osoby 
niepełnosprawnej.

Nieprawidłowości dotyczyły również pomiesz-
czeń higienicznosanitarnych. W  6 zakładach 
stwierdzono ich niedostateczną liczbę w obiek-
tach, w których wykonywana była praca, w 43 zaś 
stwierdzono uchybienia w powierzchni, wysokości 
lub usytuowaniu tych pomieszczeń. W 134 zakła-
dach pracy stwierdzono niewłaściwe wyposaże-
nie pomieszczeń higienicznosanitarnych (np. zbyt 
mało urządzeń w stosunku do liczby zatrudnio-
nych). Stwierdzono również nieprawidłowości 
w zakresie stanu technicznego tych pomieszczeń 
lub urządzeń sanitarnych.

Zastrzeżenia dotyczyły także oceny ryzyka 
zawodowego. Nie przeprowadzono jej w 50 zakła-
dach pracy chronionej na 111 stanowiskach pra-
cy osób niepełnosprawnych. Nieprawidłowo spo-
rządzono ocenę ryzyka na 386 stanowiskach pracy 
osób niepełnosprawnych w 99 zakładach. Najczęś-
ciej błędy popełniano na etapie identyfikacji zagro-
żeń. W  ocenie ryzyka zawodowego związanego 
z wykonywaniem pracy przez 3399 osób niepełno-
sprawnych nie uwzględniono wszystkich istotnych 
informacji o dysfunkcjach tych osób i wynikających 
z nich szczególnych uwarunkowaniach dot. wypo-
sażenia stanowiska i sposobu wykonywania pracy. 
O ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed 
zagrożeniami nie poinformowano 403 pracowników 
niepełnosprawnych. 

         
          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 52. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej – naruszenia przepisów

czas pracy, w tym praca w godzinach nadliczbowych

badania lekarskie – wstępne, okresowe i kontrolne

urlopy

szkolenie w zakresie bhp

9

27

28

35

% zakładów, w  których naruszono przepisyŹródło: dane PIP
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Nadal w zakładach pracy chronionej nie są prze-
strzegane przepisy w zakresie poddawania pracow-
ników szkoleniom bhp oraz udzielania urlopów, 
zarówno wypoczynkowych jak i dodatkowych. 

U 112 pracodawców pracowało 447 pracowni-
ków niepełnosprawnych nieposiadających żadnych 
lub aktualnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (w roku 2010 nieprawidłowość doty-
czyła 136 pracodawców i 964 pracowników). Nato-
miast u 569 pracowników zatrudnionych u 105 pra-
codawców stwierdzono uchybienia w organizacji 
szkoleń (w roku 2010 nieprawidłowość dotyczyła 
114 pracodawców i 641 pracowników). Najczęściej 
nieprawidłowości dotyczyły szkoleń okresowych, ale 
stwierdzano również brak lub niewłaściwe przepro-
wadzanie szkolenia wstępnego. 

Zaległości w  wykorzystaniu urlopu wypo-
czynkowego w  wymiarze 11,8  tys. dni wystąpi-
ły u 138 pracodawców i dotyczyły 1432 pracowni-
ków (w roku 2010 — 1444 pracowników). Natomiast 
24 pracodawców nie udzieliło lub udzieliło w nie-
pełnym wymiarze dodatkowego urlopu wypoczyn-
kowego 66 osobom (44 osobom w roku 2010) zali-
czonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności.

Pomimo że w roku 2011 zmniejszył się odse-
tek zakładów pracy chronionej, w których nieprze-
strzegane były przepisy o czasie pracy, to nadal 
40 pracodawców zatrudniało 139 pracowników nie-
pełnosprawnych w czasie pracy przekraczającym 
obowiązujący wymiar dobowy i tygodniowy. Ponad-
to 18 pracodawców zatrudniało 91 pracowników 
niepełnosprawnych w godzinach nadliczbowych 
bez zgody lekarza przeprowadzającego badania 
profilaktyczne lub sprawującego nad nimi opiekę, 
a 11 pracodawców zatrudniało 29 pracowników nie-
pełnosprawnych w porze nocnej.

U  25 pracodawców prowadzących zakłady 
pracy chronionej wystąpiły zaległości w wypłacie 
lub zaniżanie wysokości wynagrodzeń, u 18 zaś 
zaległości w wypłacie lub zaniżanie należności 
za pracę w godzinach nadliczbowych. Całkowi-
ta, wskazana do wypłaty, kwota świadczeń należ-
nych i naliczonych pracownikom niepełnosprawnym 
wyniosła 257 tys. zł.

Liczba zakładów pracy chronionej nadal 
zmniejsza się. W roku 2011 (wg rejestrów Państwo-
wej Inspekcji Pracy) było ich 1859, podczas gdy 
w roku poprzednim 1996. Dotyczy to w szczególno-
ści zakładów o charakterze produkcyjnym, z uwa-
gi na znacznie wyższe, w porównaniu z zakładami 
o charakterze usługowym, koszty stałe (np. utrzy-
mania hal produkcyjnych, magazynów, maszyn 

i innych środków trwałych). Ponadto trudna sytua-
cja finansowa zakładów przekłada się na brak środ-
ków na inwestycje oraz bieżące remonty budynków, 
pomieszczeń pracy i higienicznosanitarnych, a tak-
że na wprowadzanie nowych technologii i wymia-
nę niejednokrotnie już wyeksploatowanych maszyn 
i urządzeń. 

Pracodawcy jako przyczynę tego stanu wska-
zują także zmiany w przepisach prawa. Wskazują na 
częste zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych z ciągłą tendencją do zaostrzania warunków 
dofinansowania zakładów pracy chronionej, a także 
zmiany w zakresie ulg w podatku od nieruchomości. 
Problematyczne staje się więc planowanie wydatków 
na rozwój zakładu, gdyż część pracodawców 
deklaruje rezygnację ze statusu. 

Natomiast pracodawcy prowadzący zakłady 
pracy chronionej o charakterze usługowym (prze-
de wszystkim sprzątanie i ochrona) skarżą się na 
nieuczciwe działania i zaniżanie stawek za usługi 
przez podmioty konkurujące na rynku zleceń. 

Charakter stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazuje, że pracodawcy prowadzący zakłady 
pracy chronionej starają się obniżać koszty pro-
wadzenia działalności. Próbują to osiągnąć różny-
mi sposobami. 

Inspektorzy pracy, szczególnie w  zakła-
dach prowadzących usługi w zakresie pilnowa-
nia i  sprzątania, niejednokrotnie stwierdzali 
przypadki niewykazywania w oficjalnej ewi-
dencji czasu pracy —  pracy wykonywanej 
ponad normę. Zauważa się także swoistą dys-
kryminację w zatrudnianiu w tych zakładach. 
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę jest posiadanie orzecze-
nia o niepełnosprawności, najlepiej w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym i o dysfunkcjach, 
które nie wymagają korzystania ze specjalnego 
oprzyrządowania przy wykonywaniu pracy. Kwa-
lifikacje, doświadczenie i  inne względy nie są 
istotne. Natomiast osoby pełnosprawne, wyko-
nujące pracę o podobnym charakterze i warun-
kach, świadczą pracę na podstawie umów cywil-
noprawnych. Jest to spowodowane dążeniem 
do jak najwyższego poziomu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, w celu osiągnięcia maksy-
malnego dofinansowania. 

Inspektorzy pracy uważają, że zakłady pracy 
chronionej, których pracownicy świadczą usłu-
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gi w obiektach użytkowanych przez inne pod-
mioty, nie spełniają funkcji zakładów pracy chro-
nionej. Pomimo spełnienia formalnych warunków 
w zakresie struktury zatrudnienia, zakłady te niewie-
le różnią się od zakładów nieposiadających statusu. 
Praktycznie nie są w stanie zapewnić pracy oso-
bom niepełnosprawnym o schorzeniach specjal-
nych, np. poruszających się na wózkach, niewi-
domych, z głębokim upośledzeniem umysłowym. 
Również korzystanie z doraźnej i specjalistycznej 
opieki medycznej przez pracowników pracujących 
i mieszkających poza miejscowością, w której znaj-
duje się siedziba pracodawcy, jest często sprawą 
problematyczną. 

Inaczej oceniają inspektorzy pracy sytuację 
w zakładach pracy chronionej, najczęściej o charak-
terze produkcyjno-usługowym, w których pracowni-
cy zatrudniani są wyłącznie w określonym miejscu, 
w obiektach użytkowanych (eksploatowanych) przez 
pracodawcę. W tych przypadkach inspektor pracy 
ma możliwość dokonania pełnej oceny warunków 
pracy pracowników, w tym pracowników niepełno-
sprawnych. Również wydając decyzję nakazową ma 
rzeczywisty wpływ na likwidację zagrożenia i popra-
wę warunków pracy. Ponadto tego rodzaju zakłady, 
z uwagi na możliwość odpowiedniego dostosowania 
obiektów i pomieszczeń oraz organizacji pracy (sta-
łe miejsca i stanowiska pracy), mają większą zdol-
ność zatrudniania osób niepełnosprawnych o róż-
nych rodzajach dysfunkcji (schorzeń). 

W ocenie inspektorów pracy, nie wszystkie nie-
prawidłowości są skutkiem słabej kondycji finan-
sowej zakładów. Znaczna ich część wynika z  lek-
ceważenia przepisów prawa, nieprawidłowej 
organizacji pracy w zakładzie, niewłaściwej pra-
cy służby bhp oraz służb finansowych, a nie-
raz działania świadomego, szczególnie w zakre-
sie nierespektowania dodatkowych uprawnień 
osób niepełnosprawnych. Należy zauważyć, że 
35% wszystkich decyzji wydanych przez inspekto-
rów pracy zostało zrealizowanych w trakcie kontroli. 
Również decyzje wymagające dłuższego czasu rea-
lizacji zostały wykonane w 85% do końca 2011 r. Nie 
były to zatem działania czasochłonne i wymagające 
znacznych nakładów finansowych. 

Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że 
pracodawcy otwartego rynku pracy często nie mają 
wiedzy o wymaganiach przepisów prawa, jakie nale-
ży spełnić, zatrudniając osoby niepełnosprawne 
oraz o potrzebach osób niepełnosprawnych. Są 
oni zainteresowani wymogami, jakie powinien speł-
niać zakład zatrudniający osoby niepełnospraw-
ne, starają się zrozumieć ich możliwości i potrze-

by. Znajdowało to odzwierciedlenie w liczbie porad 
udzielanych w trakcie kontroli oraz na spotkaniach 
z pracodawcami. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami, konieczne są:
• prowadzenie kontroli zatrudniania oraz warun-

ków bezpieczeństwa pracy osób niepełno-
sprawnych, w szczególności w zakresie stanu 
obiektów i pomieszczeń, likwidacji barier archi-
tektonicznych, oraz prawidłowej organizacji 
i  dostosowania stanowisk pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, zarówno na chro-
nionym, jak i otwartym rynku pracy;

• rozwijanie działań informacyjnych i  poradni-
ctwa dla pracodawców i pracowników niepeł-
nosprawnych dotyczących wymagań przepisów 
prawa, jakie należy spełnić zatrudniając oso-
by niepełnosprawne oraz w zakresie potrzeb 
osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, 
w szczególności na stanowiskach pracy; 

• popularyzacja wyników kontroli zakładów 
zatrudniających osoby niepełnosprawne wśród 
organów władz rządowych i publicznych oraz 
instytucji zainteresowanych poprawą warunków 
życia i pracy osób niepełnosprawnych. 

15. Legalność zatrudnienia

A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej obywateli polskich

W  2011  r. inspektorzy pracy przeprowadzi-
li 23,8 tys. kontroli, podczas których badali legal-
ność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 
polskich. W 22,9 tys. podmiotów objętych kontro-
lą pracę wykonywało ponad 818 tys. osób, w tym 
207  tys. w  ramach umów cywilnoprawnych oraz 
ponad 12 tys. prowadzących na własny rachunek 
działalność gospodarczą (samozatrudnionych).

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach 
gospodarki, w których — na podstawie wyników 
kontroli z lat poprzednich — przewidywano wysokie 
ryzyko wystąpienia naruszeń prawa, tj. w podmio-
tach prowadzących działalność w zakresie: handlu 
(35% ogółu kontroli), przetwórstwa przemysłowe-
go (20%), budownictwa (17%) oraz zakwaterowania 
i usług gastronomicznych (7%). Wśród kontrolowa-
nych dominowały zakłady o zatrudnieniu do 9 osób 
(68% kontroli).

Zweryfikowano legalność zatrudnienia 176 tys. 
osób, w  tym ponad 34  tys. wykonujących pracę 
na podstawie umów cywilnoprawnych lub samo-
zatrudnienia. Kontrolą przestrzegania obowiąz-
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ku opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 
482 tys. osób.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie 
legalności zatrudnienia oraz przestrzegania prze-

pisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono 
w co drugim kontrolowanym podmiocie (w 50% pod-
miotów; w 2010 r. — w 47%, w 2009 r. — w 46%).

 
          

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 53. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – naruszenia przepisów

zgłaszanie do ZUS wymaganych/prawdziwych danych 
mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy

zawiadomienie PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności

zgłaszanie osób zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową 
do ubezpieczenia społecznego

opłacenie składek na Fundusz Pracy

potwierdzanie na piśmie w wymaganym terminie rodzaju 
i warunków umowy o pracę

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy 
(zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, 

w których powinna zostać zawarta umowa o pracę)

terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy

terminowość zgłaszania osób zatrudnionych lub wykonujących 
inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego

% podmiotów naruszających przepisy

2011 2010 2009

3,1
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5,2

4,7

5,1

5,3

5,3

4,9
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9,7
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10,9
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12,4

13,1

9,3

23,9

21,9

20,0

27,4

25,1

24,0

Źródło: dane PIP

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną 
pracę zarobkową —  według definicji zawartej 
w powołanej ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy — ujawniono w 18% kontro-
lowanych podmiotów (analogicznie jak w 2010 r.). 
Przypadki takie wykazywano najczęściej w woje-

wództwach: zachodniopomorskim, świętokrzy-
skim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim 
i pomorskim. 

Najrzadziej, podobnie jak w latach poprzednich, 
w województwach: lubuskim, łódzkim i mazowie-
ckim.
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Najbardziej szkodliwe z  punktu widzenia 
ochrony praw pracowniczych formy nielegalne-
go zatrudnienia, tj. zatrudnienie bez potwierdzenia 
na piśmie rodzaju umowy o pracę i  jej warunków 
oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wyko-
nującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia 
społecznego, stwierdzono w  15% kontrolowa-
nych podmiotów (identycznie jak w 2010 r.). Nie-
prawidłowości te dotyczyły 6% osób objętych kon-
trolą (w 2010 r. — 5%). Tak samo jak w poprzednich 
latach, stwierdzano je najczęściej w sekcjach gospo-

darki: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 
transport i gospodarka magazynowa oraz budow-
nictwo. Biorąc natomiast pod uwagę poszczególne 
działy gospodarki (niższy szczebel klasyfikacji PKD), 
największy odsetek takich przypadków ujawniono 
w podmiotach wykonujących działalność usługową 
związaną z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zielonych (w 33% 
poddanych kontroli) oraz prowadzących działal-
ność detektywistyczną i ochroniarską (w 27% 
skontrolowanych).

Mapa 2. Odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie  
lub nielegalną inną pracę zarobkową

Źródło: dane PIP

2010 r.
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Wykres 54. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie – bez potwierdzenia na piśmie 
umowy o pracę i/lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego – wg wybranych sekcji PKD

przetwórstwo przemysłowe

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

pozostała działalność usługowa

handel, naprawy

opieka zdrowotna i społeczna

budownictwo

transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

% podmiotów w danej branży naruszających przepisy

2011 2010 2009
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Źródło: dane PIP

Nadal niepokoi skala naruszeń przepisów 
w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę 
do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości 
takie zostały wykazane w co czwartym podmiocie: 
niezgłoszenie do ZUS ujawniono w 1,2 tys. skon-
trolowanych podmiotów, nieterminowe zgłaszanie 
— w 6 tys. podmiotów. Do ZUS nie zgłoszono lub 
nieterminowo zgłoszono 18,3 tys. osób — 12% 

objętych kontrolą (w 2010 r. — 18 tys., tj. 10% skon-
trolowanych).

Sekcje gospodarki, w których najczęściej stwier-
dzano niedopełnienie obowiązku zgłoszenia osób 
zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarob-
kową do ubezpieczenia społecznego, to: zakwate-
rowanie i usługi gastronomiczne (hotele i restau-
racje), transport i gospodarka magazynowa oraz 
informacja i komunikacja.
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W roku sprawozdawczym o 4% wzrosła liczba 
ujawnionych przypadków podjęcia przez bezro-
botnych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności bez powiadomienia o tym właściwe-
go powiatowego urzędu pracy. Obowiązku powia-
domienia nie dopełniło 1850 osób, w tym 324 pobie-
rające zasiłek dla bezrobotnych. Takie naruszenia 
przepisów najczęściej stwierdzano podczas kontroli 
podmiotów w branżach: budownictwo (31% wyka-
zanych przypadków), handel i naprawy (22%) oraz 
przetwórstwo przemysłowe (20%). 

W 2011 r. odnotowano spadek nieprawidłowości 
w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy, jed-
nak ich skala jest nadal bardzo wysoka. Nieopłacenie 

składek lub ich nieterminowe opłacanie stwierdzo-
no w 5,3 tys. podmiotów. Składki na FP nie zostały 
opłacone za 37,5 tys. osób — 8% objętych kontrolą 
(w 2010 r. — 14%, w 2009 r. — 13%). Łączna kwota 
nieopłaconych składek wyniosła 10 mln zł (w 2010 r. 
— 14,1 mln, w 2009 r. — 10,8 mln).

Opóźnienia w opłacaniu składek na FP doty-
czyły prawie 100 tys. osób — 21% objętych kontro-
lą (w 2010 r. — 104 tys. osób, w 2009 r. — 72 tys.). 
Ponadto w 1,7 tys. przypadków wykazano niepra-
widłowości polegające na niezgłoszeniu do ZUS 
wymaganych danych lub zgłoszeniu nieprawdzi-
wych danych mających wpływ na wymiar składek 
na Fundusz Pracy.

 
 

      

 
 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres 55. Niezgłoszenie osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego 
– wg wybranych sekcji PKD

przetwórstwo przemysłowe

handel, naprawy

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

kultura, rozrywka i rekreacja

budownictwo

usługi administrowania

informacja i komunikacja

transport i gospodarka magazynowa

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

2011 2010 2009
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% podmiotów naruszających przepisy

Źródło: dane PIP
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W  wyniku kontroli legalności zatrudnienia 
w 2011 r. inspektorzy pracy ujawnili ponad 6,7 tys. 
wykroczeń (o 2% więcej niż w 2010 r. i o 17 % więcej 
niż w 2009 r.). Zostały one popełnione przez 3,5 tys. 
pracodawców i przedsiębiorców (o 2% mniej niż 
w 2010 r.) oraz przez prawie 1,8 tys. osób świad-
czących pracę (w porównaniu do 2010 r. — wzrost 
o 14%). Największą grupę (44%) stanowiły wykrocze-
nia związane z opłacaniem składek na Fundusz Pracy 
oraz dotyczące podjęcia przez bezrobotnego zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 
powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy.

organów PIP i ZUS. W szczególności zauważalny jest 
wzrost zainteresowania oddziałów ZUS ustaleniami 
z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pra-
cy w sprawach mających związek z kompetencjami 
ZUS do wydawania decyzji o objęciu ubezpiecze-
niem społecznym osób, które np. świadczyły pracę 
na podstawie umowy o dzieło w warunkach charak-
terystycznych dla stosunku pracy.

Zdecydowana większość okręgowych inspekto-
ratów pracy pozytywnie oceniła również współpra-
cę ze starostami i powiatowymi urzędami pracy. 
Uzyskiwanie informacji dotyczących osób zareje-
strowanych jako bezrobotne nadal jednak odbywa 
się w tradycyjnej formie — na podstawie pisemne-
go wniosku inspektora pracy. W celu zwiększenia 
efektywności postępowania kontrolnego wskazane 
byłoby zapewnienie inspektorom pracy możliwości 
wymiany informacji z urzędami pracy w formie 
elektronicznej.

Znaczącej poprawie nie uległa natomiast współ-
praca z  organami skarbowymi. Współdziałanie 
inspektorów pracy z urzędami kontroli skarbo-
wej i urzędami skarbowymi ogranicza się w prak-
tyce do informowania tych organów o stwierdzo-
nych przypadkach naruszenia przepisów prawa 
podatkowego. Inspekcja pracy nie otrzymuje infor-
macji o sposobie rozpatrzenia większości przesła-
nych spraw i podjętych przez te urzędy działaniach. 
Jedynymi odpowiedziami są pisma, które informują 
o przekazaniu powiadomień inspektorów pracy do 
właściwych urzędów skarbowych.

W 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała działania prewencyjne, mające na celu zapo-
bieganie nielegalnemu zatrudnieniu i podejmowaniu 
pracy „na czarno”. W ramach tych działań w roku 
sprawozdawczym m.in.:
– rozprowadzano materiały informacyjne (wydaw-

nictwa PIP) dotyczące legalności zatrudnienia, 
zarówno wśród pracodawców (przedsiębior-
ców), jak i pracowników;

– w ramach kampanii PIP „Poznaj swoje pra-
wa w pracy” prowadzono szkolenia dla bezro-
botnych i poszukujących pracy (w  ich trakcie 
były omawiane takie zagadnienia, jak: formy 
zatrudnienia, różnice pomiędzy umową o pra-
cę a umowami cywilnoprawnymi czy przepisy 
o czasie pracy);

– przy współpracy z organami samorządu teryto-
rialnego zorganizowano spotkania dla rolników 
i sołtysów na temat legalności zatrudnienia oraz 
obowiązków podmiotu powierzającego pracę 
przy zatrudnieniu i angażowaniu osób do pracy 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych;

Spośród 22,9 tys. pracodawców (przedsię-
biorców) poddanych kontroli legalności zatrud-
nienia: 

 9 u  19 398 (85%) nie stwierdzono żadnych 
wykroczeń w tym zakresie;

 9 u  2935 (13%) ujawniono wykroczenia 
i w związku z tym nałożono mandaty lub skie-
rowano wnioski o ukaranie do sądu;

 9 u 565 (2%) stwierdzono wykroczenia, przy 
czym zastosowano tylko środki oddziaływa-
nia wychowawczego (pouczenie, ostrzeże-
nie, zwrócenie uwagi).

Na podstawie ustaleń kontroli legalności zatrud-
nienia inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 
206 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. Dotyczyły one przede wszystkim narusza-
nia prawa o ubezpieczeniach społecznych (art. 219 
Kodeksu karnego), a także złośliwego lub uporczy-
wego naruszania praw pracownika wynikających 
ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego 
(art. 218 § 1 Kk).

W ponad 3,1 tys. przypadków zawiadomiono 
o naruszeniach przepisów właściwe organy władzy 
i organy nadzoru nad warunkami pracy. Najwięcej 
powiadomień skierowano do starostów — 1239, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — 926, urzę-
dów kontroli skarbowej (urzędów skarbowych) 
— 389 oraz powiatowych urzędów pracy — 249. 

W 736 przypadkach inspektorzy pracy przepro-
wadzili kontrole na wniosek organu współdziała-
jącego. Wnioski takie kierowały najczęściej powia-
towe urzędy pracy (213 kontroli), urzędy skarbowe 
(253) oraz policja (103).

Oceniając współdziałanie z  innymi organami, 
należy podkreślić poprawę współpracy z jednost-
kami terenowymi ZUS, do czego przyczyniło się 
zawarte w dniu 5 listopada 2010 r. Porozumienie mię-
dzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współdziałania 
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– przeprowadzono szkolenia dla pracowników 
powiatowych urzędów pracy oraz przedstawi-
cieli urzędów miast i gmin, podczas których 
omawiano przepisy prawa pracy, w szczegól-
ności dotyczące legalnego zatrudniania oby-
wateli polskich i cudzoziemców;

– prowadzono szkolenia dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych i  pracodawców pod hasłem 
„Legalne formy zatrudnienia, pierwsza praca, 
przepisy prawa pracy”;

– na targach pracy, piknikach, majówkach itp. 
organizowano stoiska PIP, na których udo-
stępniano poszukującym pracy — w tym oso-
bom młodym, absolwentom szkół średnich 
i wyższych — materiały informacyjne dotyczą-
ce legalnego podejmowania pracy, praw pra-
cowniczych oraz obowiązków pracodawcy przy 
nawiązywaniu stosunku pracy.
Kontrole przeprowadzone w 2011  r. potwier-

dziły po raz kolejny, że zjawisko nielegalnej pracy 
najczęściej spotykano przy tzw. pracy na próbę, 
tj. w rozumieniu pracodawców — w okresie, podczas 
którego chcą oni ocenić przydatność pracownika do 
wykonywania powierzonych mu zadań. Stwierdzano 
jednak przypadki, w których proceder pracy „na pró-
bę” w zasadzie nigdy nie miał końca, albowiem po 
kilku dniach lub tygodniach pracodawca rezygno-
wał z pracownika i przyjmował kolejnego na takich 
samych warunkach, niezgodnych z prawem. 

Taki mechanizm zatrudnienia „na czarno” doty-
czy zazwyczaj osób nisko wykształconych, z  tru-
dem radzących sobie na rynku pracy, nierzadko 
będących pod przymusem ekonomicznym. Są 
one werbowane głównie do prostych prac, np. na 
budowach, w handlu detalicznym, małej gastrono-
mii czy rolnictwie. Inspektorzy pracy coraz częś-
ciej stwierdzają jednak przypadki nielegalnego 
zatrudniania dobrze wykształconych osób mło-
dych, w  tym absolwentów szkół wyższych. Oso-
by te uznają okres nielegalnej pracy za stan przej-
ściowy; wiele z nich traktuje taką formę zatrudnienia 
jako staż o charakterze nieodpłatnym, w celu przy-
uczenia się do wykonywania zawodu i pozyskania 
doświadczenia zawodowego. W taki sposób świad-
czą pracę bez wynagrodzenia przez kilka miesięcy, 
licząc na zawarcie z pracodawcą umowy cywilno-
prawnej (najlepiej zlecenia, gdyż podlega ono ubez-
pieczeniu społecznemu i zdrowotnemu). Jeśli uzy-
skają taką umowę, przez kolejne miesiące (a nawet 
lata) wykonują pracę na jej podstawie, oczekując, 
że po tym okresie będą miały szansę na zatrudnie-
nie w ramach umowy o pracę (na początek na okres 
próbny, następnie na czas określony itd.). Nie trzeba 

bliżej wyjaśniać, że przedstawiona sytuacja stanowi 
całkowite wypaczenie obowiązujących zasad legal-
nego zatrudnienia.

Poważny problem stanowi także narastają-
ce zjawisko zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach charakterystycznych dla stosunku 
pracy, a zwłaszcza niepodlegających ubezpiecze-
niu społecznemu umów o dzieło. W roku sprawo-
zdawczym inspektorzy pracy sprawdzili ponad 34 tys. 
umów cywilnoprawnych, stwierdzając, że 13% z nich 
zostało zawartych w warunkach, w których powin-
na zostać zawarta umowa o pracę. W stosunku do 
2010  r. liczba zakwestionowanych umów wzrosła 
o 15%.

Pracodawcy i przedsiębiorcy coraz częściej sto-
sują też praktyki mające na celu obejście prawa, 
które polegają w szczególności na:
– oficjalnym potwierdzeniu w umowie o pracę 

wynagrodzenia minimalnego, podczas gdy 
faktycznie uzgodnione i wypłacane jest wyna-
grodzenie wyższe (od różnicy pomiędzy tymi 
kwotami pracodawca nie odprowadza skład-
ki na ubezpieczenie społeczne ani zaliczki na 
podatek dochodowy);

– zawieraniu umów o pracę na część etatu, gdy 
w rzeczywistości pracownik świadczy pracę 
w pełnym wymiarze, otrzymując wynagrodze-
nie za dodatkową pracę nieoficjalną drogą;

– wydłużaniu czasu pracy powyżej obowiązu-
jących norm, bez wykazywania faktycznych 
godzin pracy w ewidencji czasu pracy i na 
listach płac (wynagrodzenie za pracę w godzi-
nach nadliczbowych wypłaca się pod stołem).
W takich przypadkach mamy do czynienia z pra-

cą nierejestrowaną, ponieważ faktycznie wypłaca-
ne wynagrodzenia nie znajdują odzwierciedlenia 
w dokumentacji, powodując zaniżenie należnych 
podatków i składek. Skala tego typu naruszeń jest 
jednak trudna do oszacowania, bowiem najczęściej 
taki proceder wynika z utrzymywanego w tajemni-
cy porozumienia pracodawcy z osobą wykonują-
cą pracę. Zwykle do wykrycia takich nieprawidłowo-
ści dochodzi dopiero wówczas, gdy pracownik złoży 
skargę w związku z brakiem wypłaty wynagrodzenia 
w obiecanej wysokości.

Występowanie nielegalnego zatrudnienia, 
a przede wszystkim jego skalę, warunkuje szereg 
przyczyn. Ze względu na brak nowych rozwiązań 
prawnych w zakresie zwalczania tego zjawiska, od 
kilku lat jego motywy nie ulegają zasadniczej zmia-
nie. Jako najważniejsze z nich warto wskazać:
– odnoszenie wymiernych korzyści finan-

sowych przez pracodawców (ograniczenie 
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kosztów związanych z legalnym zatrudnianiem 
pracowników) —  w  połączeniu z  relatywnie 
niedużym prawdopodobieństwem poniesie-
nia konsekwencji oraz ich niewielką dolegli-
wością, nawet w przypadku zamierzonego dzia-
łania;

– wykorzystywanie sytuacji na rynku pracy 
— w rejonach wysokiego bezrobocia podmioty 
zatrudniające wymuszają niekorzystne i czę-
sto niezgodne z prawem warunki powierzania 
pracy osobom ubiegającym się o zatrudnienie;

– sposób ukształtowania regulacji prawnych 
w  zakresie zawierania umów o  pracę oraz 
zgłaszania osób wykonujących pracę do 
ubezpieczenia społecznego — zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami terminem pisemnego 
potwierdzenia umowy o pracę jest dzień roz-
poczęcia pracy przez pracownika, zgłoszenie 
zaś do ZUS może zostać dokonane w termi-
nie 7 dni. Z doświadczeń inspektorów pracy 
wynika, że wielu pracodawców nie dochowuje 
tych terminów i powierza pracę osobom fizycz-
nym po ich upływie, nie spełniwszy powyż-
szych obowiązków. Inspektorzy zazwyczaj spo-
tykają się z tłumaczeniem pracodawców, że 
dana osoba pracuje „od dzisiaj” lub w przy-
padku umów cywilnoprawnych — „od 2–3 
dni”, a zatem jeszcze nie upłynęły obowiązują-
ce terminy. W rzeczywistości natomiast osoby 
takie świadczą pracę już od dłuższego cza-
su. Wobec braku uprawnień inspektorów pra-
cy do wykonywania czynności sprawdzających 
i rozpoznawczych przed formalnym wszczęciem 
kontroli, trudno jest wykazać, że osoby te pra-
cują nielegalnie;

– sposób ukształtowania przepisów dotyczących 
zawierania umów cywilnoprawnych — ta for-
ma niepracowniczego zatrudnienia jest dla 
przedsiębiorców bardzo atrakcyjna: w aspekcie 
finansowym (głównie nieobjęte składkami ZUS 
umowy o dzieło), ze względu na łatwość nawią-
zania i rozwiązania umowy oraz brak ograniczeń, 
jakie występują w stosunkach pracy (m.in. norm 
czasu pracy, wynagrodzenia minimalnego, ter-
minów wypłat itp.). Powyższe powoduje, że pra-
codawcy często decydują się na takie umowy, 
nawet mając świadomość naruszenia prawa 
(zawieranie umów cywilnoprawnych w warun-
kach, w których Kodeks pracy nakazuje nawią-
zanie stosunku pracy). Ponadto nie ma obo-
wiązku zawierania umów cywilnoprawnych na 
piśmie, a w przypadku ustalenia istnienia sto-
sunku pracy na drodze sądowej ciężar dowodu 

został przerzucony na pracownika (to on musi 
udowodnić, że był zatrudniony oraz wykazać, że 
świadczył pracę w warunkach charakterystycz-
nych dla umowy o pracę);

– brak kompleksowych instrumentów zwal-
czania nielegalnego zatrudnienia (np. z bar-
dziej aktywnym udziałem organów skarbowych 
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ewentual-
nie policji lub innych służb mundurowych), co 
przyczynia się do utrwalania niekorzystnych zja-
wisk oraz ma destrukcyjny wpływ nie tylko na 
materialną, ale również psychiczną sferę życia 
osób nimi dotkniętych;

– powszechnie występujące w społeczeństwie 
przyzwolenie dla zatrudniania i wykonywa-
nia pracy „na czarno” oraz przychylny stosu-
nek do osób (firm, zakładów), które postępują 
w taki sposób.
Osoby podejmujące nielegalną pracę, najczęś-

ciej podają następujące przyczyny swojej decyzji:
– brak możliwości znalezienia pracy w legalnej 

formie — np. ze względu na niedostateczne 
kwalifikacje bądź trudną sytuację na lokalnym 
rynku pracy;

– niewywiązywanie się pracodawców z obiet-
nicy legalnego zatrudnienia (z tego powodu 
wielu bezrobotnych nie informuje powiatowe-
go urzędu pracy o podjęciu pracy, bezprawnie 
pozostając w rejestrze bezrobotnych z uwagi 
na ubezpieczenie zdrowotne gwarantowane 
przez PUP);

– możliwość uzyskania większego wynagro-
dzenia niż można by otrzymać w ramach legal-
nego zatrudnienia.
Nielegalnie pracują także osoby, które nie są 

zainteresowane oficjalnym zatrudnieniem na pod-
stawie jakiejkolwiek umowy, ponieważ nie chcą 
ujawniać swoich dochodów. Do tej grupy można 
zaliczyć:
– osoby, na których ciążą różnego rodzaju zobo-

wiązania (alimenty, tytuły egzekucyjne itp.);
– osoby pobierające zasiłki i  inne świadcze-

nia (np. z opieki społecznej), których przyzna-
nie i wysokość jest uzależniona od wykazanego 
dochodu;

– uczniów i studentów, którzy mając ubezpie-
czenie zdrowotne nie są zainteresowani odpro-
wadzaniem należności podatkowych i składek 
na ubezpieczenie społeczne;

– osoby, które mają przyznane renty lub eme-
rytury;

– rolników ubezpieczonych w KRUS, podejmu-
jących okresową pracę w innej branży.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

118

W 2011 r. inspektorzy pracy przeprowadzili pra-
wie 2,2 tys. kontroli legalności zatrudnienia i wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolom 
tym poddano 2057 podmiotów, powierzających pra-
cę blisko 14,5 tys. cudzoziemców. W porównaniu 
z 2010 r. wzrosła zarówno liczba przeprowadzonych 
kontroli (o 12%), jak i liczba cudzoziemców objętych 
kontrolą (o 17%).

Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę 
na terytorium Polski dotyczył 6,5  tys. cudzoziem-
ców, wykonujących pracę na rzecz 1,1 tys. skon-
trolowanych podmiotów, w tym 1,4 tys. obcokrajow-
ców delegowanych do pracy na terytorium Polski 
(o 56% więcej niż w 2010 r.) przez 64 pracodaw-
ców zagranicznych z państw spoza Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wśród 7,9 tys. objętych kontrolami cudzoziem-
ców, którzy byli zwolnieni z obowiązku posiada-
nia zezwolenia na pracę, ponad połowę (prawie 
4,2 tys. osób) stanowili obywatele Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Mołdowy oraz Gruzji, pracujący na podstawie 
oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Najwięcej podmiotów kontrolowanych należa-
ło do sekcji gospodarki: przetwórstwo przemy-
słowe (24%), handel i naprawy (21%), budow-
nictwo  (14%) oraz zakwaterowanie i  usługi 
gastronomiczne (11%). Większość stanowiły pod-
mioty małe zatrudniające do 9 osób (42%) oraz od 
10 do 49 osób (25%).

Naruszenia prawa stwierdzono w 49% skontro-
lowanych podmiotów (w 2010 r. — w 47%, w 2009 r. 
— w 43%), przy czym nielegalne wykonywanie pra-
cy przez cudzoziemców — tj. bez ważnej wizy lub 
innego dokumentu uprawniającego do pobytu na 
terytorium RP bądź podstawy pobytu uprawniającej 
do wykonywania pracy, bez wymaganego zezwo-
lenia na pracę, na innym stanowisku lub na innych 
warunkach niż określone w zezwoleniu, bądź bez 
zawarcia wymaganych umów — ujawniono w 236 
podmiotach, tj. w blisko 11% skontrolowanych 
zakładów (w 2010 r. — w 11%, w 2009 r. — w 13%).

W toku kontroli przeprowadzonych w 2011 r. 
inspektorzy pracy wykazali nielegalne zatrudnie-
nie i wykonywanie pracy przez 901 cudzoziem-
ców, tj. o 11% mniej takich przypadków niż w 2010 r. 
(1011), jednak o 29% więcej niż w 2009 r. (697).

Stwierdzono nielegalną pracę obywate-
li 34 państw (w 2010  r. — 33, w 2009  r. — 36). 
Podobnie jak w poprzednich latach, największą gru-
pę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stano-
wili obywatele Ukrainy — 513 przypadków, o 17% 
mniej niż w 2010 r. (618). W porównaniu z 2010 r. 
nieznacznie (z 61 do 57%) zmniejszył się ich udział 
w ogólnej liczbie nielegalnie pracujących obcokra-
jowców. Druga pod względem liczebności grupa 
cudzoziemców, których nielegalną pracę wykazano 
— to obcokrajowcy z Macedonii (162 osoby, 18% 
ogółu stwierdzonych przypadków). 

Wspomniane 162 przypadki ujawnionego nie-
legalnego zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
obywateli Macedonii są wynikiem kontroli, którą 
objęto firmę budowlaną z siedzibą w Skopje (Mace-
donia), delegującą swoich pracowników do pracy 
przy budowie jednego z odcinków autostrady A4 
w woj. małopolskim. W trakcie kontroli inspektor pra-
cy z OIP w Krakowie ustalił, że 44 cudzoziemców 
delegowanych z Macedonii świadczyło pracę na 
terytorium Polski jeszcze przed uzyskaniem zezwo-
leń na pracę oraz wiz uprawniających do wykony-
wania pracy. Ponadto w umowach o pracę zawar-
tych ze wszystkimi 162 cudzoziemcami pracodawca 
nie uwzględnił warunków dotyczących wysokości 
wynagrodzeń, określonych w zezwoleniach na pra-
cę. Wynagrodzenia te okazały się zaniżone o ponad 
30% w stosunku do kwoty wynikającej z zezwoleń 
na pracę cudzoziemców. Zaległe wynagrodzenia 
obywateli Macedonii, w łącznej wysokości prawie 
1,5 mln zł, zostały przez pracodawcę wypłacone 
w trakcie trwania kontroli.

Zgodnie z zarysowującą się od kilku lat tenden-
cją w katalogu narodowości, których przedstawiciele 
podejmują w Polsce nielegalną pracę, istotny udział 
mają także cudzoziemcy z Dalekiego Wschodu. 
W roku sprawozdawczym w tej grupie dominowali 
obcokrajowcy z Chin (59 osób), Wietnamu (33) oraz 
Republiki Korei (28).

Na przestrzeni lat 2009–2011 ponad poło-
wa (56%) wykazanych przypadków nielegalnego 
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziem-
ców dotyczyła obywateli Ukrainy. Udział cudzoziem-
ców pochodzących z innych krajów był znacznie niż-
szy: obywatele Chin — 7%, Macedonii — 6%, Filipin 
i Wietnamu — po ok. 3%.

Problemem nielegalnego zatrudnienia cudzo-
ziemców najbardziej zagrożone są duże aglome-
racje miejskie. W 2011  r. najwięcej cudzoziem-
ców świadczących pracę nielegalnie stwierdzono 
w województwach: małopolskim (23% ogółu ujaw-
nionych przypadków), łódzkim (18%), śląskim (17%), 

B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców
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mazowieckim (12%) i dolnośląskim (10%). W okresie 
obejmującym lata 2009-2011 kolejne miejsca zaj-
mują: woj. śląskie (14%), dolnośląskie (13%) oraz 
łódzkie i małopolskie (po 10%). Listę zamykają sła-
biej rozwinięte gospodarczo województwa, takie 
jak: podkarpackie, kujawsko-pomorskie, warmiń-
sko-mazurskie i podlaskie.

W  roku sprawozdawczym wśród dziedzin 
gospodarki, w których — zgodnie z ustaleniami 
inspektorów pracy — wystąpiło największe nasi-
lenie nielegalnej pracy cudzoziemców, zdecydo-
wanie dominowało budownictwo (41% stwierdzo-
nych przypadków). W dalszej kolejności problem ten 
dotyczył również sektorów: zakwaterowanie i usłu-
gi gastronomiczne (10%), a także handel i napra-
wy oraz usługi administrowania i wspierania działal-
ności, w tym działalność związana z zatrudnieniem 
— agencje zatrudnienia (po 9%). W porównaniu 
z rokiem poprzednim zwraca uwagę znaczący spa-
dek liczby stwierdzonych przypadków nielegalnego 
wykonywania pracy przez cudzoziemców w bran-
żach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo oraz usługi 
związane z prowadzeniem agencji zatrudnienia. 
W  2010  r. duża skala nielegalnego zatrudnienia 
obcokrajowców w  tych sektorach miała związek 
z działalnością niektórych agencji pracy tymczaso-

wej, werbujących cudzoziemców do pracy w rolni-
ctwie.

W  latach 2009–2011 co czwarty nielegalnie 
zatrudniony cudzoziemiec pracował w budowni-
ctwie (24% ujawnionych przypadków), co siódmy 
w branży przetwórstwo przemysłowe (14%), a co 
ósmy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie (12%).

Z punktu widzenia kryterium wielkości kontro-
lowanego zakładu, największą liczbę nielegalnie 
pracujących cudzoziemców ujawniono w mikro-
przedsiębiorstwach (o zatrudnieniu do 9 pracow-
ników) — 53% ogółu stwierdzonych przypadków 
(w 2010 r. — 47%) oraz w średnich firmach (od 50 
do 249 pracowników) — 22% ujawnionych przy-
padków (w 2010 r. — 19%). W 2010 r. obok mikro-
przedsiębiorstw dominowały małe firmy (od 10 do 
49 pracowników).

W zakresie legalności zatrudnienia cudzoziem-
ców, analogicznie jak w poprzednich latach, naj-
częściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak 
wymaganego zezwolenia na pracę, który doty-
czył co drugiego cudzoziemca nielegalnie wyko-
nującego pracę. Liczba tego rodzaju naruszeń 
przepisów zmalała jednak zarówno w stosunku 
do 2010 r., jak i do 2009 r. Wyniki kontroli prze-
prowadzonych w roku sprawozdawczym wskazu-

Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce  
w latach 2009–2011 (według obywatelstwa)

Obywatelstwo
Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę

ogółem 2009–2011 2011 2010 2009

Ukraina 1463 513 618 332

Chiny 194 59 77 58

Macedonia 162 162 – –

Filipiny 93 – 64 29

Wietnam 91 33 31 27

Białoruś 74 11 17 46

Mołdowa 46 5 27 14

Turcja 44 18 9 17

Nepal 41 5 21 15

Indie 40 2 4 34

Republika Korei (Korea Płd.) 40 28 6 6

Tajlandia 32 4 7 21

KRL-D (Korea Płn.) 31 1 30 –

Uzbekistan 30 1 27 2

Bangladesz 28 4 19 5

Armenia 25 3 13 9

Pozostałe 175 52 41 82

Źródło: dane PIP
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ją w szczególności na istotne zmniejszenie liczby 
wykazanych nieprawidłowości w zakresie zatrud-
niania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Mołdowy i  Gruzji na podstawie oświadczeń 
rejestrowanych w  powiatowych urzędach pracy 
— ujawniono np. 125 przypadków braku rejestracji 
oświadczenia we właściwym PUP (w 2010 r. — 181) 
oraz 86 przypadków podjęcia pracy na rzecz inne-
go podmiotu niż ten, który wystawił i zarejestrował 
oświadczenie (w 2010 r. — 196). W porównaniu 
z 2010 r. odnotowano ponadto znaczny spadek 
(o 37%) liczby stwierdzonych przypadków nieza-
warcia z  cudzoziemcami wymaganych umów 
o pracę lub umów cywilnoprawnych.

W związku z mającym nastąpić w 2012 r. wdro-
żeniem do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2009/52/WE z dnia 18 czerw-
ca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odnie-
sieniu do kar i środków stosowanych wobec praco-
dawców zatrudniających nielegalnie przebywających 
obywateli krajów trzecich, warto wskazać, że skala 
nieprawidłowości polegających na podejmowaniu 
pracy przez cudzoziemców nielegalnie przeby-
wających na terytorium Polski bądź posiadających 
tytuł pobytu, który wyklucza wykonywanie pracy 
(np.  wizę wydaną w celu turystycznym) — podob-
nie jak w latach poprzednich — utrzymuje się na 
relatywnie niskim poziomie. Wprawdzie w 2011 r. 

Mapa 3. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce w 2011 r.

Źródło: dane PIP
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zanotowano niewielki wzrost liczby ujawnionych 
przypadków tego typu, jednak w porównaniu z inny-
mi przyczynami nadal stosunkowo rzadko praca 
cudzoziemców jest uznawana przez inspektorów 
PIP za nielegalną z powodu nielegalnego poby-
tu obcokrajowca na terytorium Polski (w 2011 r. 
dotyczyło to 78 cudzoziemców, w 2010 r. — 76) 
lub posiadania niewłaściwego tytułu pobytowego 
(w 2011 r. — 36 obcokrajowców, w 2010 r. — 28).

Kontrole dotyczące przestrzegania praw pra-
cowniczych cudzoziemców wykazały, że w dal-
szym ciągu utrzymuje się niepokojąca tendencja 
wzrostowa w zakresie liczby ujawnionych przypad-
ków niedozwolonego powierzania pracy cudzo-

ziemcom na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu na pracę. W dużym stopniu ma to 
związek z nieuwzględnianiem przez pracodawców 
w zawieranych z obcokrajowcami umowach wyso-
kości wynagrodzenia określonej w zezwoleniu na 
pracę (ponad dwukrotnie więcej stwierdzonych przy-
padków niż w 2010 r.) i z wypłacaniem cudzoziem-
com wynagrodzeń w kwocie niższej niż wskazana 
w zezwoleniu (o 40% więcej wykazanych przypad-
ków). W 2011 r. łączna kwota niewypłaconych z tego 
powodu wynagrodzeń wyniosła prawie 1,8 mln zł 
(wobec niespełna 340 tys. zł w roku poprzednim).

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 
sprawozdawczym inspektorzy pracy ujawnili, że do 

Mapa 4. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce w latach 2009–2011

Źródło: dane PIP
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Wykres 56. Liczba ujawnionych  cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce w 2011 r.
i w latach 2009–2011 – wg wybranych sekcji PKD

transport i gospodarka magazynowa

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

przetwórstwo przemysłowe

handel, naprawy

usługi administrowania i wspierania 
działalności (w tym agencje zatrudnienia)

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

budownictwo

2011 2009–2011
liczba cudzoziemców

34
185

320

374

247

271

218

634

54

56

82

85

91

368

Źródło: dane PIP

 
 

           

 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

Wykres 57. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – naruszenia przepisów

legalność pobytu oraz posiadanie podstawy pobytu 
uprawniającej do wykonywania pracy

zawarcie wymaganych umów o pracę 
lub umów cywilnoprawnych

wykonywanie pracy na stanowisku 
i na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę

posiadanie wymaganego zezwolenia na pracę

liczba cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy
2011 2010 2009

114

104

92

166

265

265

335

286

117

427

572

453

Źródło: dane PIP
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Wykres 58. Prawa pracownicze cudzoziemców – naruszenia przepisów

wypłacanie cudzoziemcom wynagrodzenia 
w wysokości nie niższej od określonej we wniosku 

o wydanie zezwolenia na pracę

zawarcie lub potwierdzenie na piśmie umowy o pracę 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

uwzględnianie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych 
we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę

zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej (dotyczy 
cudzoziemców, od których jest wymagane zezwolenie na pracę)

zachowanie min. standardów polskiego prawa pracy 
wobec cudzoziemców delegowanych do pracy 

na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego

zgłaszanie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego

przestrzeganie przepisów bhp

5,5

5,6
3,3

5,7
4,8
4,6

7,2
4,5

3,5

8,4
9,0

5,8

16,2
25,1

4,2

19,4
16,8

11,0

23,9
23,0

21,3

% cudzoziemców, wobec których naruszono przepisy
2011 2010 2009

Źródło: dane PIP

ubezpieczenia społecznego nie zostało zgłoszo-
nych o ponad połowę więcej cudzoziemców niż 
w 2010 r. Liczba obcokrajowców, których zgłoszo-
no nieterminowo, zwiększyła się o 1/3.

Na podobnym poziomie jak w  poprzednich 
latach utrzymuje się skala nieprawidłowości doty-
czących innych zagadnień z  zakresu prawnej 
ochrony pracy obcokrajowców (czas pracy, urlo-
py wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe itd.). Naruszenia przepisów 
w tym przedmiocie stwierdzono w 23% podmiotów 
poddanych kontroli (w 2010 r. — w 25%, w 2009 r. 
— w 22%). Dotyczyły one 18% cudzoziemców obję-
tych kontrolą we wskazanym zakresie (w roku 2010 
— 21%, w 2009 r. — 14%). 

Nieprzestrzeganie przepisów i  zasad bez-
pieczeństwa i  higieny pracy ujawniono w 31% 
podmiotów kontrolowanych (w 2009 r. i w 2010 r. 
— w 29% podmiotów) — w stosunku do co czwar-
tego obcokrajowca.

Kontrolą w zakresie zapewnienia pracownikom 
delegowanym do pracy na terytorium RP przez 
pracodawców zagranicznych co najmniej minimal-
nych standardów wynikających z polskiego prawa 
pracy (art. 671—673 Kodeksu pracy) objęto 1385 
cudzoziemców (w 2010 r. — 593). Niezachowanie 
takich standardów, m.in. w zakresie norm i wymia-
ru czasu pracy, okresów odpoczynku, wysokości 
dodatku za pracę w  godzinach nadliczbowych, 
wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, stwierdzono w 14 podmiotach 
— 9% poddanych kontroli (w 2010 r. — w 11 pod-
miotach, 10% skontrolowanych), wobec 225 cudzo-
ziemców (w 2010 r. — 149).

Inspektorzy prowadzący kontrole przedsię-
biorców zagranicznych nieposiadających siedzi-
by, oddziału, zakładu ani innej formy zorganizowa-
nej działalności na terytorium RP nadal borykają 
się z  trudnościami i problemami, które obniżają 
skuteczność podejmowanych działań kontrolnych 
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(zagadnienia te szczegółowo przedstawiono w Spra-
wozdaniu z działalności PIP w 2010 r.). Przeszkody 
te dotyczą zwłaszcza możliwości uzyskania doku-
mentów pracowniczych od wyznaczonych przed-
stawicieli firm zagranicznych, którzy z kolei nie są 
w stanie ich wyegzekwować od pracodawcy z sie-
dzibą w innym kraju. Poza tym osoby wskazane jako 
przedstawiciele pracodawcy zagranicznego często 
mają pełnomocnictwo jedynie do reprezentowania 
firmy w celu uzyskania zezwoleń na pracę, które nie 
dotyczy kwestii praw pracowniczych cudzoziemców 
delegowanych.

W  obszarze kontroli legalności zatrudnie-
nia cudzoziemców kluczowym partnerem Pań-
stwowej Inspekcji Pracy jest Straż Graniczna, 
która od 2009 r. pełni funkcję drugiego obok PIP 
organu uprawnionego do prowadzenia kontro-
li w  tym zakresie. Formalną podstawę współpra-
cy obu instytucji stanowi Porozumienie Głównego 
Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Straży 
Granicznej z dnia 18 kwietnia 2008  r. w sprawie 
zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pra-
cy i Straży Granicznej, które przewiduje m.in. wza-
jemne przekazywanie informacji o naruszeniach 
przepisów dotyczących cudzoziemców, podejmo-
wanie wspólnych kontroli oraz kontroli na wniosek 
organu współdziałającego, a także wspólne szko-
lenia oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. 
Większość akcji i interwencji związanych z nielegal-
ną pracą dużych grup cudzoziemców podejmowa-
na jest wspólnie z funkcjonariuszami SG. W takich 
przypadkach szczególnie przydatne okazują się 
uprawnienia straży granicznej w  kwestii prowa-
dzenia działalności operacyjnej i rozpoznania śro-
dowisk cudzoziemskich oraz prawo do stosowa-
nia środków przymusu bezpośredniego, w tym do 
zatrzymywania cudzoziemców (inspektorzy pracy 
nie dysponują takimi uprawnieniami).

W  2011  r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
174 wspólne kontrole z funkcjonariuszami SG 
(w 2010 r. — 151) oraz 44 kontrole na wniosek tej 
formacji (w 2010 r. — 67). Do oddziałów SG skie-
rowano 175 powiadomień o przypadkach nielegal-
nego wykonywania pracy przez cudzoziemców, któ-
re ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy (w 2010 r. 
— 120).

Przykładem wysokiej efektywności wspólnych 
działań PIP i SG może być kontrola w jednej z firm 
mających siedzibę w woj. śląskim, która wykony-
wała prace przy budowie autostrady A1. W  toku 
czynności kontrolnych inspektorzy pracy z  OIP 
w Katowicach i funkcjonariusze Śląskiego Oddzia-

łu SG w Raciborzu dokonali weryfikacji legalności 
zatrudnienia 270 cudzoziemców (obywateli Ukra-
iny i Rosji), stwierdzając nielegalne zatrudnienie 
i wykonywanie pracy przez 75 obywateli Ukrainy 
(bez wymaganych zezwoleń na pracę, niezgodnie 
z warunkami określonymi w zezwoleniach oraz bez 
zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów 
cywilnoprawnych). W efekcie wspólnych działań 
funkcjonariusze SG zatrzymali 36 cudzoziemców, 
wobec których Komendant Śląskiego Oddziału SG 
wydał decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia tery-
torium RP.

Na uwagę zasługuje również na ogół dobra 
współpraca okręgowych inspektoratów pra-
cy z właściwymi urzędami wojewódzkimi, któ-
re wydają zezwolenia na pracę cudzoziemców. 
Współdziałanie to pozwala na uzyskiwanie przez 
inspekcję pracy informacji o podmiotach, wobec 
których zachodzi podejrzenie naruszenia przepi-
sów dotyczących legalności zatrudnienia obcokra-
jowców. Z kolei przekazywane przez PIP informacje 
nt. wyników przeprowadzonych kontroli stanowią 
podstawę do uchylenia przez wojewodę zezwo-
leń na pracę nielegalnie zatrudnionych cudzoziem-
ców. W roku sprawozdawczym organy PIP skiero-
wały 240 powiadomień do właściwych wojewodów 
(w 2010 r. — 157) oraz przeprowadziły 102 kontrole 
na ich wniosek (w 2010 r. — 73).

W większości poprawnie układa się też współ-
praca z powiatowymi urzędami pracy, które reje-
strują oświadczenia pracodawców o  zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji. Na 
wniosek organów PIP urzędy te zazwyczaj udzie-
lają potrzebnych informacji nt. zarejestrowanych 
oświadczeń (aczkolwiek w skali kraju zdarzają się 
także przypadki odmowy ich podania). W kontek-
ście zwalczania nadużyć związanych z niewłaś-
ciwym wykorzystywaniem uproszczonego syste-
mu zatrudniania obcokrajowców wskazana byłaby 
większa aktywność powiatowych urzędów pracy 
w informowaniu Państwowej Inspekcji Pracy z włas-
nej inicjatywy o sytuacjach uzasadniających przy-
puszczenie fikcyjnego zamiaru powierzenia pracy 
cudzoziemcowi (np. w razie dużej liczby oświad-
czeń złożonych przez jeden podmiot), zgodnie 
z wytycznymi w sprawie rejestrowania oświadczeń 
wydanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Działalność kontrolno- nadzorczą Państwowej 
Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców wspomagają liczne działania pre-
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wencyjne. Spośród takich przedsięwzięć, podję-
tych w 2011 r. przez Główny Inspektorat Pracy oraz 
poszczególne okręgowe inspektoraty pracy, warto 
wymienić m.in.:
– współpracę z Ambasadą Ukrainy w Polsce, 

w  ramach której pracownicy Departamentu 
Legalności Zatrudnienia GIP opracowali zbiór 
odpowiedzi na najbardziej aktualne pytania oby-
wateli Ukrainy, podejmujących lub zamierzają-
cych podjąć pracę na terytorium Polski;

– współpracę z  Ambasadą Republiki Filipin, 
w związku z którą w grudniu 2011 r. w siedzi-
bie ambasady przeprowadzono szkolenie dla 
pracowników z Filipin, zatytułowane: „Legalna 
praca cudzoziemca w Polsce”;

– szkolenia dla pracujących studentów uczelni 
wrocławskich, będących obywatelami Ukrainy, 
Białorusi, Rosji i Kazachstanu, zorganizowane 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocła-
wiu we współdziałaniu z Honorowym Konsu-
latem Ukrainy w tym mieście;

– spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rol-
ników i sołtysów, przeprowadzone przez pra-
cowników OIP w Kielcach w wybranych gmi-
nach powiatu opatowskiego, we współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz terenowy-
mi jednostkami KRUS i ZUS w Opatowie.
Niezmienne pozostają zasadnicze przyczyny 

stwierdzonych nieprawidłowości. W dalszym cią-
gu, zarówno po stronie pracodawców, jak i cudzo-
ziemców, przeważa dążenie do maksymalizacji 
zysków: pracodawcy wykazują niechęć do ponosze-
nia kosztów związanych z legalnym zatrudnieniem, 
obcokrajowcy zaś często nie starają się dochodzić 
swoich praw, traktując pracę w Polsce czysto instru-
mentalnie — jako środek do zgromadzenia docho-
du, z którym chcą powrócić do swojego kraju. Wiele 
naruszeń przepisów dotyczy cudzoziemców, któ-
rych pracodawcy angażują w celu realizacji krótko-
trwałych, doraźnych zadań, i nie są zainteresowani 
ich stabilnym zatrudnieniem. Należy także wskazać 
na niedostateczną wiedzę przedsiębiorców, nie-
rzadko połączoną z brakiem zdolności organizacyj-
nych, pozwalających na prawidłowe prowadzenie 
skomplikowanych spraw związanych z zatrudnia-
niem cudzoziemców.

Z  punktu widzenia poprawy skuteczności 
i  usprawnienia kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców na pozytywną ocenę zasługuje 
nowelizacja ustawy o PIP, która weszła w życie 
8 sierpnia 2011 r. na mocy ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji 

Pracy oraz niektórych innych ustaw. Powołana nowe-
lizacja umożliwiła:

• prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia 
w jednostkach organizacyjnych, które nie mają 
statusu pracodawcy (tj. nie zatrudniają niko-
go w ramach stosunku pracy) ani też statusu 
przedsiębiorcy, jednak powierzają pracę oso-
bom fizycznym (przykładowo można tu wskazać 
niezatrudniające pracowników, lecz wyłącznie 
osoby na podstawie umów cywilnoprawnych 
— stowarzyszenia, fundacje i  inne podobne 
organizacje);

• nakładanie przez inspektorów pracy grzywien 
w drodze mandatu karnego za niektóre wykro-
czenia określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy, a nie tylko, jak w poprzednim sta-
nie prawnym, wyłącznie kierowanie w tych spra-
wach wniosków o ukaranie do sądu. Na gruncie 
znowelizowanej ustawy o PIP inspektorzy pracy 
uzyskali kompetencje do stosowania postępo-
wania mandatowego w przypadku większości 
wykroczeń dotyczących legalności powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców (art. 120 
ust. 2–3 i  5–6 powołanej ustawy o  promocji 
zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy), w tym 
również do karania w tym trybie samych obco-
krajowców.
Mając na względzie ochronę praw i  interesów 

cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce, za 
najważniejszą zmianę należy uznać ustanowienie 
obowiązku zawarcia umowy w formie pisemnej 
(nie tylko umowy o pracę, ale też umów cywilnopraw-
nych) z cudzoziemcem wykonującym pracę na pod-
stawie oświadczenia (dotyczy obywateli Ukrainy, Bia-
łorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji). Obowiązek ten został 
wprowadzony na podstawie rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. 
w sprawie przypadków, w których powierzenie wyko-
nywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecz-
ności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, 
poz. 919). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pełniej-
sze zabezpieczenie praw obcokrajowców pracują-
cych na podstawie oświadczeń nie będzie możliwe 
bez stworzenia prawnych gwarancji ich zatrud-
nienia na warunkach nie gorszych niż określo-
ne w oświadczeniu, zwłaszcza w kwestii wysoko-
ści należnego wynagrodzenia oraz rodzaju umowy, 
jaka ma być zawarta z cudzoziemcem (tak jak to jest 
w przypadku zezwoleń na pracę).
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W  roku sprawozdawczym inspektorzy pra-
cy przeprowadzili 420 postępowań kontrolnych 
w obszarze przestrzegania przez agencje zatrud-
nienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy (w 2010 — 427 kontro-
li, w 2009 r. — 392). W 401 podmiotach objętych 
kontrolą pracowało ogółem 82,1 tys. osób, w tym 
30,8 tys. osób (37%) świadczyło pracę na podsta-

wie umów cywilnoprawnych. Na rzecz tych agen-
cji wykonywało pracę 1,1 tys. cudzoziemców oraz 
1,2  tys. osób prowadzących na własny rachunek 
działalność gospodarczą.

Większość kontroli (62%) przeprowadzono 
w  mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 
9 osób). Kontrolami objęto także 31 agencji dużych 
(zatrudniających powyżej 250 osób). 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, kontrole doty-
czyły głównie 2 rodzajów usług agencji zatrudnienia, 
tj. pośrednictwa pracy (ze szczególnym uwzględnie-
niem kierowania osób do pracy za granicą u pra-
codawców zagranicznych) oraz świadczenia usług 
w zakresie pracy tymczasowej.

C. Przestrzeganie przez agencje 
zatrudnienia przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

Skontrolowane agencje zatrudnienia — według rodzaju prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności Liczba agencji  
świadczących usługi

pośrednictwo pracy, w tym: 249

kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 131

praca tymczasowa 228

doradztwo personalne 97

poradnictwo zawodowe 51

Źródło: dane PIP

Nieprawidłowości polegające na nieprzestrze-
ganiu zasad prowadzenia agencji zatrudnienia lub 
braku wymaganego wpisu do rejestru prowadzo-
nego przez marszałka województwa — stwierdzo-
no w 50% agencji poddanych kontroli.

W 2011 r. działania inspektorów pracy ujawniły 
33 agencje działające w sposób nielegalny, tj. bez 
wymaganego certyfikatu potwierdzającego wpis do 
rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrud-
nienia (w 2010 — 19, w 2009 r. — 18, w 2008 r. 
— 19, w 2007 r. — 16). Stanowi to 8% podmiotów 
ocenianych w zakresie prowadzenia agencji zatrud-
nienia zgodnie z warunkami określonymi w przepi-
sach ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy.

Działalność prowadzona przez poszczególne 
agencje z naruszeniem obowiązku rejestracyjnego 
obejmowała jeden bądź kilka rodzajów usług i doty-
czyła: pracy tymczasowej (17 podmiotów); pośredni-
ctwa pracy (15 podmiotów), w tym kierowania osób 
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 
(9 podmiotów); poradnictwa zawodowego (3 pod-
mioty) oraz doradztwa personalnego (3 podmioty). 

Ponadto stwierdzono 2 przypadki świadcze-
nia usług na terytorium Polski przez przedsiębior-
ców zagranicznych, uprawnionych do prowadzenia 

działalności w zakresie agencji zatrudnienia w innym 
państwie członkowskim UE/EOG — bez wymaga-
nego zawiadomienia marszałka województwa.

Kontrole działalności agencji wykazały szereg 
uchybień, wśród których dominowały nieprawid-
łowości dotyczące kierowania osób do pracy za 
granicą u pracodawców zagranicznych. W latach 
poprzednich głównym uchybieniem było nieza-
mieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofer-
tach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Naruszenia przepisów w zakresie zawierania 
przez agencje zatrudnienia pisemnych umów z pra-
codawcami zagranicznymi, do których zamierzają 
kierować osoby do pracy za granicą, stwierdzono 
w 34% podmiotów świadczących takie usługi. Na 
230 badanych przypadków, w których powinna być 
zawarta umowa — w 34 (15%) wymaganej umowy 
nie sporządzono, a w 66 umowach (29%) inspekto-
rzy pracy wykazali nieprawidłowości. 

W  stosunku do roku poprzedniego nastąpił 
wzrost poziomu naruszeń przy zawieraniu przez 
agencje zatrudnienia pisemnych umów z osobami 
kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych. Uchybienia wykazano w 39% pomio-
tów, które świadczyły takie usługi. Inspektorzy pracy 
sprawdzili przestrzeganie tego obowiązku w stosun-
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ku do blisko 4 tys. osób. Wymaganych umów nie 
otrzymało 58% osób kierowanych do pracy za gra-
nicą (w 2010 r. — 55%, w 2009 r. — 25%), a w 24% 
przypadków umowy zostały sporządzone niepra-
widłowo (w 2010 r. — w 5%, w 2009 r. — w 15%).

Zwiększeniu uległa także liczba stwierdzonych 
przypadków pobierania przez agencje niedozwo-
lonych opłat od osób, dla których agencja poszu-
kuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bądź 
którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego 

zawodu i miejsca zatrudnienia. W roku sprawozdaw-
czym kontrolujący odnotowali 119 takich przypad-
ków — łączna kwota nielegalnych opłat to 63,3 tys. 
zł (w latach 2009–2010 wykazano naruszenia prze-
pisów łącznie wobec 208 osób, od których agen-
cje pobrały nienależne opłaty na sumę 85,8 tys. zł).

Ponadto w 2011 r. odnotowano większą licz-
bę wykrytych przypadków nieprzestrzegania przez 
agencje zakazu dyskryminacji osób, dla których 
podmioty te poszukiwały zatrudnienia lub innej pra-
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cy zarobkowej. Nieprzestrzeganie przepisów anty-
dyskryminacyjnych ujawniono w 11 agencjach, pod-
czas gdy w 2010 r. jedynie w 5. Nieprawidłowości 
polegały najczęściej na zamieszczaniu kryteriów 
dyskryminacyjnych w ogłoszeniach o pracy. Wyka-
zano, że w 2011 r. zakaz dyskryminacji (ze względu 
na płeć, wiek lub niepełnosprawność) został naru-
szony co najmniej w stosunku do 110 osób. Nale-
ży jednak podkreślić, że w większości przypadków 
inspektor pracy nie ma możliwości ustalenia tożsa-
mości osób, które zapoznały się z treścią ogłoszenia 
zawierającego kryteria dyskryminacyjne i zrezygno-
wały ze starania się o pracę.

Warto zauważyć, że znaczącą poprawę odno-
towano w zakresie wywiązywania się przez agen-
cje zatrudnienia z obowiązku opłacania składek 
na Fundusz Pracy. W 2011 r. składki na Fundusz 
Pracy nie zostały opłacone za 758 osób, co sta-
nowi 7% osób objętych kontrolą w  tym zakresie 
(w 2010 r. — 19%). Uchybienia terminowości opła-
cania składek dotyczyły co czwartej badanej oso-
by, podczas gdy w 2010  r. — co drugiej. Mimo 
istotnej poprawy, skala naruszeń przepisów jest 
jednak nadal wysoka — w co trzecim podmiocie 
poddanym kontroli.

Należy podkreślić, że w 2011 r. na terenie całe-
go kraju prowadzono skoordynowane działania 
kontrolne mające na celu eliminowanie niepra-
widłowości związanych z  pracą tymczasową 
oraz pośrednictwem do pracy u pracodawców 
zagranicznych. Wynikało to z  realizacji zaleceń 
Rady Ochrony Pracy, ukierunkowanych na zmniej-
szenie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowa-
nia agencji zatrudnienia, w szczególności naruszeń 
w zakresie kierowania pracowników do pracy za gra-
nicą, zarówno przez agencje pośrednictwa pracy, 
jak i agencje pracy tymczasowej.

Wdrażając wspomniane zalecenia ROP, duży 
nacisk położono na właściwe typowanie podmio-
tów do kontroli. W tym celu wyznaczeni pracownicy 
okręgowych inspektoratów pracy prowadzili moni-
toring mediów. W ramach monitoringu do kontroli 
dobierano podmioty będące przedmiotem negatyw-
nych opinii na forach internetowych, zamieszczające 
ogłoszenia bez podania numeru wpisu do rejestru 
agencji zatrudnienia czy też ogłoszenia i oferty doty-
czące pracy tymczasowej nieoznaczone jako „ofer-
ty pracy tymczasowej”. Jednocześnie wyłaniano 
powtarzające się oferty pracy, budzące wątpliwości 
co do legalności działania podmiotu lub prawidło-
wości pobierania opłat na zasadach przewidzianych 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy. W wyniku takich działań podjęto interwen-
cję w postaci kontroli w 52 podmiotach.

Wymiernym efektem przyjętego postępowania 
jest najwyższa jak dotychczas liczba ujawnionych 
agencji zatrudnienia działających bez wymagane-
go wpisu do rejestru, wykazany wzrost liczby przy-
padków pobierania niedozwolonych opłat, a także 
innych naruszeń stanowiących konsekwencje braku 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agen-
cje zatrudnienia.

W  roku sprawozdawczym kontrole agencji 
świadczących usługi w zakresie pracy tymczaso-
wej obejmowały także zagadnienia dotyczące prze-
strzegania przepisów wobec osób kierowanych 
do pracy u zagranicznych pracodawców użyt-
kowników. Ze względu na liczne sygnały pojawia-
jące się w mediach — związane z warunkami pra-
cy i płacy polskich pracowników tymczasowych za 
granicą — najczęściej kontrole te dotyczyły pracy 
wykonywanej przez obywateli polskich na terenie 
Holandii i Niemiec.

Do najczęstszych nieprawidłowości związa-
nych z kierowaniem osób do pracy w zagranicz-
nej agencji pracy tymczasowej lub u zagraniczne-
go pracodawcy użytkownika należy nieokreślenie 
w umowach warunków zatrudnienia (okresu pracy, 
wysokości wynagrodzenia) oraz pozostałych kwestii 
mających znaczenie dla osób kierowanych do pra-
cy za granicą (np. świadczeń socjalnych), a także 
zakresu odpowiedzialności cywilnej stron z powodu 
niewykonania bądź nienależytego wykonania 
postanowień zawartych w umowie.

Realizując obowiązki określone w  ustawie 
o Państwowej Inspekcji Pracy, w 134 przypadkach 
powiadomiono marszałków województw lub 
dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy o naru-
szeniach warunków prowadzenia agencji zatrudnie-
nia, zawartych w przepisach o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (w 2010 r. — w 137 przy-
padkach). Z uzyskanych informacji zwrotnych wyni-
ka, że w następstwie tych powiadomień 22 pod-
mioty zostały wykreślone z rejestru podmiotów 
świadczących usługi agencji zatrudnienia (niektó-
re postępowania podjęte przez marszałków woje-
wództw są jeszcze w toku). Na podstawie zawiado-
mień przekazanych w 2010 r. status agencji utraciło 
28 podmiotów. 

W  roku sprawozdawczym, we współpracy 
z marszałkami województw (wojewódzkimi urzęda-
mi pracy), prowadzono także szereg działań o cha-
rakterze informacyjno-prewencyjnym i szkole-
niowym przeznaczonych dla osób prowadzących 
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agencje zatrudnienia. W celu poprawy jakości usług 
świadczonych przez agencje zatrudnienia okręgowe 
inspektoraty pracy zorganizowały szereg szkoleń dla 
przedstawicieli agencji oraz zrzeszających je organi-
zacji. Również w ramach kampanii „Poznaj swoje 
prawa w pracy”, prowadzonej w 2011 r. przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy, rozpowszechniano mate-
riały i publikacje służące uświadomieniu potencjal-
nym klientom agencji zatrudnienia najczęstszych 
naruszeń prawa związanych z pośrednictwem pracy 
oraz pracą tymczasową.

W ocenie inspektorów pracy, najczęstsze przy-
czyny nieprawidłowości ujawnionych w wyniku 
kontroli stanowią:
– świadome naruszanie obowiązujących prze-

pisów lub celowe działania wynikające z wkal-
kulowania ewentualnych kar w koszty prowa-
dzonej działalności. W szczególności dotyczy to 
niepodawania w ogłoszeniach i ofertach numeru 
wpisu do rejestru i informacji „oferta pracy tym-
czasowej”, co ma na celu wyeliminowanie nie-
ufności poszukujących pracy do agencji świad-
czących usługi pracy tymczasowej; 

– niezapewnienie właściwej ochrony prawnej 
pracownikom tymczasowym — niektóre roz-
wiązania ustawowe pozwalają na obchodzenie 
przepisów bądź świadome ich naruszanie bez 
żadnych konsekwencji;

– problemy z pozyskaniem personelu o odpo-
wiednich kwalifikacjach lub poszukiwanie 
oszczędności w zakresie zatrudniania wykwa-
lifikowanych pracowników;

– dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia 
agencji, np. poprzez celowe niestosowanie się 
do obowiązujących uregulowań lub rezygnację 
z obsługi prawnej;

– trudności finansowe podmiotów, wynikające 
także z nieterminowego regulowania należno-
ści przez kontrahentów, czego skutkiem mogą 
być zaległości w opłacaniu składek na ubezpie-
czenie społeczne i Fundusz Pracy, podatków 
i innych należności publicznych.
Osoby reprezentujące agencje zatrudnienia 

wskazywały ponadto na konieczność redukowania 
kosztów prowadzonej działalności (w tym związa-
nych z obsługą prawną) oraz na ograniczony dostęp 
do bezpłatnych porad prawnych, udzielanych przez 
osoby posiadające rzetelną wiedzę na temat prowa-
dzenia agencji.

Podsumowując wyniki kontroli przestrzegania 
przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należy 

stwierdzić, że stan praworządności w tej dziedzinie 
ulega stopniowej poprawie. 

W szczególności udało się utrzymać trwający 
od kilku lat systematyczny spadek odsetka kontro-
lowanych podmiotów, które dopuściły się narusze-
nia zasad prowadzenia agencji zatrudnienia (z 66% 
w 2008 r. do 50% w 2011 r.). W pewnych obszarach, 
w tym również bezpośrednio związanych z ochro-
ną osób korzystających z usług agencji, skala nie-
prawidłowości jest nadal niepokojąca (odnosi się 
to m.in. do zawierania umów z osobami kierowa-
nymi do pracy za granicą u pracodawców zagra-
nicznych).

W celu poprawy wyżej przedstawionego stanu 
za konieczne należy uznać w szczególności: 

• intensyfikowanie działań służących pogłębianiu 
współpracy pomiędzy organami kontrolującymi 
podmioty świadczące usługi agencji zatrudnie-
nia (wojewódzkie urzędy pracy, urzędy marszał-
kowskie, straż graniczna), celem zapewnienia 
sprawnej wymiany informacji i skuteczności pro-
wadzonych postępowań kontrolnych; 

• kontynuację wdrożonych działań prewencyj-
nych we współpracy z właściwymi marszałkami 
województw (opracowanie i rozpowszechnianie 
materiałów informacyjnych), w celu zwiększe-
nia świadomości prawnej osób korzystających 
z usług agencji zatrudnienia, a także organiza-
cję szkoleń przeznaczonych dla tych agencji;

• współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy 
z właściwymi urzędami państw UE/EOG oraz 
placówkami dyplomatycznymi RP, służące eli-
minacji nieprawidłowości dotyczących zatrud-
niania polskich pracowników tymczasowych, 
którzy korzystają z usług agencji kierujących 
ich do pracy za granicą;

• monitoring ogłoszeń ukazujących się w me- 
diach, mający na celu wykrywanie nielegalnych 
agencji zatrudnienia oraz agencji naruszających 
zasady zawarte w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (priorytetowa for-
ma typowania podmiotów do kontroli).
Ponadto w celu zwiększenia efektywności kon-

troli, przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy powinny zobowiązywać agencje 
zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, 
do których kierowane są osoby korzystające z usług 
agencji, a także rejestru osób kierowanych do pracy 
za granicą. Wyeliminowałoby to występujące prak-
tyki zatajania przez agencje umów zawartych z pod-
miotami zagranicznymi i osobami korzystającymi 
z usług agencji.
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W ocenie inspektorów pracy, ograniczenie nie-
prawidłowości dotyczących praw pracowników tym-
czasowych wymaga rozszerzenia katalogu sank-
cji z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 
9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych. Przykładowo, w obecnym stanie praw-
nym nie jest sankcjonowane powierzanie pracowni-
kowi tymczasowemu zadań o innym charakterze niż 

wyszczególnione w art. 2 pkt 3 ww. ustawy — pozo-
stających w sprzeczności z definicją pracy tymcza-
sowej, zatrudnianie na stanowiskach, na których 
zgodnie z ustawą praca tymczasowa nie może być 
powierzana (np. przy pracach szczególnie niebez-
piecznych), a także przekraczanie dopuszczalnego 
okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
jednego pracodawcy użytkownika.
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Miarą skuteczności kontrolnej działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy jest m.in. statystyczny 
wymiar rezultatów pracy inspektorów. Stanowi on 
ważny wskaźnik ilustrujący skalę nieprzestrzegania 
prawa pracy i obrazuje charakterystyczne tenden-
cje. Analiza danych kontrolnych umożliwia zatem 
zarówno diagnozę najistotniejszych dla ochrony 
pracy problemów, jak i  programowanie dalszych 
działań PIP, w  tym prewencyjno-promocyjnych. 
Efekty pracy inspekcji, które można ująć w posta-
ci liczb, nie wyczerpują —  co należy zaznaczyć 
—  całokształtu przedsięwzięć urzędu na rzecz 
likwidowania nieprawidłowości w zatrudnieniu oraz 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

Ze względu na wysoką skalę naruszeń prze-
pisów regulujących wypłatę należności pra-
cowniczych, PIP od lat monitoruje ten ważny 
społecznie obszar prawa pracy. Zgodnie z  usta-
wą o PIP, inspektor pracy ma prawo wydać nakaz 
wypłaty podlegający natychmiastowemu wykona-
niu w sytuacji nierespektowania przez pracodawcę 
elementarnego prawa pracownika do należnego 
wynagrodzenia lub innych świadczeń ze stosunku 
pracy. Wydany nakaz wypłaty jest decyzją admini-
stracyjną i podlega egzekucji administracyjnej.

W  2011  r. inspektorzy pracy wyegzekwo-
wali należności na kwotę prawie 78,2 mln  zł dla 
75,5 tys. pracowników.

Równolegle Państwowa Inspekcja Pracy wyeg-
zekwowała należności na rzecz funduszy państwo-
wych. I tak na Fundusz Pracy płatnicy wpłacili zale-
głe składki za 25,4 tys. pracowników — na łączną 
kwotę 4,1 mln zł. Z kolei zaległe składki na ubez-
pieczenie społeczne 3,5 tys. pracowników płatnicy 
uregulowali, wpłacając kwotę 4,1 mln zł.

W  zakresie prawnej ochrony pracy do zadań 
inspekcji pracy należy także kontrola przestrzega-
nia przepisów dotyczących m.in. stosunku pracy, 
czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. 

Zwłaszcza problematyka czasu pracy jest od 
lat przedmiotem wnikliwych kontroli PIP, ponie-
waż łamanie norm prawnych w  tej sferze ma 
bezpośredni związek z  naruszaniem przepisów 
o  wynagrodzeniach i  innych świadczeniach ze 
stosunku pracy, a  ponadto w  wielu branżach ma 
istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy. 
W wyniku przeprowadzonych w roku sprawozdaw-
czym kontroli wyeliminowano liczne nieprawid-
łowości związane z  zatrudnianiem w  godzinach 
nadliczbowych — dotyczyły one łącznie 7,1  tys. 
pracowników. Doprowadzono także do założenia 

ewidencji czasu pracy dla 27,8  tys. zatrudnio-
nych, a  w  odniesieniu do 73,8  tys. pracowników 
— do skorygowania jej zapisów, co niejednokrot-
nie skutkowało wypłatą należności, których pra-
cownicy zostali bezpodstawnie pozbawieni.

Rokrocznie PIP ujawnia wiele naruszeń przepi-
sów o urlopach wypoczynkowych.

W roku sprawozdawczym — dzięki działaniom 
inspektorów pracy —  kontrolowani pracodawcy 
udzielili zaległych urlopów 47,2 tys. pracowników.

Pracodawcy wyeliminowali również nieprawid-
łowości z zakresu legalności zatrudnienia. Uzy-
skano m.in. potwierdzenie na piśmie istnienia sto-
sunku pracy dla 5,1 tys. osób będących stronami 
umów cywilnoprawnych oraz dla 5 tys. osób pra-
cujących bez żadnej umowy. Różnego rodzaju nie-
prawidłowości z  zakresu legalności zatrudnienia 
oraz przestrzegania ustawy o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy wyeliminowano łącznie 
w odniesieniu do 130,1 tys. pracujących.

Ponadto, skorygowano treści umów o  pracę 
zawartych z 23,3 tys. pracowników.

Omawiając efekty kontroli PIP w sferze bezpie-
czeństwa pracy, należy w szczególności podkre-
ślić, że profesjonalne działania inspektorów pracy 
doprowadziły do likwidacji w kontrolowanych zakła-
dach bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
63,7 tys. pracowników. 

Wykonanie przez pracodawców konkret-
nych obowiązków określonych w  przepisach 
bezpieczeństwa i  higieny pracy wyegzekwowano 
m.in. w zakresie:

•	 badań i  pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (53,8 tys. pra-
cowników); 

•	 oceny ryzyka zawodowego (łącznie w odnie-
sieniu do 324,6 tys. pracowników); 

•	 badań lekarskich (46,7 tys. pracowników);

•	 szkoleń z  zakresu bezpieczeństwa i  higieny 
pracy (90,5 tys. pracowników). 

Reasumując, zwrócić należy uwagę, że inspek-
torzy pracy w czasie czynności kontrolnych spraw-
dzają, czy pracodawcy zrealizowali wydane 
uprzednio środki prawne. Na przykład w 2011 r. 
inspektorzy sprawdzili wykonanie ponad 100 tys. 
decyzji, stwierdzając, że prawie 95% spośród nich 
zostało zrealizowanych. Podobnie kształtuje się 
odsetek wykonanych przez pracodawców wnio-
sków w wystąpieniach — 90%. Oznacza to wyso-
ki poziom skuteczności działań kontrolno-nadzor-
czych PIP.
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Dane z działalności PIP w 2011 r.*

WYBRANE ZAGADNIENIA OBJĘTE DECYZJAMI LUB WNIOSKAMI 
W WYSTĄPIENIACH INSPEKTORÓW PRACY

liczba 
pracodawców, 

którzy 
zrealizowali 
wnioski lub 

decyzje 

liczba osób, 
których 

zrealizowane 
wnioski lub 

decyzje 
dotyczyły

BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH 2,3 tys. 53,8 tys.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 3,7 tys. 22 tys.

SZKOLENIA BHP PRACOWNIKÓW 20,6 tys. 90,5 tys.

BADANIA LEKARSKIE 14,3 tys. 46,7 tys.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 14,3 tys. 324,6 tys.

BRAK POTWIERDZENIA NA PIŚMIE ZAWARTEJ UMOWY O PRACĘ 2 tys. 5 tys.

NIEPRAWIDŁOWO SPORZĄDZONA UMOWA O PRACĘ 5,1 tys. 23,3 tys.

ZAWARCIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ W WARUNKACH, W KTÓRYCH 
ZGODNIE Z ART. 22 § 1 KP POWINNA BYĆ ZAWARTA UMOWA O PRACĘ

1 tys. 5,1 tys.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ROZWIĄZYWANIU UMÓW O PRACĘ 1,7 tys. 7,8 tys.

NIEWYDANIE ŚWIADECTWA PRACY 797 1,7 tys.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W TREŚCI ŚWIADECTWA PRACY 4,9 tys. 23,2 tys.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY WYDAWANIU ŚWIADECTW PRACY 2,8 tys. 13,5 tys.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW POWYŻEJ DOPUSZCZALNEJ LICZBY 
GODZIN NADLICZBOWYCH

598 7,1 tys.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW W NIEDZIELĘ LUB ŚWIĘTO 
Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

309 1,9 tys.

NIEPROWADZENIE EWIDENCJI CZASU PRACY 3 tys. 27,8 tys.

NIERZETELNE PROWADZENIE EWIDENCJI CZASU PRACY 4,9 tys. 73,8 tys.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW POWYŻEJ PRZECIĘTNIE 5 DNI 
W TYGODNIU W PRZYJĘTYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM

1,9 tys. 20,7 tys.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 
O ODPOCZYNKU 11 GODZINNYM DOBOWYM

1,1 tys. 15,5 tys.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW 
O ODPOCZYNKU 35 GODZINNYM TYGODNIOWYM

690 6,1 tys.

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOT. CZASU PROWADZENIA POJAZDU, 
OBOWIĄZKOWYCH PRZERW I CZASU ODPOCZYNKU KIEROWCÓW

395 5,4 tys.

NALEŻNOŚCI ZE STOSUNKU PRACY 12,5 tys. 75,5 tys.

NIEUDZIELANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Z UPŁYWEM I KWARTAŁU 
ROKU NASTĘPNEGO

2,6 tys. 47,2 tys.

BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA 7,9 tys. 63,7 tys.

* Dane wg stanu na dzień 31.03.2012 r.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Kampania informacyjno
‑prewencyjna„Bezpieczeństwopracy
w budownictwie”

W 2011 r. zrealizowany został 3 etap kampanii 
informacyjno-prewencyjnej „Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie”. Jej adresatami byli przede wszyst-
kim pracodawcy (zatrudniający do 49 pracowników), 
przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby, które odpo-
wiedzialne są za zapewnienie właściwego przygo-

towania pracowników i organizację ich pracy oraz 
skuteczny nadzór. 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia było zapo-
bieganie wypadkom w budownictwie, w szczegól-
ności wypadkom w grupie pracowników o krótkim 
stażu pracy (poprzez inspirowanie do przeglądu 
i poprawy warunków pracy oraz zachęcanie do pre-
ferowania środków ochrony zbiorowej), a także pro-
mowanie podwyższonych standardów w dziedzinie 
szkoleń pracowników.

Kampaniamacharakterspołeczny—w ciągu
trzechlatzaangażowałysięw niąliczneinstytu
cje,organizacjei przedsiębiorstwa: Zakład Ubez- 
pieczeń Społecznych, Polski Związek Inżynierów 
i  Techników Budownictwa, Związek Zawodowy 
„Budowlani”, największe firmy działające w sektorze 
budowlanym — sygnatariusze Deklaracji w sprawie 
porozumienia dla bezpieczeństwa pracy, producen-
ci maszyn i urządzeń budowlanych, media. Jednym 
z efektów współdziałania z dużymi przedsiębiorstwa-
mi budowlanymi były opracowanie i popularyzacja 
wzorcowych materiałów wspomagających prowa-

dzenie szkolenia wstępnego — w zakresie instruk-
tażu ogólnego dla stanowisk robotniczych. 

Małym przedsiębiorcom (zakłady zatrudniające 
do 49 pracowników) zaoferowano pomoc w podno-
szeniu standardów bezpieczeństwa pracy i dostoso-
waniu do obowiązujących przepisów, umożliwiając 
nieodpłatny udział w szkoleniach i programie popra-
wy warunków pracy. Ponad 4,1 tys.pracodawców
zostałoprzeszkolonychi wyposażonychw listy
ułatwiającesamokontrolęw zakresiespełniania
wymagańbhp; 1240 złożyło pisemną deklarację 
udziału w programie, a 375 ukończyło go pozytyw-

Zdjęcie1. Umieszczanienaplacubudowybanneruzhasłemkampanii
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nie, po zweryfikowaniu przez inspektorów pracy 
dokonanych działań naprawczych.

Bezpośrednim nadzorem i monitoringiem
inspektorówpracyobjęto218dużychinwesty‑
cjibudowlanych. Na szczególną uwagę zasługuje 
nadzór nad dużymi inwestycjami związanymi z orga-
nizacją Euro 2012 — w  tym budowami Stadionu 
Narodowego w Warszawie, Stadionu Wielofunkcyj-
nego Euro 2012 we Wrocławiu, Stadionu PGE Are-
na Gdańsk.

Najskuteczniejszym sposobem popularyzacji 
idei bezpiecznej pracy na budowie była kampa
niainformacyjnarealizowanazapośrednictwem
środkówmasowegoprzekazu — telewizji, radia 
i  internetowych reklam, a także artykułów dzienni-
karskich.

Spotytelewizyjnei radioweemitowane były 
w czerwcu, a następnie dzięki środkom z Fundu-
szu Prewencji Wypadkowej ZUS również w  listo-
padzie i  grudniu. Łącznie zrealizowano blisko 
1,2 tys. emisji spotów TV. Z monitoringu stacji tele-
wizyjnych, radiowych oraz Internetu prowadzonego 
przez Press Service wynika, że w okresie kampanii 
w mediach ukazało się ponad 200 relacji w formie 
doniesień prasowych, dyskusji ekspertów, wypo-
wiedzi, reportaży. Kampania prowadzona była rów-
nież na popularnych portalach internetowych, w tym 
portalach społecznościowych (Facebook) i branżo-
wych, gdzie wskaźnik zainteresowania informacją 
był największy. 

Przekaz kampanii wzmacniano dzięki umieszcze-
niu na największych krajowych budowach 656 wiel‑
koformatowychbannerówz hasłem„Szanujżycie!
Bezpiecznapracanawysokości”(w tym 256 — ze 
środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Badaniaefektywnościkampaniimedialnej
finansowanejprzezPaństwowąInspekcjęPracy
prowadzonebyłyprzezinstytutbadawczyTNS
OBOP. Zasięg kampanii medialnej „Bezpieczeń-
stwo pracy w budownictwie” w 2011 r. kształtował 
się następująco: 80% respondentów miało kontakt 
z przekazem kampanii za pośrednictwem przynaj-
mniej jednego z mediów, przy czym 71% respon-
dentów oglądało reklamę telewizyjną „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca na wysokości”, 50% oglądało ban-
nery eksponowane na placach budów, 34% zapo-
znało się z informacjami w Internecie, 30% słuchało 
spotu radiowego. W wyniku zetknięcia się z przeka-
zem kampanii, 27% badanych pracodawców zade-
klarowało, że poprawi przygotowanie pracowników 
do bezpiecznej pracy oraz zwiększy nadzór w tym 
zakresie. Szczegółowe wyniki tego badania przed-
stawiono na wykresie.

Zdjęcie2.Spottelewizyjny
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W 2011 r. w związku z kampanią przygotowa‑
no3nowepozycjewydawniczeadresowanedo
branżybudowlanej: „Budownictwo. Bezpieczne 
rusztowania”, „Budownictwo. Drabiny”, „Budow-
nictwo. Podesty ruchome przejezdne”. Obecnie 
seria wydawnicza adresowana do branży budow-
lanej składa się z 19 pozycji — broszur, ulotek, afi-
szy i  plakatów. Nakład publikacji poświęconych 
zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pracy 
w budownictwie w 2011 r. wyniósł ponad 230 tysię‑
cyegzemplarzy (w tym 130 tysięcy sfinansowano 
ze środków ZUS). Wszystkie wydawnictwa kampa-
nii są dostępne na stronie www.pip.gov.pl oraz na 
stronie kampanii www.bezupadku.pl.

Podsumowaniem 3-letniej kampanii prowadzo-
nej w budownictwie było międzynarodowe semi-
narium zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Pań-
stwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Seminarium 
stało się okazją do spotkania środowisk zaangażo-
wanych w realizację projektu, wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem 
pracy w budownictwie, a także do zaprezentowa-
nia produktu kampanii — materiału szkoleniowego, 
który będzie rozpowszechniany wśród podmiotów 
budowlanych w latach następnych. 

Prowadzona przez Państwową Inspekcję Pra-
cy na przestrzeni ostatnich 3 lat kampania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie sta-
ła się czynnikiem kształtowania świadomości skut-
ków zagrożeń, skutecznych środków ochrony oraz 
obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy wśród głównych 
grup zaangażowanych w proces budowlany. Wpły-
nęła na zwiększenie pożądanych zachowań spo-
łecznych, takich jak brak tolerancji dla wykonywa-
nia robót budowlanych — a w szczególności prac 
na wysokości — w sposób zagrażający życiu i zdro-
wiu pracowników. Wskazujena tom.in.wzrost
liczbytelefonówinterwencyjnychdoPaństwowej
InspekcjiPracy z sygnałami o wykonywaniu prac 

Postawy pracodawców 2011 
Czy  w  wyniku  zetknięcia  z  przekazem  niniejszej  kampanii...  ?  
Podstawa:  Respondenci  II  fali  badania,  N=302*,  w  %  

* dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 r. 

Źródło: TNS OBOP

Wykres60.Wynikibadaniadot.efektówkampaniimedialnej
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na wysokości w sposób niebezpieczny i niezgodny 
z przepisami. Działalność informacyjna i doradcza 
dla pracodawców, kadry technicznej, pracowników 
służby bhp, a  także spotkania inspektorów pracy 
z wykonawcami na placach budów na etapie ich 
organizacji sprawiają, że Państwowa Inspekcja Pra-
cy zaczyna być postrzegana jako instytucja wspo-
magająca pracodawców, a nie tylko jako organ kon-
troli i przymusu.

Pozytywnie odbieraną formą działań PIP jest 
docieranie do adresatów programów prewencyjnych 
poprzez inwestora lub kierownika budowy z ramie-
nia generalnego wykonawcy i organizowanieszko
leń,spotkańz pracodawcamibezpośredniona
placubudowy, w momencie uruchamiania wstęp-
nego etapu robót. Pozwala to na wymianę informacji 
między podmiotami bezpośrednio zaangażowany-
mi w działania na placu budowy i stwarza możli-
wość opracowaniawspólnychzasadpostępo
waniaprzyrealizacji inwestycji. Celem spotkań 
jest zwrócenie uwagi podmiotom zaangażowanym 
w realizację inwestycji na konieczność uwzględnie-
nia kwestii bezpieczeństwa pracy już na etapie pla-
nowania zadań oraz zapewnienia nadzoru nad ich 
realizacją. Ponadto bardzo istotne znaczenie ma 
uświadomienie prawnych skutków popełnionych 
błędów lub zaniechań w tym zakresie. W ramach 
nadzoru nad inwestycjami EURO 2012, PIP stosowa-
ła taką właśnie formę motywowania pracodawców 
do tworzenia bezpiecznych i zgodnych z prawem 
warunków pracy.

2. Kampaniaprewencyjna„Czaspracy
kierowcówa wypadkidrogowe”

Wspomagającą rolę w  stosunku do kontro-
li przepisów dotyczących czasu pracy kierowców 
zawodowych miała kampania prewencyjna „Czas 
pracy kierowców a wypadki drogowe”. Podejmo-
wane w jej trakcie działania na rzecz uświadamia-
nia pracodawcom konsekwencji prawnych i eko-
nomicznych takich wypadków, będących skutkiem 
naruszania przepisów, a także popularyzacja analiz 
okoliczności i przyczyn ww. wypadków mają inspi-
rować do bardziej starannej i zgodnej z przepisami 
prawa organizacji pracy kierowców zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyj-
nych, zakładach komunikacji miejskiej itd.

Kampaniainformacyjnaw mediach realizowa-
na przez regionalne rozgłośnie radiowe, m.in. w Kra-
kowie, Lublinie, Gdańsku, uzupełniona została 
o działania informacyjne skierowane bezpośrednio 
do kierowców. Na stu stacjach paliw Shell (wyse-

lekcjonowanych na podstawie statystyki obrotu 
flotowego) oraz w dwunastu bazach paliw dystry-
buowano w okresie kampanii informacyjnej ulotki 
zawierające podstawowe informacje o organizacji 
czasu pracy, obowiązkowych przerwach i odpoczyn-
ku w pracy, wpływie czynników psychospołecznych 
na bezpieczeństwo pracy. Dorąkkierowcówzawo
dowychprzekazanoprawie40tysięcyulotek. Na 
podstawie opinii wyrażonej przez organizatorów 
akcji po stronie dystrybutora paliw stwierdzić moż-
na, że materiały spotkały się z zainteresowaniem 
kierowców i zostały ocenione jako przydatne i przej-
rzyste. Działania informacyjne prowadzone były na 
zasadach dobrowolnego zaangażowania i nie wią-
zały się z ciężarami dla budżetu państwa.

Dlapracodawcówi ichprzedstawicielizorga
nizowano39szkoleń. Wzięło w nich udział ponad 
1,6  tys.osób. Podczas zajęć analizowano przy-
czyny wypadków przy pracy, ich skutki dla praco-
dawcy, omawiano sposób prawidłowego przepro-
wadzania oceny ryzyka zawodowego kierowców 
w zakresie czynników psychospołecznych, w szcze-
gólności zmęczenia i przeciążenia psychicznego. 
Podstawą dla prowadzenia działań edukacyjnych 
stał się materiał szkoleniowy przygotowany przez 
ekspertów PIP, w  tym psychologa pracy. W rea-
lizację szkoleń zaangażowane były instytucje
partnerskie, m.in. komendy wojewódzkie policji, 
Inspekcja Transportu Drogowego, stowarzyszenia 
przewoźników oraz organizacje pracodawców dzia-
łające w sektorze transportu. 

W toku kampanii zwrócono również uwagę na 
problem osób niebędących kierowcami zawo
dowymi,którychobowiązkisłużbowezwiązane
są z  prowadzeniem pojazdów: przedstawicieli 
handlowych, doradców klienta, osób audytujących 
placówki regionalne. 

Wydawnictwa kampanii, spot radiowy, prezen-
tacje multimedialne oraz listy kontrolne opracowa-
ne na podstawie materiałów przekazanych przez 
Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Irlandii (HSA) 
— udostępnionesąnastroniewww.pip.gov.pl.

3. Programinformacyjno‑prewencyjny
„Zarządzaniebhpw małychzakładach,
w którychodnotowanodużenasilenie
wypadkówprzypracy”

Programem informacyjno -prewencyjnym objęto 
małe zakłady zainteresowane podjęciem skutecz-
nych działań w zakresie zapobiegania i ograniczania 
zagrożeń, których skutkiem były zaistniałe wypad-
ki przy pracy. Z reguły dochodzi do nich w wyniku 



141

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

braku lub niewłaściwie przeprowadzanych analiz 
stanu bhp oraz nierzetelnych ocen ryzyka zawodo-
wego związanego z wykonywaniem pracy. Dlatego 
w ramach części informacyjnej programu zwracano 
pracodawcom uwagę na zasadnicze kwestie warun-
kujące osiągnięcie pozytywnych rezultatów podej-
mowanych działań, tj.:

•	 uwzględnianie w  ocenie ryzyka zawodowego 
wszystkich zagrożeń, w  szczególności tych, 
których aktywizacja doprowadziła do wypad-
ków przy pracy;

•	 zarządzanie ryzykiem zawodowym, polegają-
ce na podejmowaniu działań likwidujących lub 
zmniejszających to ryzyko oraz na monitoro-
waniu ich skuteczności. 
Do udziału w programie wybrano te małe zakła-

dy, w których odnotowano największe liczby wypad-
ków przy pracy, wykorzystując w tym celu bazy 
danych przekazane przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

W ramach spotkań informacyjno-szkolenio-
wych, w których uczestniczyło 1219 zakładów, 
inspektorzy pracy przekazali komplety materiałów 
edukacyjno-szkoleniowych do realizacji celów pro-
gramu, w tym do sprawdzenia skuteczności stoso-
wanych dotychczas środków ochrony oraz utrzy-
mania lub poprawy warunków bezpieczeństwa 
pracy. Spośród pracodawców, uczestniczących 
w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, 871 
pobrało specjalistyczne ankiety do rejestracji skali 
i rodzaju podjętych działań. Do końca 2011 r. ankie-
ty odesłało 366 pracodawców (49 %), zatrudniają-
cych prawie 27 tys. pracowników. Poinformowa-
li oni o dokonaniu analizy stanu bhp w zakresie 
prewencji wypadkowej oraz podjętych działaniach 
zapobiegawczych o charakterze organizacyjnym 
lub technicznym.

przedstawicieli partnerów społecznych oraz wszyst-
kich partnerów wspierających cele programu.

4. Działania informacyjno-prewencyjne 
dot. bezpieczeństwa pracy przy 
maszynach do obróbki plastycznej

Corocznie przy obsłudze maszyn dochodzi do 
wielu wypadków spowodowanych brakiem zabez-
pieczenia strefy niebezpiecznej (ruchome elemen-
ty maszyn) lub niewłaściwym działaniem systemów 
sterowania (w szczególności zatrzymania awaryjne-
go oraz odłączenia od zasilania w energię). Dzia-
łania informacyjno-prewencyjne dotyczące dosto-
sowania niebezpiecznych maszyn do minimalnych 
wymagań bhp, prowadzone są przez Państwową 
Inspekcję Pracy systematycznie od kilku lat.

W 2011 r. programem objęto grupę zakładów 
eksploatujących maszyny do obróbki plastycznej. 
Przeprowadzono łącznie 90 szkoleń dla 1466 pra-
codawców reprezentujących przetwórstwo prze-
mysłowe, którym przekazano materiały pomocni-
cze, w tym listy kontrolne do samooceny spełniania 
wymagań bhp, podręcznik „Bezpieczeństwo użyt-
kowania maszyn” oraz poradniki zawierające prak-
tyczne wskazówki jak dostosować maszyny do 
obróbki plastycznej do minimalnych wymagań. 

Spośród uczestników szkoleń, 845 zadeklaro-
wało sprawdzenie użytkowanych przez pracowni-
ków maszyn do obróbki plastycznej pod względem 
spełniania wymagań minimalnych bhp oraz, o ile to 
konieczne, przeprowadzenie działań dostosowaw-
czych. Od 192 uczestników programu uzyskano 
prawidłowo wypełnione ankiety do zarejestrowania 
podjętych działań sprawdzających i dostosowaw-
czych (22,7%), z których wynika, że: 

•	 sprawdzono łącznie 5576 maszyn (3403 
— w 2010 r.),

•	 dostosowano do minimalnych wymagań 
bhp 1572 maszyny (1499 — w 2010 r.),

•	 wycofano z  eksploatacji 215 maszyn (94 
— w 2010 r.), ponieważ koszty ich dostosowa-
nia do wymagań bhp były zbyt wysokie w sto-
sunku do nakładów na zakup nowych maszyn.
Pracodawcy, którzy zwracali ankiety, świad-

czące o zrealizowaniu celu programu — sprawdze-
niu stanu technicznego użytkowanych maszyn do 
obróbki plastycznej oraz dostosowaniu tych, które 
tego wymagały do minimalnych wymagań w zakre-
sie bhp —  otrzymali specjalne Zaświadczenia 
o uczestnictwie w programie PIP. W większości 
okręgowych inspektoratów pracy nastąpiło to w cza-

Przekazane informacje wskazują, że działa-
nia podjęte w  ramach programu informacyjno-
-prewencyjnego mogą przynosić efekty także 
w dłuższym okresie niż jeden rok. Ich weryfika-
cja nastąpi w  wyniku kontroli sprawdzających 
lub na podstawie danych zawartych w  bazie 
ZUS o  zakładach, w  których odnotowano 
wypadki przy pracy w 2011 r.

Łącznie we wszystkich działaniach informa-
cyjnych, prewencyjnych oraz promujących najlep-
sze przykłady rozwiązań organizacyjno-technicz-
nych w zakresie efektywnej prewencji wypadkowej 
uczestniczyło 2739 pracodawców, przedsiębiorców, 
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sie uroczystych spotkań podsumowujących rezulta-
ty programów prewencyjnych, z udziałem przedsta-
wicieli władz wojewódzkich, partnerów społecznych 
oraz mediów.

Poziom wiedzy pracodawców na temat moż-
liwości skutecznych i  funkcjonalnych rozwiązań, 
zapewniających bezpieczne użytkowanie maszyn 
jest wciąż niewystarczający. Z reguły ogranicza się 
do kojarzenia np. stałych osłon maszyn jedynie 
z przerwami w produkcji poświęconymi na przepro-
wadzenie czynności konserwacyjnych lub napraw-
czych.

wencji. Chodziło też o merytoryczne wsparcie zakła-
dów wchodzących w skład korporacji w przepro-
wadzaniu ocen stresogenności cech pracy w tych 
zakładach i, podobnie jak w latach wcześniejszych, 
wdrożeniu w nich, opartych na tych ocenach, dzia-
łań profilaktycznych.

Działaniami informacyjnymi objęto łącznie 4668
adresatówprogramuw 282zakładachpracy.

Przeprowadzono 127 szkoleń dla niemal 2 tys. 
uczestników. Do pomiaru stresogenności cech pra-
cy przystąpiło 78 podmiotów. Badaniastresogen
nościcechpracybyłydobrowolnei anonimowe. 
Prowadzono je przy użyciu narzędzia opracowa-
nego przez holenderską inspekcję pracy. Po anali-
zie 3300 ankiet przedsiębiorstwom biorącym udział 
w ocenie przedstawiano raporty na temat stwierdzo-
nego w organizacji poziomu stresu oraz jego domi-
nujących objawów i źródeł. Na tej podstawie opar-
te zostały — przekazywane jako integralna część 
tych raportów — zalecenia profilaktyczne, dotyczą-
ce najczęściej występujących stresorów. Praktyko-
wane było przekazywanie i omawianie raportów na 
specjalnieorganizowanychwarsztatachszkole
niowychw przedsiębiorstwach. Raporty przeka-
zywane przez okręgowe inspektoraty pracy mają 
być podstawą do przygotowania i wdrożenia pro-
gramów naprawczych i profilaktycznych w przed-
siębiorstwach.

Pewnym utrudnieniem w  realizacji progra-
mu w podmiotach o charakterze korporacyjnym, 
w  szczególności w  bankach, była ograniczona 
otwartość na projekty, które nie są integralną częś-
cią wewnętrznych procedur, a  także konieczność 
uzyskiwania zgody central bankowych na udział 
w programie jednostek regionalnych. Tym niemniej, 
w pierwszym roku realizacji programu odnotowa-
no dużezainteresowanieofertą inspekcjipra
cy,w szczególnościszkoleniamii publikacjami
poświęconymi różnymaspektom zarządzania
ryzykiemw zakresieczynnikówpsychospołecz
nychw pracy. Problem został również podjęty przez 
środki masowego przekazu. Odnotowano około 
30 publikacji poświęconych programowi.

6. Programinformacyjno‑promocyjny
„Ochronapracyw rolnictwie
indywidualnym”

Najważniejsze działania, realizowane przez 
Państwową Inspekcję Pracy w kwestiach ochro-
ny pracy w rolnictwie indywidualnym, to doradz-
two techniczne, promocja bezpieczeństwa pracy 
podczas wykonywania pracy przez rolników oraz 

Jednocześnie część pracodawców błęd-
nie uważa, iż eksploatowane od lat maszyny są 
bezpieczne i nie wymagają żadnych przeglądów 
i  napraw, ponieważ nie odnotowano przy ich 
obsłudze żadnych wypadków. 

Dlatego, oprócz egzekwowania rygorów prze-
pisów w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników obsługujących maszy-
ny, nie mniej ważne jest upowszechnianie problema-
tyki technicznego bezpieczeństwa użytkowanych 
maszyn wśród zainteresowanych podmiotów, przy 
wsparciu partnerów społecznych, organów nad-
zoru nad warunkami pracy, stowarzyszeń branżo-
wych, organów samorządu terytorialnego, placówek 
naukowo-badawczych.

5. Programinformacyjno‑prewencyjny
„Stresw miejscupracyi inneczynniki
psychospołecznezwiązanez pracą
w korporacjach(w tymw bankach)”

W 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy podję-
ła, po roku przerwy, realizację programu informa-
cyjno-prewencyjnego związanego z problematyką 
czynników psychospołecznych w środowisku pra-
cy. W latach 2006–2009 prowadzony był program 
przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, któ-
ry polegał na realizacji specjalistycznych szkoleń 
dla pracodawców i pracowników i na dokonywaniu 
ocen stresogenności cech pracy w przedsiębior-
stwach oraz wdrażaniu w nich, opracowanych na 
podstawie tych ocen, działań o charakterze profi-
laktycznym.

Objęcie nową edycją programu zakładów
o charakterzekorporacyjnym(w tymbanków) 
miało na celu upowszechnienie wiedzy o źródłach 
stresu zawodowego, ich związkach ze zdrowiem 
psychicznym i dobrych praktykach w zakresie pre-
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Podczas wizytacji dokonanoprzeglądusta‑
nutechnicznego5 tys.ciągników;4,6 tys.przy‑
czeprolniczych;1,7 tys.kombajnóworaz5,1 tys.
innychmaszyn i  urządzeń rolniczych (w  tym 
np. siewników, sadzarek do ziemniaków, opryski-
waczy polowych, kosiarek, pras do siana i słomy, 
rozrzutników do obornika oraz pilarek tarczowych 
i łańcuchowych). Przede wszystkim zwracano uwa-
gę rolników na brak lub niewłaściwy stan osłon czę-
ści ruchomych, które mają decydujący wpływ na 
poziom bezpieczeństwa pracy. 

Ponad 80% pilarek tarczowych, często włas-
nej produkcji, nie posiadało kaptura ochronnego 
górnej części piły, osłony dolnej części lub osłon 
elementów napędzających.

Wizytacjeogółem,w tymdot.: 8420
– prac żniwnych, 3562
– innych prac polowych, 1414
– gospodarstw ogółem, w tym dot.: 3444

gospodarstw uczestniczących w konkursie 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne” (wspólnie z inspektorami KRUS) 

1008

Liczbaosóbpracującychpodczaswizytacji 13226

Źródło: dane PIP

W kombajnach stwierdzano głównie brak kom-
pletu osłon mechanizmów napędzających przyrząd 
żniwny (heder), a ponadto niekompletne drabinki 
i poręcze pomostu operatora. Wciąż co drugi wał prze-
kazania mocy (WOM), sprzęgający ciągnik z maszy-
ną, nie posiadał osłony lub była ona uszkodzona.

działania edukacyjne, kierowane do całej społecz-
ności wiejskiej. W 2011 r. pracownicy PIP wizyto-

wali miejsca wykonywania pracy rolniczej i obejścia 
gospodarskie:

 

          

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres61.Odsetekmaszyniurządzeńrolniczych,wktórychstwierdzonouchybienia
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46
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Źródło: dane PIP
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Oprócz wizytacji prac polowych inspektorzy PIP 
przeprowadzali ocenęstanutechnicznegoi bez
pieczeństwaużytkowaniabudynkówinwentar
skich,obejśći wyposażeniagospodarstw. Naj-
częściej stwierdzane zaniedbania to:

•	 nieprawidłowy stan instalacji i  urządzeń elek-
trycznych — 1178 przypadków,

•	 niebezpieczne drabiny i  rusztowania — 1072 
przypadki,

•	 niewłaściwe przechowywanie maszyn (ostre, 
wystające elementy) — 1064 przypadki,

•	 brak zabezpieczeń otworów technologicznych 
— 974 przypadki,

•	 niebezpieczne wejścia na strychy — 722 przy-
padki,

•	 brak lub niewłaściwe zabezpieczenia studni, 
dołów, szamb i zbiorników — 523 przypadki.

Od kilku lat pracownicy PIP odnotowują 
zmniejszanie się liczby przypadków powierza-
nia dzieciom prac niebezpiecznych lub szkodli-
wych dla ich zdrowia. Niemniej, w trakcie przepro-
wadzonych wizytacji stwierdzono przebywanie 
ponad 220dzieci w strefie niebezpiecznej pracu-
jących maszyn i urządzeń oraz 160dzieci wyko-
nujących prace wzbronione młodocianym. Wciąż 
duża część dzieci, ze względów ekonomicznych, 
nie uczestniczy w organizowanych przez środo-
wiska lokalne różnorodnych formach opieki nad 
dziećmi w okresie nasilonych prac polowych.

Wzrasta poziom zagrożeniawłóknamiazbe
stowymi w pokryciach dachowych starych obiektów 
budowlanych, w szczególności podczas ich remontu 

Zdjęcie3. Filmedukacyjnydladziecirolników
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lub wymiany. Wiedza na temat podstawowych zasad 
ochrony przed wchłanianiem włókien azbestowych 
jest wciąż niewielka.

W  2011  r. zagadnienia bezpieczeństwa 
i  ochrony zdrowia przy pracach rolniczych, 
a  także w obejściu i budynkach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagrożeń wypadkowych 
i chemicznych były przedmiotem 463 szkoleń dla 
12,1 tys. rolników.

W 136 konkursach wiedzy o bhp wzięło udział 
3,5  tys. rolników. Największym zainteresowaniem 
cieszył się współorganizowany z KRUS ogólno
polskikonkurs„Bezpiecznegospodarstworol
ne”. W IX edycji tego konkursu przeprowadzono 
1008 wspólnych wizytacji gospodarstw indywidual-
nych. Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała liczne 
nagrody i dyplomy, w tym dla 16 laureatów konkursu 
na szczeblu krajowym. 

Wiele powiatowychi wojewódzkichkomisji
rolnych uczestniczy w organizacji różnorodnych 
przedsięwzięć na rzecz ochrony pracy. Podstawo-
wymi partnerami wspierającymi działalność PIP są 
oddziały doradztwa rolniczego, policja, straż pożar-
na, instytucje kościelne. Jednak najważniejsze jest 
zaangażowanie lokalnych partnerów społecznych, 
w tym głównie sołtysów. W 2011 r. komisje rolne 
spotkały się ponad 50 razy, a łączna liczba spotkań 

W 2011 r. PIP zorganizowała podczas tar-
gów i  wystaw rolniczych 168 punktów infor-
macyjno-doradczych, które odwiedziło ponad 
41  tys. osób. Udzielono 3,6  tys. porad i  infor-
macji technicznych. Rozkolportowano blisko 
80 tys. publikacji dotyczących bezpieczeństwa 
pracy na wsi.

Podobnie jak w  poprzednich latach, dzieci 
i młodzież wiejska bardzo aktywnie uczestniczyły 
w  przedsięwzięciach służących poprawie jakości 
życia na wsi, w  tym bezpieczeństwa przy wyko-
nywaniu prac rolniczych. Bardzo często postawa 
taka wiąże się z codzienną obserwacją warunków, 
w jakich pracują ich rodzice. Działania PIP o cha-
rakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży wiej-
skiej, uwzględniające grupy wiekowe, polegają na 
organizacji wykładów, prelekcji, konkursów wie-
dzy oraz konkursów plastycznych. Poniżej zesta-
wiono wybrane działania edukacyjne i promocyjne 
PIP skierowane do dzieci i  młodzieży wiejskiej 
w 2011 r.

pracowników inspekcji z partnerami społecznymi 
wyniosła prawie 400.

Ważną częścią działalności PIP w  rolnictwie 
indywidualnym jest czynny udział w  rolniczych 
imprezach masowych.

Rodzajedziałańedukacyjnych Liczbadziałań Uczestnicy(tys.)

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym 141 4,8

Prelekcje wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjów 624 23,2

Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp wśród młodzieży i dzieci wiejskich 273 13,2

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich 243 12,9

Ogółem 1281 54,1

Źródło: dane PIP

Działaniaedukacyjnei promocyjnedlamło
dzieżyzrealizowanodziękiudzielonemuwspar
ciui współpracyz dyrektoramiszkół,KRUS‑em,
stowarzyszeniamirolniczymi. Pracownicy PIP pro-
wadzili również działania edukacyjno-promocyjne 
w miejscach wypoczynku dzieci (np. kolonie letnie, 
zimowiska, Nieobozowa Akcja Letnia organizowa-
na przez harcerzy). W trakcie 115 spotkań przepro-
wadzono pogadanki połączone z projekcją filmów 
animowanych o tematyce bezpieczeństwa na wsi, 
w których uczestniczyło 5,4 tys. dzieci.

Przedsięwzięcia PIP inicjujące działania na rzecz 
ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym opiera-
ją się na dużym zainteresowaniu środowiska wiej-
skiego tą problematyką oraz efektywnej współpra-

cy z partnerami zaangażowanymi w poprawianie 
warunków pracy w rolnictwie indywidualnym. 

Wciąż występuje dużezróżnicowaniew po
‑dejściudosprawbezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, wynikające przede wszystkim z warun-
ków ekonomicznych, poziomu wykształcenia, 
wieku adresatów działań, tradycji kulturowych 
i regionalnych, a także dostępu do źródeł infor-
macji. 

Okręgowe inspektoraty pracy współpracują
z regionalnymistacjamitelewizyjnymi,rozgłoś
niami radiowymi i  redakcjami gazet. W  2011  r. 
wyemitowano 48 felietonów, wywiadów i reportaży, 
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nadano 95 audycji radiowych oraz opublikowano 
127 materiałów prasowych. Jednak wciąż przekaz 
medialny, kształtujący świadomość środowiska 
wiejskiego w obszarze bezpieczeństwa przy pracy 
rolniczej i w gospodarstwie nie jest wystarczający. 
Dlatego w 2012 r. przewidujemy — w porozumie-
niu z  kluczowymi partnerami, członkami Komisji 
Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy w Rolnictwie — przygotowa-
nie koncepcji, zakrojonej na dużą skalę, kilkuletniej 
kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej 
zwróceniu uwagi społecznej na znaczenie bezpie-
czeństwa pracy rolniczej, jako warunku rozwoju 
środowiska wiejskiego. Działania opierałyby się na 
wszechstronnym wykorzystaniu wszystkich nowo-
czesnych środków komunikacji społecznej.

7. Programedukacyjny„Kultura
bezpieczeństwa”

We współpracy z Centralnym Instytutem Ochro-
ny Pracy — Państwowym Instytutem Badawczym 
zrealizowano V edycję programu pn. „Kultura bez-
pieczeństwa”, adresowanego do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Podstawowy cel tego przed-
sięwzięcia to promowanie idei bezpiecznej pracy 
jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. 

W  roku szkolnym 2010/2011 do programu
przystąpiły292szkołyponadgimnazjalnez całej 
Polski (najwięcej z  województw: podkarpackie-
go, pomorskiego i opolskiego), a w jego realizację 
zaangażowałosię764nauczycieli, którzy prze-
prowadzili z młodzieżą lekcje poświęcone zagad-
nieniom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa 
pracy. Na uczelniach wyższych program realizo-
wano w formie wykładów i seminariów. Tematyka 
wykładów ustalana była w zależności od charakteru 
uczelni. Ogółem, w lekcjach i spotkaniach uczestni-
czyło ponad 33 tys. uczniów i studentów, najwięcej 
w województwach: podkarpackim, mazowieckim 
i pomorskim. 

Nauczycielom, którzy realizowali zajęcia z mło-
dzieżą, przyznane zostały świadectwa udzia-
łu. Podobnie jak w minionych latach, warunkiem 
otrzymania certyfikatu było przeprowadzenie i udo-
kumentowanie przynajmniej dwóch lekcji o  tema-
tyce bhp lub prawa pracy. Warunek ten spełniło 
620 nauczycieli. 

Przy realizacji programu „Kultura bezpieczeń-
stwa” wykorzystywane są — przygotowaneprzez
CIOP‑PIB—podręczniki multimedialnymateriał
edukacyjny dla nauczycieli prowadzących ww. zaję-
cia, a także wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pra-

cy. Uzupełniając dotychczasowy materiał, w roku 
2011 PIP wyprodukowała cyklkrótkichfilmów pre-
zentujących najważniejsze zagadnienia z zakresu 
prawnej ochrony pracy „Para na etacie”.

Zgodnie z badaniem ankietowym przeprowa-
dzanym corocznie po realizacji zadań w szkołach, 
93%nauczycieli ocenia program jakobardzo
dobrylubdobry. Nauczyciele deklarowali, że mając 
za sobą uczestnictwo w programie i wiedzę na jego 
temat, przystąpiliby do programu ponownie lub 
poleciliby uczestnictwo w nim innym nauczycielom.

W latach 2006–2011 w zajęciach poświęco-
nych problematyce ochrony pracy, organizowa-
nych w ramach programu wzięło udział ponad 
180 tysięcy uczniów szkół ponadgimazjalnych.

Zorganizowano również ponad 100dodatko
wychszkoleńi spotkańorazdni otwarte w okrę-
gowych inspektoratach pracy o tematyce związanej 
z prawem i bezpieczeństwem pracy.

Podjęto współpracę z mediami, głównie roz-
głośniami radiowymi i lokalną prasą. Jej wynikiem 
były audycje i artykuły poświęcone podejmowaniu 
pierwszej pracy, prawom i obowiązkom pracowni-
ków oraz pojawiającym się w tym kontekście nie-
prawidłowościom. 

8. Programprewencyjny„Zdobądź
dyplomPIP”

W 2011 r. udział w programie „Zdobądź dyplom 
PIP” zadeklarowało 1334 pracodawców zatrud-
niających do 9 pracowników (1772 — w 2010 r.), 
a  573  spośród nich po zrealizowaniu jego zało-
żeń uzyskało taki dyplom (611 — w 2010 r.). Warto 
zaznaczyć, że do 43% wzrósł odsetek pracodaw-
ców, którzy uzyskali pozytywną ocenę inspektorów 
pracy w zakresie dostosowania do wymagań prze-
pisów prawa pracy i bhp, kwalifikującą uczestnika 
programu do dyplomu PIP. Wśród uczestników pro-
gramu, 69% mikrozakładów nie było wcześniej kon-
trolowanych lub odbyła się tylko jedna kontrola.

W dalszym ciągu inspektorzy pracy są głów-
nym źródłem informacji o programie, jednak wzrasta 
w tym zakresie rola Internetu, innych pracodawców 
oraz partnerów wspierających idee programu (cechy 
rzemiosł, administracja samorządowa — starostwa 
i  gminy). Pracodawcy podkreślali, że do udzia-
łu w programie promocyjnym skłonił ich głównie 
niedostatek wiedzy z zakresu szeroko rozumiane-
go prawa pracy, w  tym przepisów bhp. Ponadto 
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dostosowanie warunków pracy do obowiązujących 
wymagań w tym zakresie sprawia im duże trudno-
ści z uwagi na ograniczony dostęp do przepisów 
oraz konieczność stałego i bezpośredniego kiero-
wania mikrofirmą. 

ny zbiorowej i indywidualnej do prac na wyso-
kościach, oznakowanie dróg komunikacyjnych 
w zakładzie;

•	 w  zakresie dostosowania maszyn do
wymagań bhp: zainstalowanie dodatkowych 
urządzeń ochronnych do eksploatowanych 
szlifierek i  frezarek, remont wanien galwanicz-
nych, zakup nowych odsysaczy pyłu;

•	 w  zakresie dostosowania pomieszczeń
pracydowymagańbhp: remont przewodów 
gazowych, wymiana płytek w  magazynach, 
wymiana regałów magazynowych.
W  ocenie adresatów programu „Zdobądź 

dyplom PIP”, jak również partnerów wspierających 
program, forma oddziaływania prewencyjnego 
poprzez udzielanie pomocy merytorycznej mikro-
pracodawcom, honorowanie najlepszych rozwiązań, 
poprawiających warunki pracy oraz ich promowa-
nie, przyczynia się do tworzenia wizerunku PIP jako 
organu wspierającego pracodawców zainteresowa-
nych zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia zatrudnionym pracownikom.

9. Kampaniainformacyjna„Poznajswoje
prawaw pracy”

Najbardziej spektakularną inicjatywą służącą 
promocji wiedzy prawnej i kultury praworządności 
w stosunkach pracy jest, rozpoczęty w roku 2011, 
dwuletni projekt informacyjny „Poznaj swoje prawa 
w pracy”. Jego cele to zwrócenie uwagi i zachę-
cenie pracowników i pracodawców do podnosze-
nia wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, 
uświadomienie pracodawcom i pracownikom regu-
lacyjnego wpływu tych przepisów na wyższy kom-
fort pracy i życia. 

W projektzaangażowałysię liczneinstytu‑
cjei organizacje, których misja zbieżna jest z cela-
mi projektu, wśród nich: Pełnomocnik Rządu do 
Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy 
RP, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych, a także patroni medialni: Radio PIN, 
TVP INFO, Gazeta Praca.pl, „Przyjaciel przy Pracy”, 
„Praca i Zdrowie”, STROER.

Pod hasłem „Poznaj swoje prawa w  pra-
cy — bądź pewny, silny, kompetentny” sfinanso-
wana została kampaniaw mediachogólnopol‑
skich, wspomagana inicjatywami informacyjnymi 
partnerów i patronów medialnych. W październi-
ku wyemitowano blisko 500 spotów telewizyjnych 
i 100 radiowych akcentujących właściwe zawieranie 
umów z pracownikami, przeciwdziałanie dyskrymi-

Bardzo dobrze oceniona została przez 
uczestników programu lista do samokontroli 
warunków pracy. Jednak najbardziej ceniona 
jest możliwość spotkania z  inspektorem pracy 
i uzyskaniaeksperckiejpomocy. 

Ci pracodawcy, którzy przystępują do pro-
gramu, chcą doprowadzić swój zakład do stanu 
wymaganego z prawem, nawet gdy będzie to wią-
zało się z przeznaczeniem na ten cel dużej ilości 
czasu i środków finansowych. 

Zdjęcie4. Okładkapłytydot.programuPIP

Najważniejsze działania, jakie podjęto w  trak-
cie realizacji programu w 2011 r., to: 

•	 w  zakresie prawnej ochrony pracy: dopro-
wadzenie do zgodnego z przepisami ewiden-
cjonowania czasu pracy, korekta regulaminów 
pracy, uregulowanie problemu tzw. zaległych 
urlopów;

•	 w  zakresie stanu bhp: dokonanie lub aktu-
alizacja oceny ryzyka zawodowego na okre-
ślonych stanowiskach pracy w  zakładzie, 
doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisa-
mi przygotowania pracowników do bezpiecz-
nego wykonywania pracy, zakup (wydawanie) 
ubrań roboczych, zakup (wydawanie) środków 
ochrony indywidualnej, zakup środków ochro-
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nacji w pracy, respektowanie praw rodziców w pra-
cy. Dziękizaangażowaniupartnerówkampanii
komunikatyemitowanebyłyrównieżw warszaw‑
skimmetrze,komunikacjimiejskiejw miastach
wojewódzkich(jakKrakówczyPoznań),naekra‑
nachzlokalizowanychw przestrzenimiejskiejlub
w sklepachwielkopowierzchniowych. Przesłanie 
kampanii wsparli ambasadorowie — pracodawcy 
i osoby życia publicznego, a ich świadectwo inspi-
ruje do poszerzania własnej wiedzy i kształtowania 
kultury prawnej w swoim środowisku.

Przygotowano cykl publikacji: adresowane 
do pracowników ulotki, dotyczące poszczególnych 
zagadnień prawa pracy, jak umowy o pracę, wyna-
grodzenia, urlopy, czas pracy oraz poradniki dla pra-

codawców, w przystępny sposób omawiające mate-
rię prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Na kampanię składało się szereg projektów 
edukacyjnych adresowanych do różnych grup 
odbiorców.

Dla partnerów kampanii przygotowany został 
specjalny cykl spotkań, seminariów i  szko‑
leń, w  tym szkoleń „Jak promować prawo pracy 
w swoim środowisku” — inspirujący uczestników 
do samodzielnego kontynuowania kampanii w ich 
środowiskach pracy. W  217 szkoleniach, spot-
kaniach i  innych formach edukacyjnych wzięło 
udział przeszło 18 tys. uczestników. We współpra‑
cyz 29 samorządamistudenckimi zrealizowana 
została akcja informacyjna wykorzystująca ogłosze-
nia na akademickich stronach internetowych i publi-
kacje kolportowane na uczelniach wyższych. Inspek-
torzy prowadzili szkolenia dla uczniów i studentów 
w szkołach i na uczelniach, brali udział w imprezach 
organizowanychprzezwładzelokalne dla miesz-
kańców miast i gmin, targach, dniach kariery, festy-
nach, dożynkach, itp.

Szczególnymiadresatamiszkoleńi semina‑
riówbylispołeczniinspektorzypracy. Dla działa-
czy związkowych i społecznych inspektorów pracy 
zorganizowanych zostało ponad 50 szkoleń, w któ-
rych udział wzięło blisko 1,7 tys. osób. 

Podczas kampanii współpracowano ze szko-
łami (głównie o charakterze zawodowym), ochotni-
czymi hufcami pracy oraz organizacjami studentów 
wielu wyższych uczelni różnego stopnia i profilu. 
Działania informacyjne (wykłady, pogadanki, uzupeł-
nione filmami o tematyce uprawnień pracowniczych) 
prowadzone były dla nauczycieli i uczniów w szko-
łach przygotowujących do wykonywania zawodu, 
w szczególności dlapracownikówmłodocianych,

Zdjęcie5. OkładkiwydawnictwprzygotowanychprzezPIPwramachkampanii

Zdjęcie6.Okładkapłytyzfilmamiedukacyjnymi
przygotowanymiprzezPIPwramachkampanii
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zatrudnionychw celuprzygotowaniazawodowe
go. Zorganizowano 62 szkolenia dla ponad 5,7 tys. 
osób (w tym ok. 650 nauczycieli). 

W większości okręgowych inspektoratów pra-
cy nawiązano współpracę z  instytucjami i urzęda-
mi zaangażowanymi w działania na rynku pracy, 
takimi jak: urzędypracyi odpowiedniekomórki
urzędówmiast i gmin,któremająbezpośredni
kontaktz osobamiposzukującymipracy. Zaowo-
cowała ona zorganizowaniem 37 szkoleń i spotkań 
o tematyce dot. uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa pracy. Wzięło w nich udział ok. 700 osób, 
przedstawicieli urzędów pracy i  instytucji zajmują-
cych się rynkiem pracy. 

Na stronie internetowej kampanii „Poznaj 
swoje prawa w pracy” pracodawcy i pracownicy 
znaleźć mogą wszystkie materiały przygotowane 
na potrzeby projektu, numery telefonów pod któ-
rymi uzyskać można poradę prawną, wydawnictwa 
w formie elektronicznej, spoty telewizyjne i radiowe. 

10.Konkursy,nagrodyGłównego
InspektoraPracy,udziałw targach,
działalnośćwydawniczai szkoleniowa

Konkursy organizowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy służą wskazywaniu i promowaniu 
przykładów najlepszych rozwiązań organizacyjnych 
i technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, 
a także promocji wiedzy i kultury praworządności 
w stosunkach pracy. 

Zakłady pracy, które osiągnęły standardy bez-
pieczeństwa i ochrony pracy wyróżniające je ponad 
poziom określony przepisami prawa, mogą rywa-
lizować o tytuł „Pracodawca—organizatorpra
cybezpiecznej”. Spośród 182 tego rodzaju zakła-
dów Główny Inspektor Pracy przyznał wyróżnienie 
w postaci statuetki Mecum Tutissimus Ibis 9 zakła-
dom. Są to pracodawcy, którzy kwestiom właściwej 
organizacji pracy i ochronie pracownika w środowi-
sku pracy poświęcają szczególną uwagę — dokonu-
jąc regularnych przeglądów warunków pracy, ana-
lizując i wyciągając wnioski z każdego zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego, promując kulturę pracy 
wśród załogi, w sposób świadomy zarządzając bez-
pieczeństwem pracy. Statuetka przyznawana przez 
inspekcję pracy staje się elementem promocji przed-
siębiorstwa, również w obrocie międzynarodowym.

Podobny charakter mają konkursy adresowa-
ne do wybranych branż, jak: „Bezpieczna piekar
nia” i „Budujbezpiecznie” — organizowane na 
szczeblu okręgowych inspektoratów pracy, a także 
inne konkursy dla firm — organizatorów bezpiecz-

nej pracy, realizowane przez okręgowe inspektora-
ty pracy zgodnie z regionalnym zapotrzebowaniem 
i specyfiką.

We współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego organizowany jest konkurs „Bez
piecznegospodarstworolne”.Cel konkursu to pro-
mocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie 
pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy  
w  gospodarstwach rolnych. Konkurs cieszy się 
dużym zainteresowaniem rolników — corocznie 
w  całym kraju udział w  nim bierze 1500 gospo-
darstw. Ubiegłoroczni finaliści nagrodzeni zostali 
podczas jednej z największych imprez rolniczych 
w Europie — Międzynarodowej Wystawy Maszyn 
Rolniczych „AGRO SHOW 2011”.

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Pol-
skiego organizowany jest „Konkurswiedzyo zasa
dachbezpieczeństwaihigienypracydlauczniów
z zakładówrzemieślniczych”, kierowany do mło-
docianych pracowników rzemiosła, którzy mają oka-
zję sprawdzić swoją wiedzę dot. przepisów prawa 
pracy i bezpiecznych zachowań w opracowanym 
przez inspektorów pracy teście. Corocznie w eli-
minacjach na szczeblu 26 izb rzemieślniczych bie-
rze udział około 1000 uczestników. Najlepsi z nich 
odpowiadają na specjalistyczne pytania z zakresu 
prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy, uzy-
skując do 90% poprawnych odpowiedzi.

Nagrodaim.HalinyKrahelskiej przyznawana 
jest za promowanie osiągnięć w zakresie ochrony 
pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. W roku 
2011 Główny Inspektor Pracy uhonorował 6 osób: 
naukowców, praktyków, działaczy związkowych, 
pracowników administracji publicznej. 

Za zasługi na rzecz popularyzacji problematyki 
ochrony pracy nagrodądladziennikarzy wyróżnio-
nych zostało 23 przedstawicieli centralnych i lokal-
nych gazet, radia i telewizji.

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” 
nadawana jest przez Głównego Inspektora Pracy na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 25 paź-
dziernika 2004 r. Odznaka jest honorowym wyróż-
nieniem, przyznawanym za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie ochrony pracy. W 2011 r. Główny 
Inspektor Pracy przyznał 21 odznak honorowych, 
głównie społecznym inspektorom pracy.

Promocji standardów bezpieczeństwa pracy 
i popularyzacji wiedzy na temat prawa pracy słu-
ży udział PIP w branżowych targachi wystawach
— prawie200różnychwydarzeńw skalikraju. 
Wydarzenia o największym zasięgu to Międzyna-
rodowe Targi Budownictwa „BUDMA 2011” i naj-
większe targi nowoczesnych technologii dla prze-
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mysłu „Innowacje — Technologie — Maszyny” 
w Poznaniu. Podczas tych imprez zorganizowano 
międzynarodowe seminaria „Bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie” i „Nowe zagrożenia w przemyśle — 
nanotechnologie”, które stworzyły przedstawicielom 
branży okazję do wymiany doświadczeń.

Wzorem lat poprzednich, działalnośćeduka
cyjnaadresowanadopartnerówspołecznych rea-
lizowana była zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i regionalnym. 

Na szczeblu centralnym zorganizowano 6 szko-
leń dla 203 społecznych inspektorów pracy — przed-

stawicieli NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum 
Związków Zawodowych. Na szczeblu regionalnym 
odbyły się 334szkolenia,w którychwzięłoudział
9875osób,w tym5655społecznychinspekto
rówpracy. Najliczniejszą grupę wśród uczestników 
szkoleń stanowili przedstawiciele ogólnopolskich 
central związkowych (m.in. NSZZ „Solidarność”, 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawo-
dowych, Związku Zawodowego Budowlani, Krajo-
wego Związku Zawodowego Ciepłowników, Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, „Solidarność’ 80”). 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła rów-
nież szkolenia dla organizacji pracodawców. 
W 96 szkoleniach udział wzięło łącznie 3026 przed-
stawicieli tych organizacji. 

Ponadto we współpracy z  instytucjami samo-
rządowymi oraz terytorialnymi strukturami admini-
stracji rządowej, zorganizowane zostały szkolenia
m.in.dlapracownikówurzędów,studentów,służb
bhp. W 178 takich szkoleniach udział wzięło łącz-
nie 6087 osób.

Podczas spotkań szkoleniowych dużo uwagi 
poświęcono tematyce prawnej ochrony pracy, w tym 
w szczególności dotyczącej wypłacania wynagro-
dzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pra-
cą oraz zasad prawidłowego rozliczania czasu pracy. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia nt. obo-
wiązków i uprawnień społecznych inspektorów pracy, 
w tym prawidłowego formułowania wniosków i zale-
ceń. Podczas szkoleń wykorzystywano materiały 
i prezentacje przygotowane przez pracowników PIP.

W 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy wydała 
59 publikacji upowszechniających prawo pracy, 
w tym szczególnie zasady bezpiecznej i higienicz-
nej pracy. Jako ważny instrument kształtowania 
właściwych zachowań i  promocji dobrych praktyk 
w  obszarze ochrony pracy, jak również pogłębia-
nia wiedzy w zakresie znajomości obowiązujących 
przepisów — wspierały działalność kontrolną, pre-
wencyjną i szkoleniową. 

Szkoleniadlapartnerówspołecznychi innychpodmiotów

Adresatszkoleń Liczbaszkoleń Liczbauczestnikówogółem,
w tymsip

Działacze związkowi,
w tym społeczni inspektorzy pracy

NSZZ „Solidarność” — 147 3846, w tym 2484 sip

OPZZ — 70 2190, w tym 1156 sip

Forum ZZ — 16 848, w tym 146 sip

Inne org. zw. — 101 2991, w tym 1869 sip

Przedstawiciele organizacji pracodawców 96 3026, w tym 105 sip

Przedstawiciele: organów samorządowych, 
organów administracji państwowej, innych 178 6087, w tym 321 sip

Źródło: dane PIP

Zdjęcie7. Plakatkonferencjidot.nowychzagrożeń
w przemyśle
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Broszury, ulotki i plakaty PIP kierowano przede 
wszystkim do pracowników, pracodawców, rolników 
i ich dzieci, kadry zarządzającej, a także do partne-
rów społecznych. 

16  pozycji zostało wydrukowanych we
współpracy z partnerami społecznymi i  instytu-
cjonalnymi: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawo-
dowych.

Łącznynakładpublikacjiwyniósł 1260  tys.
egzemplarzy.

Publikacje PIP rozpowszechniano nieod
płatnie. Ich dystrybucją zajmowały się okręgo-
we inspektoraty pracy, a w przypadku publikacji 
wydanych w kooperacji, także partnerzy inspek-
cji. Większość wydawnictw PIP trafiła do odbior-
ców podczas imprez masowych, tj. specjalistycz-
nych i branżowych targów, wystaw, konferencji 
i seminariów o tematyce związanej z ochroną pra-
cy, festynów, dni otwartych organizowanych przez 
okręgowe inspektoraty pracy, jak również w trakcie 
prowadzonych przez inspektorów pracy czynności 
kontrolnych i szkoleń, a także podczas udzielania 
porad prawnych. 

Państwowa Inspekcja Pracy wydaje miesięcz
nik„InspektorPracy” skierowany do pracowników 
urzędu. Jest on dostępny w formie elektronicznej na 
stronie internetowej PIP. 

W połowie ubiegłego roku została zmodyfiko-
wana strona www.pip.gov.pl, redagowana przez 
Główny Inspektorat Pracy. Jej nowa konstrukcja 
ułatwia pozyskiwanie informacji na temat prawnej 
ochrony pracy oraz problematyki związanej z bez-
pieczeństwem i  higieną pracy. W  większym też 
stopniu odpowiada potrzebom internautów poszu-
kujących eksperckiej porady oraz pomocy inspek-
cji. Szczególną popularnością cieszy się „elektro-
niczne zgłoszenie pracodawcy”, stanowiące jedno 
z przedsięwzięć realizowanych na rzecz idei e-pań-
stwa na stronie PIP. Poza stroną główną, Państwo-
wa Inspekcja Pracy posiada w internecie 16 stron 
redagowanych przez okręgowe inspektoraty pracy 
oraz stronę przygotowywaną przez Ośrodek Szko-
lenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, jak 
również strony tematycznych kampanii prewencyj-
nych, np. www.bezupadku.pl. 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji pub-
licznej, inspekcja prowadzi również BiuletynInfor
macjiPublicznej. W 2011 r. strony www.pip.gov.pl 
i BIP odnotowały blisko 2,6 mln wejść.

11.Projektyrealizowaneześrodków
funduszyeuropejskichwewspółpracy
z PIP

W okresie sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy uczestniczyła w realizacji następujących 
projektów współfinansowanych ze środków fundu-
szy europejskich:

–	 „Poszanowanie godności w  pracy”. Projekt 
został zrealizowany przez Forum Związków 
Zawodowych we współpracy z PIP w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego 
głównym celem było podniesienie świadomo-
ści oraz wzmocnienie kompetencji  pracow-
ników —  członków związków zawodowych 
w  zakresie stosowania pojęć mobbing i  dys-
kryminacja oraz formalnoprawnych aspek-
tów przeciwdziałania tym zjawiskom, a  także 
kształcenia umiejętności diagnozowania sytu-
acji naruszania godności człowieka i tworzenia 
procedur antymobbingowych. W ramach pro-
jektu zorganizowano seminaria regionalne dla 
ponad 600 związkowców oraz wydano broszu-
rę informacyjną. 

–	 „Poznaj swoje prawa w  pracy—  wsparcie
kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pra
cowników”. Projekt realizowany jest przez 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawo-
dowych we współpracy z PIP w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki i  nawiązuje 
tematyką do kampanii PIP pod hasłem „Poznaj 
swoje prawa w pracy”. Adresowany do związ-
kowców projekt promuje podnoszenie pozio-
mu wiedzy o prawach i obowiązkach w pracy, 
zasadach zawierania i  rozwiązywania stosun-
ku pracy, rozliczaniu czasu pracy, urlopach, 
uprawnieniach związanych z  rodzicielstwem, 
zakazie dyskryminacji, a  także obowiązkach 
pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy. Łamanie 
prawa pracy wynika często nie tylko z  braku 
dobrej woli, lecz także z  braku świadomości 
i  wiedzy o  przepisach prawnych oraz możli-
wości interwencji w  przypadkach naruszeń. 
Dlatego w  ramach projektu wydano 220  tys. 
publikacji (wydawnictwa PIP — „Poznaj swo-
je prawa w  pracy”), adresowanych do pra-
cowników, członków związków zawodowych. 
Do  marca 2013  r. projekt zakłada zorganizo-
wanie szkoleń regionalnych dla ponad 500 pra-
cowników i działaczy związkowych.
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–	 „Europejski projekt szkolenia w  zakresie
międzynarodowego świadczenia usług
i delegowaniapracowników”. Projekt współ-
finansowany ze środków KE, zainicjowany 
został przez francuski Instytut Pracy, Zatrud-
nienia i  Kształcenia Zawodowego (INTEFP). 
Do uczestnictwa w  działaniach projektu 
zaproszono 30 przedstawicieli organów admi-
nistracji pracy —  inspektorów pracy i  pra-
cowników służb publicznych realizujących 
kontrole w  zakresie delegowania pracow-
ników do czasowego świadczenia pracy za 
granicą z  6 krajów członkowskich UE (Fran-
cji, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga, Portugalii 
i  Polski). Cele projektu zakładały przybliżenie 
jego uczestnikom specyfiki działania organów 
administracji pracy państw partnerskich pro-
jektu, w  szczególności w  zakresie delegowa-
nia pracowników i  wzmocnienia współpracy 
administracyjnej w  tym obszarze na poziomie 
europejskim; stworzenia narzędzi metodycz-
nych dla inspektorów pracy zajmujących się 
tematyką delegowania pracowników oraz 
wykształcenie sieci ekspertów —  praktyków, 
odpowiedzialnych za szerzenie dobrych prak-
tyk i  wiedzy z  zakresu delegowania pracow-
ników do czasowego świadczenia pracy za 
granicą w ich własnych instytucjach.

	 Realizując harmonogram działań projekto-
wych, wytypowani pracownicy PIP uczest-
niczyli m.in. w  seminarium zorganizowanym 
w  marcu 2011  r. w  Szkole Inspekcji Pracy 
i  Ubezpieczeń Społecznych w  Madrycie. 
W  trakcie spotkania z  udziałem inspektorów 
pracy, przedstawicieli partnerów społecznych, 
środowisk naukowych, a  także Komisji Euro-
pejskiej, uczestników seminarium zapoznano 
m.in. ze sposobami wdrożenia dyrektywy euro-
pejskiej nr 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w  poszczególnych państwach 
UE oraz z różnymi inicjatywami — także usta-
wodawczymi UE, zmierzającymi do zapew-
nienia pracownikom delegowanym ochrony, 
wynikającej z  przepisów prawa wspólnoto-
wego. Założenia projektu obejmowały także 
realizację wzajemnej wymiany inspektorów 
pracy uczestniczących w  szkoleniu, celem 
zapoznania z zasadami funkcjonowania orga-
nów administracji pracy w  państwach part-
nerskich. W  związku z  powyższym, w  maju 
2011 r. w Warszawie gościła grupa 5 inspekto-
rów pracy — przedstawicieli organów inspek-
cyjnych z  Belgii, Hiszpanii, Luksemburga, 

Francji i  Portugalii, uczestnicząc w  czynnoś-
ciach kontrolnych m.in. na terenie budowy 
Stadionu Narodowego. W tym samym czasie 
przedstawiciele grupy polskiej wizytowali kraje 
partnerskie (Francja, Hiszpania, Luksemburg, 
Belgia), uczestnicząc w  spotkaniach i  konfe-
rencjach poświęconych tematyce delegowa-
nia pracowników do czasowego świadczenia 
usług za granicą oraz w  czynnościach kon-
trolnych inspekcji pracy państwa przyjmują-
cego. W związku z realizacją założeń jednego 
z modułów, w Ośrodku Szkolenia Państwowej 
Inspekcji Pracy we Wrocławiu, we wrześniu 
2011 r., zorganizowano międzynarodowe war-
sztaty robocze z udziałem wszystkich inspek-
torów pracy biorących udział w  projekcie. 
Celem spotkania było stworzenie kompen-
dium wiedzy z  zakresu delegowania pra-
cowników do czasowego świadczenia pracy 
za granicą, udostępnianej następnie przy 
wykorzystaniu platformy internetowej: www.
eurodetachement-travail.eu. Mając na uwa-
dze zjawisko rozszerzającego się rynku pra-
cy, konieczność zapewnienia zasad uczciwej 
konkurencji i  przeciwdziałanie dumpingowi 
socjalnemu, projekt z  udziałem Państwowej 
Inspekcji Pracy stanowił okazję do wypra-
cowania — poprzez zacieśnienie kontaktów 
i wymianę doświadczeń — nowych mechani-
zmów współpracy w  zakresie przyspieszenia 
procedur wymiany informacji pomiędzy orga-
nami administracji pracy kraju delegującego 
i przyjmującego, w celu zwiększenia skutecz-
ności prowadzonych czynności kontrolnych 
i  zapewnienia ochrony pracownikom delego-
wanym, świadczącym okresowo pracę poza 
granicami kraju.

–	 „Pracownicza Sieć Morza Bałtyckiego” 
(„Baltic Sea Labour Network” BSLN). W reali-
zację międzynarodowego projektu Państwowa 
Inspekcja Pracy włączyła się jako interesariusz. 
Projekt angażował 22  partnerów z  dziewięciu 
krajów, w tym dwa polskie związki zawodowe: 
OPZZ i NSZZ „Solidarność”. Program skupiał 
się na takich obszarach, jak: mobilność rynku 
pracy, aktywna polityka rynku pracy, szkole-
nia i  edukacja —  rozwój kapitału ludzkiego. 
W listopadzie 2011 r. w Hamburgu odbyła się 
konferencja podsumowująca projekt, w  któ-
rej uczestniczył przedstawiciel PIP. Konferen-
cji towarzyszyła wystawa w  ramach projektu 
„Best Agers”, na której m.in. eksponowano 
materiały informacyjne Państwowej Inspekcji 
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Pracy (ulotki, broszury) nt. legalnego zatrud-
nienia i  wykonywania pracy na terytorium 
Polski przez cudzoziemców z  krajów trzecich 
(nienależących do UE/EOG). 

–	 „Modelowe rozwiązania flexicurity”.W  pro-
jekcie realizowanym przez PKPP „Lewiatan” 
w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki skupiono uwagę na wypracowaniu 
polskiego modelu flexicurity, zakładającego 
z  jednej strony powstanie elastycznego rynku 
pracy, z  drugiej zaś —  zapewnienie bezpie-
czeństwa zatrudnienia. W  ramach projektu 
zorganizowano konkurs na najlepsze dobre 
praktyki w zakresie flexicurity stosowane przez 
firmy działające w  Polsce. Termin flexicurity 

oznacza kompleksowe podejście do tworze-
nia elastycznego i bezpiecznego rynku pracy. 
Łączy elastyczność umów, dającą firmom i pra-
cownikom możliwość sprostania zmianom ryn-
kowym —  z  bezpieczeństwem pracowników 
polegającym na pewności zachowania miejsca 
pracy bądź znalezienia w krótkim czasie nowej 
pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego 
dochodu w okresie przed jej podjęciem.

	 W opinii organizatorów, dobre praktyki — rea-
lizowane przez laureatów konkursu —  mogą 
stanowić przykład dla innych przedsiębiorców 
i pomóc im udoskonalić działania w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Dwuletni pro-
jekt zakończy się w maju 2012 r.
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1.	 Szkolenia	kadry	PIP	oraz	działalność	
OS	PIP	we	Wrocławiu

Istotnym elementem polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi w  Państwowej Inspekcji Pra-
cy jest doskonalenie wiedzy i  rozwój zawodowy 
pracowników. Celem tej polityki jest zwiększenie 
efektywności wykonywanych zadań służbowych 
w  zmieniającym się otoczeniu prawnym oraz 
sprostanie zwiększonemu zapotrzebowaniu spo-
łecznemu na pomoc prawną i doradztwo. 

Kształcenie pracowników PIP — podobnie jak 
w latach ubiegłych — realizowane było w ramach 
dwóch podstawowych form: aplikacji inspektor-
skiej oraz doskonalenia zawodowego.

Celem aplikacji inspektorskiej jest teore-
tyczne i  praktyczne przygotowanie kandydata 
do wykonywania czynności kontrolnych i  nad-
zorczych oraz podejmowania innych działań 
służących zapobieganiu i  eliminowaniu zagro-
żeń w  środowisku pracy. Aplikacje inspektorskie 
przebiegały zgodnie z  założeniami programowo-
-organizacyjnymi przyjętymi w  2009  r. (szkolenie 
adaptacyjne w  okręgowym inspektoracie pracy; 
ok. 5-miesięczne szkolenie teoretyczne w Ośrodku 
Szkolenia PIP, zakończone egzaminem wewnętrz-
nym; ok. 5-miesięczne szkolenie praktyczne 
w OIP; udział w uzupełniającej sesji teoretycznej 
w OS PIP i egzamin państwowy). Szkolenie apli-
kacyjne w  części teoretycznej jest na bieżąco 
monitorowane przez kierowników szkolenia, pod 
kątem realizacji programu i  przyswajania wiedzy 
przez uczestników. Natomiast część praktyczna 
jest koordynowana przez wyznaczonych opie-
kunów, pod nadzorem właściwego okręgowego 
inspektora pracy. Zasadność modyfikacji założeń 
programowo-organizacyjnych aplikacji potwier-
dziły wizytacje zajęć praktycznych, realizowane 
przez zespół pracowników Departamentu Organi-
zacyjnego GIP oraz Ośrodka Szkolenia PIP.

W zajęciach w OS PIP udział wzięło ogółem 
121 kandydatów na inspektorów pracy, uczestni-
ków czterech aplikacji inspektorskich (nr nr 63, 64, 
65, 66). Uprawnienia inspektora pracy po zakoń-
czeniu aplikacji oraz złożeniu egzaminu państwo-
wego z wynikiem pozytywnym uzyskało 57 osób 
(kursy nr nr 63 i 64, zainaugurowane w 2010  r.). 
Uczestnicy 65. i 66. aplikacji przystąpią do egza-
minu w 2012 r.

Doskonalenie zawodowe pracowników 
PIP realizowane było w  ramach szkoleń ujętych 
w  planie centralnym (dla przedstawicieli wszyst-
kich jednostek organizacyjnych PIP), szkoleń 

wewnętrznych (dla pracowników poszczególnych 
jednostek organizacyjnych PIP) oraz poprzez 
udział w szkoleniach zewnętrznych (oferowanych 
przez rynek szkoleń), a także w specjalistycznych 
sympozjach, konferencjach i seminariach.

W związku z pracami mającymi na celu wdro-
żenie w  urzędzie „Ścieżki rozwoju zawodowego 
pracowników PIP”, opracowano plan	 szkoleń	
centralnych na 2011 r. opierając się na przepro-
wadzonym  rok wcześniej rozpoznaniu zapotrze-
bowania na szkolenia oraz specjalizację. Plan 
— oprócz tematów wynikających z  programu 
działania inspekcji i tematów uznanych przez kie-
rownictwo jednostek organizacyjnych PIP za prio-
rytetowe — po raz pierwszy uwzględnił szkolenia 
doskonalące dla imiennie wskazanych pracowni-
ków; wskazał  również pracowników, dla których 
zaplanowano specjalizację  w 2011 r. Dla kandy-
datów na głównych specjalistów, którzy zostali 
zgłoszeni do odbycia specjalizacji, przygotowano 
wykaz tematów prac specjalizacyjnych (dotyczyło 
to 17 obowiązujących w urzędzie kierunków spe-
cjalizacji).

W  okresie sprawozdawczym zorganizowano 
99 szkoleń centralnych, w większości w Ośrodku 
Szkolenia PIP (87), którymi objęto 1725 pracow-
ników PIP (w tym 1624  realizowało zajęcia w OS 
PIP).

Przyjęty plan obejmował szkolenia z  zakre-
su prawa (m.in. czas pracy i  wynagrodzenia, 
czas pracy w służbie zdrowia oraz w  transporcie 
drogowym, środki prawne wynikające z  ustawy 
o PIP, postępowanie w sprawach o wykroczenia, 
ochrona danych osobowych, ochrona informacji 
niejawnych, udostępnianie informacji publicznej, 
postępowanie administracyjne i  egzekucyjne, 
kontrola legalności zatrudnienia, kontrola zarząd-
cza), a  także bezpieczeństwa pracy i  ochrony 
zdrowia (m.in. bezpieczeństwo pracy przy maszy-
nach i  urządzeniach technicznych, pirotechnika, 
materiały wybuchowe oraz atmosfery wybuchowe, 
badanie wypadków przy pracy, substancje i mie-
szaniny chemiczne, zagrożenia związane z praca-
mi w budownictwie, bhp przy wytwarzaniu energii 
w elektrowniach wodnych, bezpieczna eksploata-
cja rozdzielnic wnętrzowych średniego napięcia, 
kontrola i  nadzór nad stanem bhp w  zakładach 
charakteryzujących się występowaniem dużych 
ilości substancji i  mieszanin chemicznych). 
Pozostałe szkolenia poświęcono zagadnieniom 
z  zakresu prewencji i  promocji (m.in. kampania 
informacyjna nt. bezpieczeństwa pracy na budo-
wach, działania prewencyjne na rzecz małych 
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zakładów i  mikrozakładów w  aspekcie zarzą-
dzania bezpieczeństwem pracy), problematyce 
finansów i  zamówień publicznych, zagadnieniom 

informatycznym, a  także problematyce relacji 
interpersonalnych i skuteczności porozumiewania 
się z petentami zgłaszającymi się po porady. 

  

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

Wykres	62.	 Udział	pracowników	PIP	w	szkoleniach	–	wg	grup	tematycznych

łączna	liczba	osoboszkoleń	–	3440	(99	szkoleń)

liczba osoboszkoleń – liczba osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach x liczba szkoleń

1713

945
782

prawo, 
w tym legalność 

zatrudnienia (44 szkolenia)

inne, w tym prewencja 
i promocja (31 szkoleń)

bezpieczeństwo pracy 
i ochrona zdrowia 

(24 szkolenia)

Źródło: dane PIP

Szkoleniami objęto wszystkie grupy pracowni-
ków.

Uczestnikom szkoleń, w  ramach których 
przewidziano zajęcia praktyczne, zorganizowa-
no warsztaty w  specjalistycznych placówkach, 
m.in. w elektrociepłowni, hucie miedzi, zakładzie 
gospodarowania odpadami, elektrowni wodnej, na 
poligonie (dot. pirotechniki i materiałów wybucho-
wych) oraz w firmach specjalizujących się w prze-
twórstwie tworzyw sztucznych.

Mając na względzie wysoką jakość szkoleń, 
zapewniono wykładowców — ekspertów	z uczel-
ni	wyższych,	z instytutów	naukowo-badawczych	
(m.in. z  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
—  PIB, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej — PIB, Instytutu Nauk Prawnych 
PAN), wymiaru	 sprawiedliwości,	 administracji		
rządowej	oraz	 innych	organów (m.in. z Wyższe-
go Urzędu Górniczego, Straży Granicznej, Inspek-
cji Transportu Drogowego, Policji).

Realizacja szkoleń była na bieżąco monitoro-
wana i  oceniana (w  formie anonimowych ankiet) 
pod kątem poziomu przekazywanej wiedzy, dobo-
ru kadry dydaktycznej oraz jakości materiałów 
szkoleniowych.

Spośród szkoleń doskonalących (centralnych), 
jedenaście zrealizowano jako szkolenia połączone 
z  możliwością odbycia specjalizacji. Pracownicy 

ubiegający się o  tytuł specjalisty doskonalili rów-
nież wiedzę w ramach samokształcenia, w zakresie 
dziewięciu kierunków specjalizacji. W  wyniku zło-
żenia egzaminu specjalizacyjnego, tytuł specjalisty 
lub głównego specjalisty uzyskały 84 osoby (pra-
wo — 39 osób; bezpieczeństwo pracy i  ochrona 
zdrowia — 45 osób). 

Szkolenia	 wewnętrzne (obligatoryjne oraz 
wynikające z  potrzeb własnych jednostek) były 
prowadzone we wszystkich jednostkach orga-
nizacyjnych PIP i  obejmowały m.in. następują-
ce zagadnienia: ochrona danych osobowych, 
ochrona informacji niejawnych oraz udostępnia-
nie informacji publicznej, tworzenie dokumentacji 
pokontrolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sto-
sowania i formułowania środków prawnych; bada-
nie wypadków przy pracy, zamówienia publiczne, 
komunikowanie się z mediami, ocena ryzyka zawo-
dowego. W Głównym Inspektoracie Pracy i wszyst-
kich okręgowych inspektoratach pracy, w ramach 
szkoleń wewnętrznych przeprowadzono również 
szkolenie z  zakresu zapobiegania przestępczości 
korupcyjnej — przepisów prawnych, obszarów 
zagrożeń i sposobów postępowania po otrzymaniu 
propozycji korupcyjnej (prowadzone przez przed-
stawicieli CBA). 

Szkoleniami wewnętrznymi oraz szkolenia-
mi realizowanymi przez poszczególne jednostki 
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organizacyjne PIP, we współpracy z  innymi jed-
nostkami, instytucjami i organami objęto 2387 pra-
cowników.

Ponadto 382 pracowników ze wszystkich 
jednostek organizacyjnych PIP wzięło udział 
w szkoleniach	zewnętrznych, sympozjach, konfe-
rencjach i seminariach (m.in. szkolenia finansowa-
ne ze środków UE, realizowane przez Ministerstwo 
Gospodarki i  Infor Training, w  zakresie dyrektyw 
UE, szkolenia organizowane przez Ministerstwo 
Gospodarki, z  zakresu oceny skutków regulacji, 
wspólne szkolenie ze Strażą Graniczną).

W  2011  r. Ośrodek	 Szkolenia	 Państwowej	
Inspekcji	Pracy	im.	prof.	Jana	Rosnera	we	Wroc-
ławiu	realizował zadania wynikające m.in. z harmo-
nogramu aplikacji inspektorskich, planu szkoleń 
doskonalących dla pracowników PIP oraz planu 
szkoleń dla partnerów społecznych.

W  okresie sprawozdawczym OS PIP zorgani-
zował 42 szkolenia i  seminaria dla pracodawców 
i  innych partnerów społecznych, wśród których 
należy wymienić: rzeczoznawców ds.  bhp i  ergo-
nomii, pracowników służby bezpieczeństwa 
i  higieny pracy, społecznych inspektorów pracy 
oraz pracowników działów kadr i  służb personal-
nych. W  tych szkoleniach uczestniczyło łącznie 
1300 osób.

Ośrodek był także gospodarzem seminarium 
polsko-niemieckiego organizowanego w  ramach 
porozumienia o  współpracy pomiędzy Państwo-
wą Inspekcją Pracy a Ministerstwem Pracy, Spraw 
Socjalnych, Zdrowia i  Kobiet Kraju Związkowego 
Brandenburgii, współorganizował międzynarodo-
we seminarium w ramach „Europejskiego projektu 
szkolenia w  zakresie międzynarodowego świad-
czenia usług i  delegowania pracowników” oraz 
konferencję podsumowującą 3-letnią kampanię 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — upadki, 
poślizgnięcia”.

2.	 Informatyzacja	PIP

Państwowa Inspekcja Pracy — w  związku 
z planowaną modyfikacją polityki	bezpieczeństwa	
i zarządzania systemem informatycznym, służącym 
w szczególności do przetwarzania	danych	osobo-
wych — przeprowadziła w roku sprawozdawczym 
szereg działań przygotowawczych. Między innymi 
w  październiku 2011  r. zorganizowano szkolenie 
w  OS  PIP we Wrocławiu z  udziałem administra-
torów bezpieczeństwa informacji i  przedstawicieli 
zespołów informatyków. W ramach szkolenia zwró-
cono szczególną uwagę m.in. na zagrożenia syste-

mów informatycznych płynące ze strony kodów 
złośliwych i  mobilnych. Dla podniesienia bezpie-
czeństwa obiegu informacji podjęto działania mają-
ce na celu uruchomienie Data Leak Prevention na 
urządzeniach brzegowych sieci rozległej WANPIP.

W  celu modernizacji	 sprzętu zakupiono 333 
komputery przenośne dla inspektorów pracy oraz 
207 stacjonarnych  wraz z oprogramowaniem biu-
rowym Microsoft Office 2010, a także 17 serwerów 
dla jednostek organizacyjnych PIP. Doposażono 
serwery pracujące w  okręgach jako kontrolery 
domeny w  dodatkowe procesory i  pamięci RAM. 
W ramach kolejnego etapu modernizacji lokalnych 
sieci komputerowych zakupiono 9 sztuk switchy  
ProCurve wraz z 36 modułami 24-portowymi.

Ogłoszone przetargi na system poczty elektro-
nicznej dla PIP oraz budowę WORTALU Państwo-
wej Inspekcji Pracy — nie zostały rozstrzygnięte 
z  powodów proceduralnych. Oba zadania będą 
zrealizowane w 2012 r.

Wdrożono Terminarz — ostatni z planowanych 
modułów zaprojektowanego i  opracowanego we 
własnym zakresie — przez pracowników Państwo-
wej Inspekcji Pracy — wielomodułowego narzędzia 
do wspierania pracy inspektora — Navigator.

3.	 Ocena	funkcjonowania	jednostek	
organizacyjnych	PIP

Skuteczne funkcjonowanie jednostek organi-
zacyjnych PIP jest uwarunkowane profesjonalną 
kadrą inspektorską legitymującą się wymaganym 
wykształceniem, doświadczeniem zawodowym 
i  predyspozycjami osobowościowymi. W  warun-
kach silnej konkurencji rynkowej, poszukiwanie 
pracowników spełniających ww. kryteria nie jest 
dla naszego urzędu zadaniem łatwym. Narasta-
jące	trudności	z naborem	do	pracy	w PIP osób 
spełniających oczekiwania kierownictwa urzędu 
potęguje fakt, że kandydaci do pracy nie otrzymują 
propozycji  atrakcyjnych i konkurencyjnych wyna-
grodzeń, w porównaniu z ofertami innych podmio-
tów. Inspekcja pracy dostrzega również poważny 
problem	z utrzymaniem	obecnej	wysoko	kwali-
fikowanej	kadry	inspektorskiej, z uwagi na stop-
niowy spadek płacy realnej. W  latach 2010–2011 
nie odnotowano wzrostu wynagrodzeń pracowni-
ków PIP. 

Dodatkowym utrudnieniem i  obciążeniem 
finansowym dla wszystkich jednostek organiza-
cyjnych PIP są wysokie czynsze za wynajem loka-
li i z  roku na rok coraz bardziej wyeksploatowany 
tabor samochodowy.
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W  roku sprawozdawczym rozpatrzono 718 
skarg	 na	 inspektorów	 pracy,	 przy	 czym	 zale-
dwie	6%	było	zasadnych. Zgodnie z obowiązują-
cą procedurą, bardzo gruntownie przeanalizowano 
wszystkie zarzuty zawarte w  zgłoszonych skar-
gach.  Wnioski płynące z  analiz zostały wykorzy-
stane dla poprawy jakości działań podejmowanych 
przez jednostki organizacyjne PIP.

Realizowanie zadań przez jednostki organiza-
cyjne Państwowej Inspekcji Pracy stanowi przed-
miot systematycznej oceny i  monitorowania ze 
strony kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy. 
Oceny tej dokonywano w  roku sprawozdawczym 
poprzez kontrole	 wewnętrzne, których zasadni-

czym celem były analiza i diagnoza prawidłowości 
i poprawności realizowania procedur kontrolnych, 
związanych z  działalnością inspekcyjną. Opraco-
wano standardy kontrolne, w  tym kryteria oceny 
oraz zakres tematyczny kontroli kompleksowej, co 
pozwoliło przeprowadzać analizy porównawcze 
funkcjonowania poszczególnych jednostek PIP. 
W  roku sprawozdawczym kompleksowej ocenie 
poddano Okręgowe Inspektoraty Pracy w: Olszty-
nie, Opolu, Warszawie i Szczecinie. W pozostałych 
okręgowych inspektoratach pracy przeprowadza-
no kontrole problemowe ujęte w  rocznym har-
monogramie pracy oraz tematyczne, zlecane na 
bieżąco przez Głównego Inspektora Pracy.



IX.
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IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

1.	 Współdziałanie	PIP	 
z organami	administracji	publicznej,	 
organami	nadzoru	nad	warunkami	
pracy	oraz	innymi	instytucjami	
działającymi	w sferze	ochrony	pracy

Ważny obszar działalności PIP stanowi współ-
praca z szeroko rozumianą administracją oraz gro-
nem eksperckim. W 2011  r. PIP w partnerstwie	
z organami	administracji	publicznej, jednostka-
mi	samorządu terytorialnego wszystkich szczeb-
li, organami	nadzoru	i kontroli warunków pracy, 
instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy, 
a także	placówkami	naukowo-badawczymi,	zre-
alizowała wiele znaczących i kluczowych zadań. 
Współdziałanie z  tymi podmiotami oparte było 

Współdziałanie	PIP	z organami	administracji	publicznej,	organami	nadzoru	nad	warunkami	pracy 
oraz	innymi	instytucjami	działającymi	w sferze	ochrony	pracy

(dane liczbowe)

Wyszczególnienie Kontrole	wspólne
Kontrole	 

na	wniosek	organu	
współdziałającego

Zawiadomienie	 
o wynikach	kontroli	 
przeprowadzonej	 

samodzielnie	przez	PIP

Rok 2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009

Organy władzy wykonawczej 2 0 10 128 98 121 265 223 227

Samorząd terytorialny 15 11 8 138 176 259 1501 1492 1256

Najwyższa Izba Kontroli 0 1 0 3 6 8 1 9 4

Wyższy Urząd Górniczy 5 8 35 0 2 5 11 19 21

Urząd Dozoru Technicznego 35 79 14 8 13 7 866 817 1202

Państwowa Inspekcja Sanitarna 23 22 10 265 307 333 250 300 292

Inspekcja Ochrony Środowiska 3 2 2 13 16 16 35 46 45

Państwowy nadzór budowlany 32 32 47 26 43 27 1009 1746 2265

Inspekcja Transportu Drogowego 0 1 2 4 6 12 32 36 45

Państwowa Straż Pożarna 24 17 19 7 16 18 115 131 140

Policja 136 153 198 283 266 318 385 363 380

Prokuratura 5 7 15 85 105 114 443 547 620

Urzędy pracy 1 0 7 441 461 410 333 383 276

ZUS 3 9 14 186 155 145 1151
+233*

1342
+282*

1191
+285*

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 0 0 0 4 0 2 1920** 1347** 1547**

Źródło: Dane PIP

  * Informacje o nieprawidłowościach dot. formularza ZUS IWA.
**  Zawiadomienia kierowane przez PIP zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności.

w  znacznej mierze na podejmowaniu sprecyzo-
wanych w Programie działania PIP zadań, a także 
kształtowało się poprzez wspólne reagowanie na 
sygnały naruszania przepisów prawa.

Dbałość o wzmocnienie ochrony prawnej oby-
wateli, realizowana w partnerstwie z różnymi orga-
nami i podmiotami, stanowiła jednocześnie płasz-
czyznę wymiany doświadczeń. 

Państwowa Inspekcja Pracy w roku sprawo-
zdawczym zawiadomiła właściwe organy i urzę-
dy o wynikach 14 tys. kontroli. Ponadto na	wnio-
sek zainteresowanych stron przeprowadzono 
2,6 tys. kontroli, a wspólnie z innymi organami 
— prawie 600.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

164

Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej na plenar-
nym posiedzeniu w dniu 16 września 2011 r. roz-
patrzył i przyjął Sprawozdanie	Głównego	Inspek-
tora	Pracy	z działalności	Państwowej	Inspekcji	
Pracy	w 2010	r.

W okresie sprawozdawczym kierownictwo Pań-
stwowej Inspekcji Pracy uczestniczyło w 3 posie-
dzeniach Sejmu, podczas których odbywały się 
kolejne czytania komisyjnego projektu ustawy 
o  zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz niektórych innych ustaw, a także w posiedze-
niu Sejmu, podczas którego przedstawiono spra-
wozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 
o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw.

KOMISJE SEJMOWE I SENACKIE

W 2011 r. udział kierownictwa oraz pracowni-
ków Państwowej Inspekcji Pracy w pracach komi-
sji sejmowych i senackich był szczególnie istotny 
z uwagi na rozpatrywany projekt ustawy o zmianie 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych 
innych ustaw. Przedstawiciele urzędu uczestniczy-
li w posiedzeniach poświęconych poszczególnym 
etapom procesu legislacyjnego.

Główny Inspektor Pracy oraz pracownicy PIP 
wzięli udział w 14 posiedzeniach	Sejmowej	Komi-
sji	do	Spraw	Kontroli	Państwowej,	podczas któ-
rych przedstawiono opracowania i materiały zwią-
zane z  realizacją ustawowych zadań urzędu, tj.: 
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy 
na 2011 r., wyniki	działalności	kontrolnej urzę-
du w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn  
wypadków	przy	pracy, a  także informację doty-
czącą wyników	działalności urzędu w zakresie 
prewencji	 wypadkowej. Państwowa Inspekcja 
Pracy przedstawiła również Komisji informację 
dotyczącą	zapobiegania	nielegalnemu	zatrud-
nianiu	cudzoziemców	w Polsce, na podstawie 
wyników kontroli legalności zatrudnienia w latach 
2008–2010. Na forum Komisji zaprezentowano tak-
że problematykę skuteczności postępowań	kar-
nych wszczętych po zawiadomieniach prokura-
tury przez Państwową Inspekcję Pracy w  latach 
2008–2010, jak również wyniki	kontroli w zakre-
sie	przestrzegania	przepisów	o czasie	pracy	
i wynagrodzeniach oraz innych świadczeniach 
ze stosunku pracy w zakładach opieki zdrowot-
nej. Ponadto przedmiotem obrad Komisji był mate-
riał PIP nt. problemów bezpieczeństwa w sektorze 

elektroenergetycznym oraz skarg i wniosków kie-
rowanych do Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r.

Kierownictwo PIP uczestniczyło również 
w  posiedzeniach Sejmowej Komisji do Spraw 
Kontroli Państwowej, podczas których rozpatrzo-
no i zaopiniowano dla Komisji Finansów Publicz-
nych sprawozdania	z wykonania	budżetu	pań-
stwa za okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 
wraz z analizą NIK w zakresie części budżetowej 12. 
oraz rządowy	projekt	ustawy	budżetowej	na	rok	
2012 — część budżetowa 12. Komisja zaopiniowała 
ponadto dla Marszałka Sejmu wniosek	Głównego	
Inspektora	Pracy	o zmianę	statutu	Państwowej	
Inspekcji	Pracy stanowiącego załącznik do zarzą-
dzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji	do	Spraw	
Kontroli	Państwowej	oraz	Polityki	Społecznej	
i Rodziny rozpatrzono sprawozdanie	GIP z dzia-
łalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. wraz 
ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy. 

Ponadto przedstawiciele PIP wzięli udział 
w 19 posiedzeniach innych sejmowych	komisji, 
podkomisji	i komisji	nadzwyczajnych, rozpatrują-
cych opracowania dotyczące warunków pracy oraz 
przestrzegania przepisów prawa pracy, a także  w 5 
posiedzeniach komisji	senackich. 

RADA OCHRONY PRACY

W 2011 r. odbyły się 4 posiedzenia plenarne 
Rady	Ochrony	Pracy z udziałem Głównego Inspek-
tora Pracy oraz jego zastępców, podczas których 
zaprezentowano informacje i opracowania dotyczą-
ce wyników działalności PIP. 

Wśród poruszanych przez Radę tematów zna-
lazły się:

 9 sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy 
z działalności PIP w 2010 r.;

 9 program działania PIP na 2012 r.;
 9 przestrzeganie uprawnień pracowniczych 

związanych z  rodzicielstwem — proble-
matyka kontynuacji zatrudnienia kobiet 
powracających z urlopów macierzyńskich;

 9 wybrane działania kontrolne i prewencyjne 
Krajowej Sekcji Górnictwa Podziemnego 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowi-
cach w aspekcie praktycznego wdrożenia 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy w górnictwie;

 9 rozwiązania ograniczające zagrożenia 
zawodowe w instalacjach wysokiego ryzy-
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ka, na przykładzie instalacji do produk-
cji gazu wysokometanowego oraz helu, 
zastosowane przez Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo SA; 

 9 niewypłacanie lub nieterminowa wypłata 
wynagrodzeń za pracę w Polsce — oce-
na możliwości ograniczenia występowa-
nia procederu i skuteczności stosowanych 
sankcji;

 9 działania podejmowane przez PIP w zakre-
sie kontroli legalności zatrudnienia 
w 2010 r. oraz w okresie od stycznia do 
maja 2011 r.;

 9 ocena zagrożenia i ograniczenie narażenia 
na hałas na stanowiskach pracy;

 9 działalność agencji zatrudnienia, w  tym 
przestrzeganie przez nie przepisów usta-
wy o promocji zatrudnienia i  instytucjach 
rynku pracy — na podstawie wyników kon-
troli w latach 2008–2010;

 9 znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwa-
cji urządzeń technicznych dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa korzystających z nich 
pracowników oraz osób wykonujących te 
czynności;

 9 realizacja zadań służby bhp oraz analiza 
i ocena funkcjonowania ustawy o społecz-
nej inspekcji pracy.

Bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o metody 
i formy działania Państwowej Inspekcji Pracy, mają 
zalecenia	i wnioski	Rady	Ochrony	Pracy formu-
łowane w szczególności w stanowiskach odnoszą-
cych się do sprawozdań z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy, a także w innych materiałach sta-
nowiących przedmiot obrad Rady.

Realizując zalecenia zawarte w Stanowisku Rady 
Ochrony Pracy z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie 
Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy za 2010 r., kierownictwo urzędu uwzględni-
ło wszystkie wnioski Rady w Programie	działania	
PIP	na	2012 r. 

* * *
W 2011 r. kontynuowano działania związane 

z realizacją Porozumienia z dnia 4 grudnia 2003 r. 
pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy i Prokurato-
rem Krajowym w sprawie współdziałania organów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury Rze-
czypospolitej Polskiej. Jako pozytywną tenden-
cję należy wskazać znaczący wzrost działań nad-
zorczych prokuratur apelacyjnych i okręgowych 
w sprawach zawiadomień o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa składanych przez inspekto-
rów pracy. 

Ponadto prowadzona była współpraca z pro-
kuraturą poprzez: 
•	 odbywanie regularnych spotkań upoważnio-

nych przedstawicieli okręgowych inspektora-
tów pracy z prokuratorami prokuratur okrę-
gowych, pełniącymi funkcje koordynatorów 
ds. współpracy z Państwową Inspekcją Pracy 
(omawiane były bieżące sprawy dot. uporczy-
wego łamania przez pracodawców praw pra-
cowniczych);

•	 powiadamianie inspektorów pracy przez proku-
ratorów o śledztwach własnych prowadzonych 
w związku z wypadkami przy pracy;

•	 przeprowadzanie kontroli na wniosek prokura-
tury (z poinformowaniem prokuratorów o wyni-
kach kontroli  i przekazaniem dokumentacji 
pokontrolnej);

•	 wspólne szkolenia inspektorów pracy i pro-
kuratorów, dotyczące m.in. problematyki 
związanej ze sporządzaniem i prawidłowym 
opracowywaniem zawiadomień o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa kierowanych 
do prokuratury, znamion przestępstw, których 
popełnienie może zostać wykazane w  trak-
cie kontroli przez inspektora pracy (omawiano 
również praktyczne problemy związane z pra-
wem i postępowaniem karnym, pojawiające 
się w działalności inspektorów pracy, a  tak-
że zasady współpracy oraz udziału organów 
Państwowej Inspekcji Pracy w badaniu oko-
liczności i  przyczyn wypadków przy pracy, 
a  także w  ściganiu przestępstw przeciwko 
prawom pracowników);

•	 spotkania kierownictw okręgowych inspekto-
ratów pracy z kierownictwami prokuratur rejo-
nowych, okręgowych i apelacyjnych, mające 
na celu wyjaśnienie bieżących problemów we 
współpracy inspektorów pracy z prokuratu-
rą, w tym wymianę informacji nt. rozbieżności 
interpretacyjnych.
Współpraca z sądami polegała głównie na 

udziale inspektorów pracy w charakterze oskarży-
cieli publicznych w sprawach rozpatrywanych przez 
sądy, występowaniu inspektorów pracy w sądach 
w charakterze świadków oraz udostępnianiu sądom 
posiadanej dokumentacji pokontrolnej, w  celu 
wykorzystania w  toczących się postępowaniach. 
Ponadto odbywały się spotkania przedstawicie-
li kierownictwa okręgowych inspektoratów pracy 
z prezesami sądów okręgowych, mające na celu 
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wyjaśnienie bieżących problemów we współpracy 
organów PIP z sądami.

Porozumienia	o współpracy	 
z innymi	organami

Realizując postanowienia rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z  dnia 28 grudnia 2007  r. 
w sprawie trybu i  form współdziałania niektórych 
organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalno-
ści zatrudnienia, w 2011 r. zawarto Porozumienie 
z Szefem Agencji	Bezpieczeństwa	Wewnętrzne-
go	oraz z Prezesem Urzędu	Transportu	Kolejo-
wego.	Ponadto w obecności Głównego Inspektora 
Pracy,	Komendanta	Głównego	Państwowej	Stra-
ży	Pożarnej	oraz	Głównego	Inspektora	Ochro-
ny	Środowiska, przedstawiciele największych	
koncernów	branży	paliwowo-naftowej podpisa-
li Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciw-
pożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naf-
towym i gazowym.

Na przestrzeni okresu sprawozdawczego 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała wyty-
czone i ustalone w ramach dotychczas zawartych 
porozumień kierunki współdziałania na rzecz 
ochrony pracy przy udziale innych organów nad-
zoru i kontroli, dążąc do wzajemnego uzupełnia-
nia ustawowych obszarów działania.

Współpraca	z partnerami	instytucjonalnymi 
polegała na prowadzeniu kontroli wspólnych i na 
wniosek tych organów, jak również na wzajem-
nym informowaniu o wynikach kontroli, a  także 
wspierana była poprzez liczne działania promo-
cyjne i prewencyjne, a w szczególności różnego 
rodzaju kampanie, konkursy, seminaria, konfe-
rencje, narady, spotkania informacyjne oraz szko-
lenia.

W ramach porozumienia	zawartego	z inspek-
cją	nadzoru	budowlanego inspektorzy Państwo-
wej Inspekcji Pracy współuczestniczyli w 2011 r. 
w nadzorowaniu budowy oraz oddaniu do użytko-
wania jednej z ważniejszych inwestycji, tj. odcinka 
autostrady A-1.

Znaczącą inicjatywą na poziomie regional-
nym był „Dzień	informacyjny”	poświęcony	pra-
cy	w krajach	Unii	Europejskiej	i Europejskiego	
Obszaru	Gospodarczego realizowany z udziałem 
Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, wojewódzkiego urzędu pracy, policji, 
urzędu skarbowego, ośrodka polityki społecznej. 

Podczas tej akcji osoby, które chciałyby pracować 
lub pracują za granicą, mogły uzyskać komplekso-
wą informację z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, 
obowiązków podatkowych, zasiłków rodzinnych 
i bezpieczeństwa.

Współpraca z organami państwowego nadzo-
ru nad warunkami pracy w ramach zawartych poro-
zumień stwarza możliwość kompleksowego rozpo-
znania stanu faktycznego i podejmowania działań 
w celu rozwiązania istniejących problemów, szcze-
gólnie tych z pogranicza zakresu działania kon-
kretnego urzędu, a także skutkuje wzrostem efek-
tywności rozpatrywania spraw, zgłaszanych przez 
zainteresowane podmioty.

Współpraca	z jednostkami	 
naukowo-badawczymi	

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pra-
cy uczestniczyli w 2011  r. w odbiorach projek-
tów badawczo-rozwojowych realizowanych przez 
Centralny	Instytut	Ochrony	Pracy	— Państwo-
wy	 Instytut	Badawczy w  ramach wieloletniego 
programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy”. Ponadto współpraca dotyczyła udziału 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy w  roli 
prelegentów w  licznych konferencjach i semina-
riach. 

Realizowana była również współpraca w zakre-
sie ograniczania zagrożeń związanych z emisją pyłu 
zawieszonego na polskich lotniskach oraz pyłu 
drewna twardego pochodzącego z gatunków kra-
jowych i egzotycznych, innych niż dąb i buk — doty-
cząca analizy wskazanej problematyki.

W  okresie sprawozdawczym kontynuowano 
współpracę z CIOP-PIB	w zakresie oceny zgodno-
ści z zasadniczymi i innymi wymaganiami środków 
ochrony indywidualnej oraz maszyn kontrolowanych 
przez inspektorów pracy. Wspólne działania miały 
również na celu opracowanie praktycznych zaleceń 
na temat właściwego doboru rękawic przeznaczo-
nych do ochrony rąk przy pracach z nożami ręczny-
mi. Podstawą do realizacji przez CIOP-PIB projektu 
w tym obszarze były wyniki ankiet przeprowadzo-
nych przez inspektorów pracy w 102 przedsiębior-
stwach, gdzie wykonywanie czynności zawodowych 
wiązało się z ryzykiem urazów rąk wskutek przecięć 
i ukłuć nożami ręcznymi.

PIP udostępniła ponadto Zakładowi Techniki 
Bezpieczeństwa CIOP-PIB informacje dotyczące 
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pra-
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cy w celu wykorzystania w Pracowni Technik Rze-
czywistości Wirtualnej. 

W ramach współpracy z  Instytutem	Przemy-
słu	Organicznego w Warszawie, PIP kontynuowa-
ła działania zmierzające do opracowania i wpro-
wadzenia wzoru dokumentu zabezpieczenia przed 
wybuchem. Do koordynujących projekt (CIOP-PIB 
oraz IPO) przekazano 28 Ankiet do Poradnika Pra-
codawcy „Jak opracować dokument zabezpiecze-
nia przed wybuchem w  miejscu pracy” oraz 30 
Ankiet do Wytycznych Technicznych „Metody oce-
ny zagrożenia ryzyka wybuchu oraz środki zabezpie-
czeń przeciwwybuchowych”. Po zakończeniu prac 
w  tym zakresie, Główny Inspektor Pracy wystąpi 
w wnioskiem legislacyjnym o  rozszerzenie treści 
rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 8 lipca 
2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfe-
ry wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) o załącz-
nik — opracowany wzór dokumentu zabezpieczenia 
przed wybuchem.

Państwowa Inspekcja Pracy współpraco-
wała z Wojskowym	 Instytutem	Technicznym	
Uzbrojenia	w Zielonce przy organizacji specja-
listycznego szkolenia nt.  „Pirotechnika, mate-
riały wybuchowe oraz atmosfery wybuchowe” 
(z uwzględnieniem w programie szkolenia zagad-
nień dotyczących nadzoru rynku nad wyrobami 
pirotechnicznymi). 

PIP brała również udział przy opiniowaniu pro-
jektu procedury opracowywanej przez Instytut	
Mechanizacji	Budownictwa	i Górnictwa	Skalne-
go, który dotyczył ustalenia transparentnych zasad 
realizacji zadań nadanych IMBiGS rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicz-
nych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Bardziej szczegółowe informacje nt. współ-
pracy PIP z  innymi organami i  instytucjami przy 
realizacji ustawowych zadań zawarte są w  roz-
działach III—V.

2.	 Współpraca	międzynarodowa	

W związku ze sprawowaną przez Polskę Prezy-
dencją w Radzie Unii Europejskiej w drugiej poło-
wie roku sprawozdawczego oraz wynikającymi 
z  tego faktu obowiązkami Państwowej Inspekcji 
Pracy jako członka Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy (SLIC), ważny obszar	współpracy	mię-

dzynarodowej	w  roku 2011 stanowiły działania 
zmierzające do zapewnienia właściwej rangi orga-
nizowanego w Warszawie 61. Posiedzenia Komite-
tu SLIC. Równolegle realizowana była współpraca 
z partnerami zagranicznymi na poziomie central-
nym i regionalnym. 

Współpraca	z instytucjami	międzynarodowymi

•	 Komitet	Wyższych	Inspektorów	Pracy

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), 
skupiający szefów inspekcji pracy państw UE/EOG, 
zapewnia forum do dyskusji, wymiany doświad-
czeń i uzgadniania działań wspólnotowych na rzecz 
poprawy stanu ochrony pracy.

W roku sprawozdawczym delegacja urzędu 
uczestniczyła w 60. posiedzeniu Komitetu SLIC 
na Węgrzech. Dzień Tematyczny zorganizowany 
został pod hasłem „Program oceny systemów 
inspekcji pracy przez SLIC oraz europejskie sie-
ci współpracy”. W  trakcie posiedzenia plenar-
nego zaprezentowano wyniki unijnej kampanii 
kontrolno-informacyjnej dotyczącej oceny ryzy-
ka związanego ze stosowaniem substancji che-
micznych w miejscu pracy, a  także omówiono 
stan przygotowań planowanej na rok 2012 ini-
cjatywy w zakresie zagrożeń psychospołecznych 
w miejscu pracy. 

W drugiej połowie roku 2011, w okresie pol-
skiej Prezydencji, po raz pierwszy od przystąpie-
nia naszego kraju do struktur unijnych Państwowa 
Inspekcja Pracy miała zaszczyt pełnić rolę gospo-
darza spotkania Komitetu Wyższych Inspektorów 
Pracy (SLIC), którego 61. posiedzenie odbyło się 
w Warszawie 6–7 grudnia 2011 r. Podczas części 
konferencyjnej spotkania zaprezentowany został 
„Europejski	kodeks	dobrych	praktyk	w działa-
niach	kontrolnych	i pozakontrolnych	inspekcji	
pracy”	— zwieńczenie ambitnego projektu, zre-
alizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy 
we współpracy z  inspekcjami pracy UE. Publika-
cja, opisująca kilkadziesiąt najlepszych krajowych 
kampanii kontrolnych i promocyjnych zrealizowa-
nych w 25 państwach UE, oceniona została jako 
niezwykle cenne narzędzie, pomocne w projekto-
waniu, organizowaniu, realizacji i ocenie kampanii 
kontrolnych i inicjatyw o charakterze prewencyjno-
-informacyjnym.

Drugi dzień spotkania stanowiły zamknięte 
obrady członków Komitetu, w których udział wzięli 
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również obserwatorzy z krajów EFTA, państw kandy-
dujących oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao i Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy. 

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Pań-
stwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli w pracach 
nowo powołanych grup roboczych SLIC do spraw: 
oceny wspólnych inicjatyw; przygotowania Dnia 
Tematycznego w  Polsce; oceny ryzyka psycho-
społecznego w środowisku pracy (działania grupy 
objęły warsztaty szkoleniowe dla krajowych koordy-
natorów ogólnoeuropejskiej kampanii nt. zagrożeń 
psychospołecznych, zaplanowanej na rok 2012); 
oceny słowackiej inspekcji pracy.

Jednocześnie kontynuowane były prace grup	
roboczych	SLIC	zajmujących się wybranymi aspek-
tami ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Specjaliści PIP zaangażowani byli w działania 
grupy ds. dyrektywy maszynowej 98/37/WE obejmu-
jące spotkania Komitetu Sterującego dla krajowych 
osób kontaktowych w  ramach projektu NOMAD, 
a  także w prace grupy ds. egzekwowania prawa 
wspólnotowego.

W ramach programu	wymiany	inspektorów	
pracy realizowanego przez SLIC i finansowanego 
ze środków Komisji Europejskiej, w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Krakowie oraz w Głównym 
Inspektoracie Pracy przebywał z wizytą przedsta-
wiciel bułgarskiej inspekcji pracy. Spotkanie było 
okazją do przedstawienia działań prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy, bezpieczeństwa pra-
cy w branży budowlanej, najważniejszych aspek-
tów dotyczących pracowników delegowanych, 
emerytur pomostowych, a także innowacyjnego 
podejścia i dobrych praktyk przy realizacji inwe-
stycji budowlanych. W  trakcie rewizyty w Sofii 
inspektor pracy z okręgu krakowskiego miał moż-
liwość porównania metod kontroli oraz ośrod-
ków szkoleniowych będących do dyspozycji obu 
inspekcji. 

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy aktywnie uczestniczyła również w stałych 
inicjatywach centralnych o  tematyce technicznej 
w ramach współpracy administracyjnej, tj. w spot-
kaniach: Grup Roboczych oraz Grup Współpracy 
Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy o środkach 
ochrony indywidualnej (89/686/EWG), dyrektywy 
maszynowej (98/37/WE) oraz dyrektywy o prostych 
zbiornikach ciśnieniowych i urządzeniach ciśnienio-
wych (87/404/EWG).

W dziedzinie prawa pracy nasz urząd reprezen-
towany był w strukturach funkcjonującego od 3 lat 

Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, 
utworzonego przy Komisji Europejskiej. 

Tematem przewodnim XV spotkania Między-
narodowej	Sieci	Szkolenia	 Instytutów	w Dzie-
dzinie	 Pracy	 (RIIFT) były „Nowe technologie 
informacyjne i komunikacyjne wykorzystywane do 
szkolenia inspektorów pracy i personelu technicz-
nego w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia zawo-
dowego”. Podczas lizbońskiego spotkania delega-
cja Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, 
zrzeszonego w sieci RIIFT, zaprezentowała różno-
rodne rozwiązania wykorzystywane przez wykła-
dowców do szkolenia inspektorów pracy, opty-
malizujące proces edukacyjny, w tym w zakresie 
e-learningu.

Współpraca	z inspekcjami	poszczególnych	
krajów	UE/EOG

W ramach współpracy dwustronnej na pozio-
mie centralnym w 2011 r. Państwowa Inspekcja Pra-
cy odnowiła kontakty m.in. z partnerami z Holan-
dii, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii, a  także 
realizowała zobowiązania wynikające z podpisa-
nych umów dwustronnych, w szczególności z Litwą 
i z Bułgarią.

W styczniu oficjalną wizytę w Głównym Inspek-
toracie Pracy złożył Dyrektor Generalny Inspekcji 
Pracy w Holandii. Spotkanie miało na celu oce-
nę dotychczasowej współpracy obu urzędów 
w  ramach instytucji łącznikowych ds. dyrektywy 
96/71/WE. Omówiono także najważniejsze kwe-
stie dotyczące zatrudniania polskich pracowników 
w Holandii. 

W marcu odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP 
we Wrocławiu dwustronne seminarium polsko-
-niemieckie, którego przedmiotem były: wymiana 
doświadczeń w zakresie procedur prowadzenia 
kontroli przez inspekcje pracy w  Brandenbur-
gii i w Polsce, a także przedstawienie systemów 
informatycznych stosowanych w  naszym urzę-
dzie oraz zasad prowadzenia działań prewencyj-
nych w ramach europejskiej strategii bhp na lata 
2007–2012. 

W  kwietniu w  Głównym Inspektoracie Pracy 
wizytę złożył p. Serhij Tigipko, Wicepremier	i Mini-
ster	Polityki	Socjalnej	Ukrainy, wraz z przedstawi-
cielami Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Głównym punktem spotkania była dyskusja 
na temat kompetencji urzędu w zakresie legalno-
ści zatrudnienia w kontekście obywateli ukraińskich 
świadczących pracę w Polsce.
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IX. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Przedmiotem wizyty delegacji	 norweskiej	
inspekcji	pracy	w Gdańsku była wymiana infor-
macji na temat funkcjonowania obydwu urzędów. 
Ponadto określono perspektywy przyszłej współ-
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem działal-
ności kontrolno-nadzorczej i roli instytucji łącz-
nikowych. 

W maju w Głównym Inspektoracie Pracy goś-
ciła delegacja	brytyjskiego	Urzędu	ds. Bezpie-
czeństwa	 i Zdrowia	Zawodowego	(HSE), której 
przewodniczył Dyrektor Generalny Urzędu. Tema-
tami spotkania, obok kwestii związanych ze współ-
pracą bilateralną, były techniczne bezpieczeń-
stwo pracy, a także priorytety polskiej Prezydencji 
w Radzie UE.

Na przełomie czerwca i lipca gościła w Polsce 
delegacja	bułgarskiej	Inspekcji	Pracy wraz z  jej 
Dyrektorem Wykonawczym. Wizyta obejmowała 
spotkanie z kierownictwem PIP w siedzibie Główne-
go Inspektoratu Pracy oraz pobyt na Lubelszczyźnie, 
gdzie goście zapoznali się z realiami pracy inspek-
torów PIP specjalizujących się w kontroli legalności 
zatrudnienia, jak również z zasadami współdziałania 
ze strażą graniczną.

Ponadto w październiku miała miejsce oficjal-
na wizyta	kierownictwa	PIP	w Wilnie w siedzibie 
litewskiej inspekcji pracy. Delegacja polska zapo-
znała się z  działaniami podejmowanymi przez 
inspekcję litewską w zakresie kontroli pracy nie-
zadeklarowanej, prewencji wypadków przy pracy 
w budownictwie oraz prewencji i kontroli zagro-
żeń związanych z ręcznym przemieszczaniem cię-
żarów.

W  ramach współpracy międzynarodowej na 
szczeblu regionalnym, OIP Rzeszów zorganizował 
we wrześniu spotkanie	roboczo-szkoleniowe	dla	
przedsiębiorców z Turcji, którym przedstawiono 
przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. W październiku delegacja OIP Gdańsk 
uczestniczyła w spotkaniu roboczym w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kłajpedzie	na	
Litwie, podczas którego omówiono m.in. formy dzia-
łalności kontrolno-nadzorczej prowadzonej przez 
obie instytucje. 

Udział	w międzynarodowych	konferencjach	
i seminariach

Dążąc do poszerzania wiedzy w zakresie zwal-
czania nielegalnego zatrudnienia i ochrony praw 
pracowników delegowanych przedstawiciele urzę-
du brali udział w międzynarodowych przedsięwzię-

ciach popularyzujących sprawdzone rozwiązania 
i dobre praktyki. Cel ten możliwy był do osiągnięcia 
między innymi dzięki udziałowi:

 −  w seminarium zamykającym międzynaro-
dowy projekt pn. „Wdrażanie współpra-
cy poprzez Europejską Sieć Przeciwko 
Pracy Niezadeklarowanej” (ICENUW) 
w Brugii;

 − w szkoleniu dotyczącym modułu „Delego-
wanie pracowników w ramach Systemu 
Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrz-
nym” (IMI) w Brukseli; 

 − w konferencji pn. „Otwarty rynek pracy 
od dnia 1.05.2011 r. Swoboda przepływu 
dla polskich i niemieckich pracowników” 
organizowanej w Goerlitz;

 − w konferencji poświęconej problematyce 
wykorzystywania do pracy przymusowej 
i handlu ludźmi w obszarze Morza Bałty-
ckiego, jak również

 − w brukselskiej konferencji pn. „Podsta-
wowe prawa społeczne oraz delegowa-
nie pracowników w ramach jednolitego 
rynku”. 

Zapewnienie osobom świadczącym pracę 
w  Europie porównywalnego poziomu ochrony 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy było 
również celem konferencji w Madrycie, podsumo-
wującej projekt CIBELES zmierzający do popra-
wy współpracy pomiędzy inspekcjami pracy w tym 
obszarze.

W związku z realizacją projektu DEFLECT (Data 
and Education on Forced Labour Exploitation and 
Counter Trafficking) poświęconego problematyce 
identyfikacji i wsparcia ofiar handlu	ludźmi	do	pra-
cy	przymusowej, przedstawiciel PIP uczestniczył 
w zorganizowanej 7–8 czerwca 2011 r. w Oslo (Nor-
wegia) konferencji, w trakcie której zaprezentowa-
no m.in. dane dotyczące zjawiska handlu ludźmi 
(w szczególności do pracy przymusowej) w obsza-
rze krajów nadbałtyckich. Przedstawiono także 
metody pozyskiwania wiedzy i  przeciwdziałania 
temu zjawisku w różnych państwach europejskich, 
będące następnie podstawą do opracowania narzę-
dzi pomocnych w procesie identyfikacji i wsparcia 
ofiar tego typu przestępstw.

Państwowa Inspekcja Pracy była również obec-
na na Międzynarodowych Targach w dziedzinie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy „A+A 2011” 
w Düsseldorfie, gdzie zorganizowane zostało pol-
skie stoisko wystawiennicze popularyzujące między 
innymi informacje dotyczące warunków zatrudnienia 
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obcokrajowców w Polsce, a także działań prewen-
cyjnych i kontrolnych. 

Ponadto przedstawiciel Państwowej Inspek-
cji Pracy uczestniczył w Hamburgu w konferencji 
końcowej w ramach Nadbałtyckiej Sieci ds. Pracy 
— Współpraca na rzecz zrównoważonych rynków 
pracy, która dotyczyła między innymi dialogu spo-
łecznego, migracji i mobilności.

Cennym źródłem wiedzy specjalistycznej było 
organizowane przez belgijskie Federalne Publiczne 
Służby Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego 
seminarium pn. „Praca z nanomateriałami”, które-

go tematem przewodnim były nowe wyzwania zwią-
zane z coraz częściej rozpowszechnionymi na tere-
nie UE nanotechnologiami i nanomateriałami, bądź 
nanoobiektami w aspekcie ich wpływu na zdrowie 
osób pracujących. 

Podczas kwietniowej XI Międzynarodowej 
Konferencji „Bezpieczeństwo i Zdrowie Zawodo-
we ‘2011” w Ostrawie, przedstawiciele PIP zapre-
zentowali wyniki analizy przyczyn wypadków zba-
danych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz rezultaty dzia-
łań w zakresie prewencji wypadkowej.
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X. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH, WNIOSKI LEGISLACYJNE...

1.	 Ocena	rozwiązań	prawnych

Ustawa	z dnia	24	czerwca	1974 r.	Kodeks	pracy	
(Dz. U.	z 1998 r.	Nr 21,	poz. 94	ze	zm.)

•	 art. 1031–1036	Kodeksu	pracy

Przywołane przepisy regulują obowiązki pra-
codawcy w zakresie ułatwiania pracownikom pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych. Państwowa 
Inspekcja Pracy zwracała uwagę na pojawiające 
się wątpliwości interpretacyjne już w sprawozdaniu 
z 2010 r. Działalność kontrolna i poradnicza prowa-
dzona w 2011 r. wskazuje, że zgłoszone wówczas 
uwagi dotyczące konsekwencji prawnych związa-
nych z nieukończeniem procesu kształcenia z winy 
pracownika oraz niejasności pojęcia „egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” zacho-
wały aktualność, a dodatkowo ujawniły się nowe 
problemy związane ze stosowaniem przywołanych 
unormowań.

Sygnalizowane w poprzednim sprawozdaniu 
wątpliwości	dotyczące	przysługiwania	urlopu	
szkoleniowego	w wymiarze	21	dni	 roboczych	
w przypadku	studiów	podyplomowych, zostały 
wyjaśnione za sprawą wydania przez Ministra Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia z dnia 
1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych 
nadawanych absolwentom studiów, warunków 
wydawania oraz niezbędnych elementów dyplo-
mów ukończenia studiów i świadectw ukończenia 
studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu 
do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz 1167). Rozporzą-
dzenie to w § 6 przewiduje, że warunkiem wydania 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 
jest uzyskanie określonych w programie kształce-
nia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 
60 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz zło-
żenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, 
jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów 
podyplomowych. Zatem osobom kończącym stu-
dia podyplomowe nie będzie przysługiwał urlop 
szkoleniowy w wymiarze 21 dni (gdyż przysługu-
je on jedynie na przygotowanie pracy dyplomowej 
oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzami-
nu dyplomowego).

W  tym kontekście należy zwrócić uwagę na 
wątpliwości (częściowo opisane w  poprzednim 
sprawozdaniu), jakie budzą pojęcia „egzamin	
potwierdzający	kwalifikacje	zawodowe”, a nawet 
samo	 „podnoszenie	kwalifikacji	zawodowych”	
—  z  przepisów nie wynika bowiem, czy należy 
przez to rozumieć kwalifikacje związane z wyko-
nywaną obecnie pracą czy zawodem, czy też sze-

rzej — jako podnoszenie wszelkich kwalifikacji, 
jakie mogą być przydatne na rynku pracy. Zatem 
nie jest jasne, czy osobom odbywającym studia 
podyplomowe będzie przysługiwał urlop szkole-
niowy w wymiarze 6 dni na złożenie egzaminu koń-
cowego.

Problemy, głównie natury dowodowej, może 
sprawić także brak wymogu pisemnej zgody (lub 
inicjatywy) pracodawcy w sytuacji, gdy strony nie 
zawierają umowy określającej ich wzajemne prawa 
i obowiązki (możliwość taką dopuszcza art. 1034 
§ 4 Kodeksu pracy). W razie wystąpienia konfliktu 
pracownik może mieć problem z udowodnieniem, 
iż uzyskał zgodę na podnoszenie kwalifikacji lub 
odbywa się ono z inicjatywy pracodawcy.

•	 art. 130	Kodeksu	pracy

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszedł w życie prze-
pis art. 130 § 21 Kodeksu pracy stwierdzający, że 
jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pra-
cy	święto	przypada	w dniu	wolnym	od	pracy, 
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono 
wymiaru czasu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy 
zgłaszała już w poprzednim sprawozdaniu proble-
my, jakie niesie ze sobą wprowadzenie ww. unor-
mowania. Prowadzone w roku 2011 poradnictwo 
oraz działalność kontrolna potwierdzają zgłasza-
ne zastrzeżenia.

Jak podniesiono, regulacja ta dała pracodaw-
com możliwość ustalania terminów dni wolnych 
od pracy, wynikających z  rozkładu czasu pracy 
w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy tak, aby 
dni te pokrywały się z terminami świąt. Pozwala to 
na obniżenie liczby przysługujących dni wolnych 
od pracy o 8–10 w roku kalendarzowym.

W niektórych przypadkach może to powodo-
wać także ustalanie różnego wymiaru czasu pracy 
dla grup (lub nawet poszczególnych pracowników) 
zatrudnionych u danego pracodawcy (przykłado-
wo w styczniu 2011 r., w zależności od wyznacze-
nia dnia wolnego od pracy z tytułu pięciodniowego 
tygodnia pracy, pracownik mógł mieć do przepra-
cowania: 152, 160 bądź 168 godzin).

Ponadto z doświadczeń inspektorów pracy 
wynika, że potwierdziły się obawy co do proble-
mów interpretacyjnych związanych z treścią § 19 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, usta-
lania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, 
poz. 14 ze zm.), określającego zasady ustalania 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2011 r.

174

współczynnika, na podstawie którego ustalana 
jest	wysokość	ekwiwalentu	za	niewykorzystany	
urlop	wypoczynkowy. Współczynnik ten ustala-
ny jest m.in. z uwzględnieniem liczby świąt i dni 
wolnych z  tytułu pięciodniowego tygodnia pracy 
w roku kalendarzowym. Nie jest jasne, czy usta-
lając wartość współczynnika, tak jak dotychczas, 
należy przyjmować dla wszystkich pracowników 
jednakową liczbę dni wolnych z tytułu pięciodnio-
wego tygodnia pracy, czy też liczba ta powinna 
zostać obliczona dla każdego pracownika na pod-
stawie ustalonej w  jego rozkładzie czasu pracy 
liczby dni wolnych. Przyjęcie drugiego z przywoła-
nych rozwiązań spowoduje dla niektórych pracow-
ników niemożność ustalenia współczynnika (i co 
za tym idzie niewypłacenie ekwiwalentu) przed 
końcem roku kalendarzowego, w którym pracow-
nik nabywa do niego prawo, bowiem w przypadku 
pracowników wykonujących pracę według zmien-
nych rozkładów czasu pracy, dni wolne są ustalane 
w ramach każdego okresu rozliczeniowego. Może 
to także spowodować, że pracownicy otrzymujący 
wynagrodzenie w równej wysokości i posiadający 
jednakową liczbę dni niewykorzystanego urlopu 
otrzymają ekwiwalent w różnej wysokości. Podob-
nie — przy tej samej wysokości wynagrodzenia, 
różną wysokość będą miały świadczenia pochod-
ne, uzależnione od jego wysokości oraz liczby dni 
przypadających do przepracowania (np. dodatek 
za pracę w porze nocnej czy za godziny nadlicz-
bowe).

•	 art. 97	Kodeksu	pracy

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 97 
Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany 
wydać pracownikowi świadectwo	pracy obejmu-
jące zakończone okresy zatrudnienia na podsta-
wie terminowych umów o pracę (na okres próbny, 
na czas określony, na czas wykonania określonej 
pracy) zawartych w okresie 24 miesięcy, poczy-
nając od zawarcia pierwszej z  tych umów. Pra-
cownik może w każdym czasie żądać wydania 
świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienio-
nej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczą-
cego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie 
takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem 
żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca 
jest obowiązany wydać świadectwo pracy w cią-
gu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku 
przez pracownika. Przepisy art. 97 § 11–13 Kodek-
su pracy w nowym brzmieniu znajdują zastosowa-
nie wyłącznie do stosunków pracy nawiązanych 

na podstawie umów o pracę, począwszy od dnia 
wejścia w życie ustawy.

Tym samym pracodawca musi najpierw roz-
strzygnąć, czy mają zastosowanie „stare” czy już 
„nowe” zasady oraz ustalić, od kiedy liczyć 24-mie-
sięczny termin, od którego zależy obowiązek wyda-
nia świadectwa pracy. W konsekwencji przepisy, 
które miały ułatwić pracodawcom wydawanie świa-
dectw pracy, tylko skomplikowały realizację tego 
obowiązku.

Inspektorzy pracy sygnalizują krytyczne stano-
wisko pracodawców wobec obowiązku wydawania 
w trakcie zatrudnienia świadectw pracy obejmują-
cych zakończone okresy zatrudnienia na podsta-
wie umów terminowych. W szczególności krytycznie 
oceniany jest obowiązek monitorowania przebiegu 
zatrudnienia w celu realizacji dyspozycji art. 97 § 11 
Kodeksu pracy oraz niejasne ratio legis tego prze-
pisu w sytuacji, gdy zgodnie z art. 97 § 13 Kodek-
su pracy pracownik może w każdym czasie żądać 
wydania świadectwa pracy w związku z rozwiąza-
niem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy 
o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łączne-
go okresu zatrudnienia na podstawie takich umów. 
Niejasna dla pracodawców jest również dyspozy-
cja art. 97 § 12 stanowiącego, iż świadectwo pra-
cy wydaje się w dniu upływu terminu określonego 
w § 11, a  jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umo-
wy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy 
przypada po upływie tego terminu, świadectwo pra-
cy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia 
takiej umowy o pracę. 

Kolejną wątpliwość interpretacyjną nasuwa 
termin wydania świadectwa pracy w sytuacji, gdy 
umowa uległa rozwiązaniu, pracownik nie wyko-
nuje pracy u pracodawcy, ale nie upłynął termin 
24 miesięcy. Co prawda z przepisów wynika, że 
„zbiorcze” świadectwo pracy po upływie 24 mie-
sięcy zatrudnienia na podstawie umów termino-
wych dotyczy tylko tych sytuacji, gdy pracownik 
pozostaje w zatrudnieniu u  tego samego praco-
dawcy, jednakże przepis nie wymaga, by „pozo-
stawanie w  zatrudnieniu” było nieprzerwane, 
co  prowadzi do wniosku, że dla uznania prawa 
pracodawcy do niewydawania świadectwa pracy 
wystarczy oświadczenie tegoż o zamiarze ponow-
nego zatrudnienia pracownika przed upływem  
24-miesięcznego okresu.

Wątpliwości budzi także termin wydania świa-
dectwa w sytuacji, gdy przed upływem 24 miesię-
cy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę na 
czas nieokreślony — przepisy nie dają odpowiedzi 
na pytanie, czy świadectwo wydaje się wówczas 
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bezpośrednio po zakończeniu umowy terminowej, 
czy też dopiero po 24 miesiącach od jej zawarcia, 
czyli już w trakcie trwania umowy o pracę na czas 
nieokreślony.

Ustawa	z dnia	1	lipca	2009 r.	 
o łagodzeniu	skutków	kryzysu	ekonomicznego	
dla	pracowników	i przedsiębiorców 
(Dz. U.	Nr 125,	poz. 1035	ze	zm.)

Prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy 
kontrole, a także zarejestrowane przypadki zasto-
sowania przedłużonych okresów rozliczeniowych 
wskazują na to, iż z przepisów ustawy	korzystała	
niewielka	część	przedsiębiorców.

Jedno z wprowadzonych ustawą szczególnych 
rozwiązań stanowiło dla pracodawców znaczące 
ułatwienie — możliwość wprowadzenia indywidu-
alnego rozkładu czasu pracy, mogącego przewi-
dywać różne godziny rozpoczynania i kończenia 
pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie 
pracy przez pracownika w tej samej dobie nie sta-
nowiło pracy w godzinach nadliczbowych, co uła-
twiło planowanie i rozliczanie czasu pracy.

Krytycznie należy ocenić przepisy ustawy doty-
czące zatrudniania na podstawie umów o pracę na 
czas określony — były one nieprecyzyjne. Liczne 
kontrowersje budził sposób liczenia 24-miesięcz-
nego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie 
takich umów (nie było oczywiste, czy do tego okre-
su należało wliczać okresy zatrudnienia sprzed wej-
ścia w życie ustawy, czy okres ten należało liczyć 
od dnia wejścia w życie ustawy, czy też od daty 
zawarcia umowy o pracę). Wątpliwości pojawiły 
się także w kwestii sposobu postępowania w przy-
padku umów na czas określony zawartych przed 
dniem wejścia w życie ustawy, których czas trwa-
nia — licząc od 22 sierpnia 2009 r. — przekraczał 
24 miesiące.

Monitoring realizacji postanowień ustawy 
wskazuje, że pracodawcy najczęściej korzystali 
z możliwości wprowadzenia	przedłużonego	okre-
su	rozliczeniowego. Zgodnie z przepisami ustawy, 
przedłużenie okresu rozliczeniowego mogło nastą-
pić na okres do 12 miesięcy. Jednakże ustawa nie 
dawała odpowiedzi na pytanie, jaką skuteczność 
miały porozumienia zawarte z naruszeniem prze-
pisów regulujących tryb ich zawierania.

W ocenie pracodawców możliwość ustalenia 
przedłużonego okresu rozliczeniowego pozwala 
na elastyczne kształtowanie rozkładu czasu pra-
cy i dostosowanie go do cykli koniunkturalnych 
przedsiębiorcy.

Rozporządzenie	Ministra	Gospodarki	 
z dnia	8	lipca	2010 r.	w sprawie	minimalnych	
wymagań,	dotyczących	bezpieczeństwa	
i higieny	pracy,	związanych	z możliwością	
wystąpienia	w miejscu	pracy	atmosfery	
wybuchowej	(Dz. U.	Nr 138,	poz. 931)

Z dniem 31 października 2010 r. weszły w życie 
przepisy	nowego	rozporządzenia regulującego 
tematykę minimalnych wymagań, dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, związanych z moż-
liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej. Analiza wyników kontroli PIP przepro-
wadzonych w 2011 r. wskazuje na potrzebę nowe-
lizacji ww. rozporządzenia.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, zmiany 
legislacyjne wymagane byłyby przede wszystkim 
w zakresie:
•	 wprowadzenia w § 2 definicji „miejsce wstę-

pu do przestrzeni, w której istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej w  iloś-
ciach zagrażających bezpieczeństwu i  zdro-
wiu”, o którym mowa w § 5 ust. 4;

•	 doprecyzowania zwrotu użytego m.in. w § 4 
ust. 6 i 7 „atmosfera wybuchowa występująca 
w ilościach zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu”;

•	 doprecyzowania obowiązków dot.  systemu 
zezwoleń na wykonywanie pracy w odniesie-
niu do wykonywania czynności niebezpiecz-
nych oraz czynności, które wpływają na inną 
wykonywaną pracę, stwarzając zagrożenie (§ 
9 ust. 2 pkt 2) — poprzez m.in. określenie wzo-
ru zezwolenia oraz określenie trybu wydawa-
nia zezwoleń, tj. wskazania w jakich warunkach 
wymagane jest zezwolenie na wykonywanie 
czynności niebezpiecznych w  formie pisem-
nej, a w jakich (np. przy wykonywaniu czynno-
ści rutynowych) wystarczające jest zezwolenie 
w formie ustnej;

•	 zmiany pojęcia występującego w § 10 ust. 3 
„ubiory, które nie będą przyczyniać się do 
powstania wyładowań elektrostatycznych”. 
Przepisy prawa pracy oraz bhp odnoszą się do 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
ochronnej lub odzieży roboczej, a nie „ubioru”, 
który jest terminem niezdefiniowanym w tych 
przepisach — nie wiadomo, czy pod tym poję-
ciem należy rozumieć tylko odzież i obuwie 
robocze, czy również środki ochrony indywi-
dualnej. Należy wprowadzić jednoznaczne 
zapisy wskazujące przypadki, w których nale-
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ży wyposażać pracowników w odzież i obuwie 
antyelektrostatyczne;

•	 jednoznacznego określenia w  rozporządze-
niu, kto jest „udostępniającym miejsca pracy” 
w sytuacji, gdy obiekt, w  którym występują 
atmosfery wybuchowe, należy do jednego pra-
codawcy, a pracę w tych miejscach wykonu-
ją pracownicy zatrudnieni przez inny podmiot, 
któremu zlecono świadczenie danej usługi;

•	 doprecyzowania określenia użytego w  § 12 
ust. 3: „jeżeli wystąpi taka konieczność”. Takie 
brzmienie przepisu pozostawia dużą dowol-
ność pracodawcy, czy zastosuje on, czy też 
nie, optyczny/dźwiękowy system ostrzegania 
osób pracujących przed zagrożeniem wybu-
chem. Decyzja o  zastosowaniu tego syste-
mu powinna wynikać z kompleksowej oceny 
ryzyka związanego z możliwością wystąpie-
nia atmosfery wybuchowej oraz z dokumen-
tu zabezpieczenia przed wybuchem. Celowa 
byłaby zatem zmiana tego przepisu i dopre-
cyzowanie jego treści;

•	 wyjaśnienia pojęcia występującego w  § 14 
ust. 1 — „ogólne bezpieczeństwo w zakresie 
zabezpieczenia przed wybuchem”;

•	 zapewnienia jednoznacznie brzmiącego zapisu 
w § 14 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 i 2 wskazujące-
go, czy zapis ten dotyczy „miejsca pracy udo-
stępnianego pracownikom po raz pierwszy”, 
czy „osobom pracującym po raz pierwszy”. 
Wykładnia logiczna wskazuje na tę pierwszą 
interpretację, jednak pojawienie się wątpliwo-
ści u odbiorców przekazu wskazuje na potrze-
bę zmian jego treści;

•	 doprecyzowania w § 14 ust. 2 wymagań, jakie 
powinna spełniać osoba dokonująca weryfika-
cji miejsca, w którym może wystąpić atmosfera 
wybuchowa pod kątem zapewnienia „ogólne-
go bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia 
przed wybuchem”. W ww. przepisie zawarto 
jedynie bardzo ogólne zapisy mówiące o spe-
cjalistycznym doświadczeniu lub kwalifikacjach 
zawodowych w zakresie zabezpieczenia przed 
wybuchem potwierdzonych szkoleniem (bez 
wskazania jakim) lub uprawnieniami wydanymi 
na podstawie odrębnych przepisów (bez wska-
zania jakich). Należałoby zdefiniować pojęcie 
„specjalistyczne doświadczenie”, z podaniem 
okresu jaki jest wymagany do legitymowa-
nia się takim „doświadczeniem”. Ponadto dla 
celów dowodowych zasadne wydaje się, aby 

czynność wyżej opisanej weryfikacji potwier-
dzana była na piśmie. Wyjaśnienia wymaga 
również określenie „weryfikacja bezpieczeń-
stwa” — czy jest to ocena	 ryzyka, o  której 
mowa w § 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia, czy jest 
to zupełnie odmienny proces;

•	 jednoznacznego określenia w rozporządzeniu, 
kto jest odpowiedzialny za dokonanie oceny 
ryzyka związanego z możliwością wystąpie-
nia w miejscach pracy atmosfery wybucho-
wej i opracowania dokumentu zabezpiecze-
nia przed wybuchem, w sytuacji gdy materiały, 
urządzenia i obiekt, w którym występują atmo-
sfery wybuchowe, należą do jednego praco-
dawcy, a pracę w  tych miejscach wykonują 
pracownicy zatrudnieni przez inny podmiot, 
któremu zlecono świadczenie takiej usługi.
Należy zauważyć, że w treści omawianego roz-

porządzenia mowa jest o obowiązkach tylko „pra-
codawcy”. Budzi to wątpliwości, co do możliwości 
stosowania przepisów rozporządzenia w przypad-
ku, gdy w miejscu występowania atmosfery wybu-
chowej zatrudniane są tylko osoby na innej podsta-
wie niż stosunek pracy. Z uwagi na ochronę życia 
i zdrowia pracujących tam osób należałoby rozsze-
rzyć ten katalog także na przedsiębiorcę, niebędą-
cego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest 
świadczona.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczą też zapi-
su § 7 ust. 3 pkt 3 lit. a–b), tj. oświadczenia pra-
codawcy stwierdzającego, że „miejsca pracy, 
urządzenia, a  także urządzenia ostrzegawcze są 
zaprojektowane, używane i konserwowane w spo-
sób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funk-
cjonowanie, urządzenia spełniają wymagania prze-
widziane w przepisach dotyczących minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pra-
cowników podczas pracy”. Kto takie oświadczenie 
powinien składać np. na stacjach paliw prowadzo-
nych na zasadach ajencyjnych? Czy ajent, który 
jest formalnie pracodawcą dla pracowników obsłu-
gi stacji paliw, ale nie ma wpływu na projektowanie 
i wyposażenie stacji paliw, czy też właściciel stacji 
paliw, który miał wpływ na projekt, wyposażenie 
stacji paliw, ale nie jest pracodawcą dla pracowni-
ków stacji paliw?

Wątpliwości związane ze stosowaniem wskaza-
nych przepisów mają zarówno pracodawcy, jak też 
organy Państwowej Inspekcji Pracy — co w prak-
tyce utrudnia rozstrzyganie spraw.
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Rozporządzenie	Ministra	Rolnictwa	
i Rozwoju	Wsi	z 12	maja	2003 r.	w sprawie	
bezpieczeństwa	i higieny	pracy	przy	obsłudze	
amoniakalnych	instalacji	chłodniczych	
w zakładach	przetwórstwa	rolno-spożywczego	
(Dz. U.	Nr 98,	poz. 902)

Przeprowadzone w 2011 r. kontrole bezpieczeń-
stwa pracy przy eksploatacji amoniakalnych instala-
cji chłodniczych wskazują na konieczność:

1.  Wydania rozporządzenia w  sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
i konserwacji instalacji ziębniczych, które 
w sposób kompleksowy ureguluje	wszyst-
kie	problemy, dotyczące bezpieczeństwa 
pracy przy eksploatacji instalacji ziębni-
czych (w tym również innych niż amoniakal-
ne) użytkowanych w pozostałych działach 
gospodarki. Obecnie obowiązujące rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 12 maja 2003  r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy obsłudze amonia-
kalnych instalacji chłodniczych w zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego odnosi się 
wyłącznie do instalacji ziębniczych amonia-
kalnych eksploatowanych w zakładach prze-
twórstwa rolno-spożywczego. Tymczasem 
amoniakalne instalacje ziębnicze użytkowa-
ne są również w innych działach gospodarki, 
jak np. w przemyśle ciężkim, chemicznym, 
farmaceutycznym, w obiektach sportowych  
(sztuczne lodowiska, stoki narciarskie). Nie 
uwzględnia ono ponadto instalacji ziębni-
czych opartych na innych niż amoniak czyn-
nikach ziębniczych.

2.  Znowelizowania rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. 
w  sprawie bezpieczeństwa i  higieny pra-
cy przy obsłudze amoniakalnych instalacji 
chłodniczych w zakładach przetwórstwa rol-
no-spożywczego, ponieważ  nie reguluje ono 
wielu zasadniczych problemów dotyczących 
bezpieczeństwa przy eksploatacji  amonia-
kalnych instalacji ziębniczych w zakładach 
przetwórstwa rolno-spożywczego, zawiera 
zapisy niejednoznaczne, stwarzające prob-
lemy interpretacyjne, jak również niespójne 
z innymi przepisami.

Niezbędne jest m.in.:
1.		Zdefiniowanie	używanych	w  treści	 roz-

porządzenia pojęć,	 np.: „aparatownia”, 
„główne zawory odcinające”, „dostatecz-
na widoczność”, „stała obsługa”, „specjal-

ny zawór kolektora cieczowego”. Brak ww. 
definicji powoduje, że pojęcia te są w różny 
sposób rozumiane przez pracodawców lub 
zupełnie dla nich niezrozumiałe, zwłaszcza 
że niektórych (np. „aparatownia”) brakuje 
także w Polskiej Normie PN-EN 378-1 Insta-
lacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środo-
wiska. Część 1: Wymagania podstawowe, 
definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru, a tak-
że w ogólnie dostępnych wydawnictwach 
encyklopedycznych;

2.		Ustalenie	zasad	szkolenia	pracowników	
w dziedzinie	 ratownictwa	chemicznego	
i prowadzenia	okresowych	ćwiczeń	ratow-
niczych. Obecnie przepis § 3 pkt 2 rozporzą-
dzenia zobowiązuje jedynie do zapoznania 
„pracowników zatrudnionych przy obsłu-
dze amoniakalnych instalacji chłodniczych 
z zasadami bhp z uwzględnieniem ratowni-
ctwa chemicznego i sposobów postępowa-
nia w razie awarii, w szczególności niekon-
trolowanego wycieku amoniaku lub pożaru”. 
Z przepisu nie wynika, jaki powinien być 
zakres szkolenia w przedmiotowym wymia-
rze, kto jest upoważniony do prowadzenia 
takich szkoleń i z jaką minimalną częstotli-
wością powinny być one prowadzone. Brak 
uregulowania powyższych kwestii skutku-
je powierzaniem przez pracodawców pro-
wadzenia szkoleń w zakresie ratownictwa 
chemicznego, różnego rodzaju podmiotom 
świadczącym usługi w zakresie bhp, czę-
sto nieznającym specyfiki ratownictwa che-
micznego oraz nieprzygotowanym do pro-
wadzenia pozorowanych akcji ratowniczych. 
Należy także zauważyć, że zapis w § 3 pkt 2 
w obecnym brzmieniu jest bardziej ogólny 
niż zapis § 11 rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z  dnia 30 grudnia 2004  r. w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynni-
ków chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, 
poz. 86 ze zm.), który wprowadza obowiązek 
prowadzenia ćwiczeń ratowniczych w spo-
sób okresowy;

3.		Zapewnienie	spójności	postanowień	roz-
porządzenia	z postanowieniami,	zawarty-
mi	w innych	rozporządzeniach,	regulują-
cych	te	same	kwestie.	
 Obecnie postanowienia § 19 ust.  1–3 
przedmiotowego rozporządzenia okre-
ślające sposób postępowania w przypad-
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ku niekontrolowanego wycieku amoniaku 
nie korelują z  postanowieniami zawarty-
mi w § 12 ust. 1–4 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscu pracy czynni-
ków chemicznych określającymi obowiązki 
pracodawcy w razie wystąpienia wypadku 
lub awarii. W efekcie rozporządzenie w spra-
wie bhp przy obsłudze amoniakalnych insta-
lacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa 
rolno-spożywczego stawia  zdecydowanie 
mniejsze wymagania w tym zakresie niż roz-
porządzenia Ministra Zdrowia i nie określa 
w wystarczającym stopniu zadań oraz pro-
cedur działania mających na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa i ochrony pracowników 
w razie wystąpienia wypadku lub awaryjne-
go niekontrolowanego wycieku amoniaku 
z instalacji; 

4.		Rozszerzenie	 obowiązku	 wyposażenia	
pomieszczenia	maszynowni	i aparatowni	
komór	chłodniczych	oraz	dróg	ewakua-
cyjnych	w oświetlenie	awaryjne z własnym 
źródłem zasilania włączającym się automa-
tycznie w  przypadku wyłączenia energii 
elektrycznej  również	na	komorę	chłod-
niczą, ponieważ zanik energii elektrycznej 
może wystąpić w momencie, kiedy będzie 
się w niej znajdował człowiek, a jak wiado-
mo komora chłodnicza jest pomieszczeniem 
bez dostępu światła dziennego;

5.		Ustalenie	w  rozporządzeniu	obowiązku	
zamieszczania	w skierowaniach	na	bada-
nia	profilaktyczne pracowników obsługu-
jących amoniakalną instalację chłodniczą, 
wyznaczonych do udziału w akcjach ratow-
niczych, informacji	o wymaganej	szczegól-
nej	sprawności	 fizycznej	 i konieczności	
stosowania	podczas	akcji	 ratowniczych	
sprzętu	 izolującego	 drogi	 oddechowe. 
Brak uregulowania tej kwestii skutkuje bra-
kiem zapisu o zdolności do wykonywania 
takich czynności w uzyskiwanych zaświad-
czeniach lekarskich; 

6.		Uwzględnienie	w rozporządzeniu	nowo-
czesnych	rozwiązań	technicznych	i tech-
nologicznych	w chłodnictwie	amoniakal-
nym (stosowania agregatów ze sprężarkami 
śrubowymi, stosowania pośrednich syste-
mów chłodzenia przy wykorzystaniu innych 
czynników chłodniczych, nowoczesnych 
systemów zasilania elektroenergetycznego, 

zmian systemów rozdzielania ciekłego amo-
niaku itp.);

7.		Rozszerzenie	 treści	 rozporządzenia	
o  zapisy	 	 zobowiązujące	 do	 stosowa-
nia	obostrzonych	wymagań	bhp	wobec	
innych	osób okresowo	wykonujących	pra-
cę	w obrębie	 instalacji	chłodniczej, np. 
serwisantów, osób z firm usługowych wyko-
nujących prace naprawcze.

2.	 Wnioski	legislacyjne	 
Głównego	Inspektora	Pracy	

Główny Inspektor Pracy, realizując swoje upraw-
nienia określone art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, skie-
rował do właściwych ministrów 2	wnioski	legisla-
cyjne.

Wnioski te zawierały propozycje wydania 
nowych przepisów, jak też nowelizacji już obowią-
zujących aktów prawnych.

Ministrowi	Gospodarki przedstawiony został 
wniosek obejmujący konieczność wydania przepi-
sów określających wymagania dotyczące zapobie-
gania awariom przemysłowym i ograniczania ich 
skutków. Regulacja ta powinna zawierać również 
kryteria i zasady rejestrowania zakładów, w których 
niebezpieczne substancje chemiczne występują 
w ilościach mniejszych od wielkości podprogowych 
decydujących o zaliczeniu do zakładów o zwięk-
szonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej.

Minister nie zajął jeszcze w tej sprawie stano-
wiska.

Do	Ministra	Pracy	i Polityki	Społecznej skiero-
wany został wniosek dotyczący nowelizacji § 2 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) poprzez roz-
szerzenie zakresu działania służby bhp o zadania 
związane z prowadzeniem szkoleń wstępnych ogól-
nych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Minister poinformował, iż przedstawiona pro-
pozycja zmiany przepisu zostanie rozważona przy 
najbliższej nowelizacji przepisów rozporządzenia.

Wystąpiono również do Ministra	Infrastruktury 
w sprawie realizacji 2 wniosków legislacyjnych zgło-
szonych w 2010 r., dotyczących:

 − nowelizacji	 ustawy z  dnia 21 grudnia 
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1321 ze zm.) polegającej na 
objęciu przepisami tej ustawy urządzeń 
służących do podawania pod ciśnieniem 
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płynnego betonu rurą podwieszoną do 
wysięgnika,

 − wydania	 przepisów	 bezpieczeństwa	
i higieny	pracy na statkach małych i spe-
cjalistycznych w żegludze krajowej, przy-
brzeżnej oraz uprawiających żeglugę na 
morskich wodach wewnętrznych, oraz usta-
lenia minimalnych wymagań technicznych 
dla pomieszczeń i stanowisk pracy na tych 
statkach.

Zwrócono się również do	Ministra	 Zdrowia 
w sprawie realizacji:
•	 wniosku z 2010 r. dotyczącego nowelizacji roz-

porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grud-
nia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 
ze zm.), który obejmował wykreślenie z załącz-
nika nr 1 do rozporządzenia wykazu 3 „Czynniki 
biologiczne 1. Wirus zapalenia wątroby typu B, 
2. Wirus zapalenia wątroby typu C”;

•	 wniosku z  2009  r., w  którym wskazano na 
konieczność uzupełnienia	 wykazu	 chorób	
zawodowych	stanowiącego załącznik do roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerw-
ca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych 
(Dz. U. Nr 105, poz. 869) — o schorzenia ukła-
du mięśniowo-szkieletowego, szczególnie krę-

gosłupa, powodowane ręcznym przemieszcza-
niem ciężarów.
Zarówno Minister Infrastruktury, jak i Minister 

Zdrowia nie zajęli stanowiska w kwestii realizacji 
wniosków.

Ponadto przygotowano wniosek legislacyjny 
dotyczący zmiany statutu Państwowej Inspekcji Pra-
cy, który został rozpatrzony pozytywnie i na jego 
podstawie w dniu 26 sierpnia 2011 r. Marszałek	Sej-
mu	Rzeczypospolitej	Polskiej wydał zarządzenie 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu 
Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. Nr 83, poz. 851). 

3.	 Opiniowanie	projektów	 
aktów	prawnych

W 2011 r. zaopiniowano ogółem 47	projektów	
aktów	prawnych, w tym:
•	 ustaw — 9
•	 rozporządzeń — 38:

 − Ministra Pracy i Polityki Społecznej — 21,
 − Ministra Zdrowia — 12,
 − Ministra Gospodarki — 3,
 − Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej — 1,
 − Parlamentu Europejskiego i Rady — 1.

Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały w czę-
ści akceptację i zostały uwzględnione w projektach 
aktów prawnych.
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Działalność Państwowej Inspekcji Pracy obej-
mowała czynności kontrolno-nadzorcze w zakresie 
przestrzegania prawa pracy, legalności zatrudnie-
nia oraz przepisów zawartych w  innych ustawach 
(m.in. w  ustawie o  systemie oceny zgodności, 
ustawie o emeryturach pomostowych). Przewidzia-
no w  nich podejmowanie przez organy inspekcji 
czynności kontrolnych i  innych działań, w  tym 
stosowanie środków prawnych innych niż okre-
ślone w ustawie o PIP. Ponadto inspektorzy pracy 
realizowali kontrole m.in. dotyczące obowiązku 
przekazania środków na wzrost wynagrodzeń 
w zakładach opieki zdrowotnej, a także czasu jaz-
dy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców.

 Analiza wyników kontroli przeprowadzonych 
w 2011 r. pozwala na stwierdzenie, że stan prze‑
strzegania przepisów prawnej ochrony pracy 
jest daleki od oczekiwań. Tylko w  niektórych 
obszarach obserwuje się niewielką poprawę w sto-
sunku do poprzednich okresów sprawozdaw-
czych.

Na stan ten niewątpliwie miała wpływ, co 
sygnalizowali inspektorzy pracy, podobna jak 
w  latach ubiegłych liczba kontrolowanych praco-
dawców będących w  trudnej sytuacji finanso‑
wej i mających problemy z realizacją obowiązków 
związanych z nakładami finansowymi lub wypłatą 
należnych pracownikom świadczeń. Sytuacja eko-
nomiczna, wysokie koszty związane z  zatrudnia-
niem pracowników i  utrzymujące się bezrobocie 
—  tak jak w  latach ubiegłych — powodowały, że 
wiele podmiotów gospodarczych dążyło do ograni-
czenia tych kosztów w różny sposób (m.in. poprzez 
stosowanie cywilnoprawnych form zatrudnienia) 
oraz nie respektowało w pełni uprawnień pracow-
niczych. Należy jednakże zaznaczyć, że podczas 
gdy pracodawcy tłumaczą się głównie trudnoś-
ciami finansowymi, inspektorzy ujawniają inne 
przyczyny naruszeń przepisów, w tym niejedno-
krotnie niewłaściwą organizację pracy czy też świa-
dome naruszenia przepisów w celu maksymalizacji 
zysków. Ponadto nadal jedną z dominujących przy-
czyn nieprawidłowości jest nieznajomość przepi‑
sów prawnych.

Najbardziej typowymi tego przejawami są 
w dalszym ciągu przypadki niewypłacania wyna‑
grodzenia za pracę (stwierdzone u jednej trzeciej 
kontrolowanych pracodawców) lub wypłacania 
wynagrodzenia z  opóźnieniem (w  25% podmio-
tów), a także wypłacania wynagrodzeń ustalonych 
w  nieprawidłowej wysokości. W  przeważającej 
liczbie przypadków nieprawidłowości te pozostają 

w związku z nieprowadzeniem lub nierzetelnym 
prowadzeniem ewidencji czasu pracy (narusze-
nia w  tym zakresie stwierdzono w  blisko połowie 
kontrolowanych podmiotów), której zapisy niejed-
nokrotnie odbiegają w znacznym stopniu od stanu 
faktycznego. 

W  tego typu sytuacjach inspektorzy pra-
cy, bez udziału samych pracowników i  dostar-
czonych przez nich dowodów, właściwie nie 
mają możliwości prawidłowego ustalenia rze-
czywistego wymiaru świadczonej pracy. Sami 
zaś pracownicy zatrudnieni u  kontrolowane-
go pracodawcy, z  uwagi na obawę utraty pra-
cy, z  reguły nie są zainteresowani składaniem 
obciążających pracodawcę wyjaśnień. 

Naruszanie przepisów o  wynagrodzeniu za 
pracę oraz innych należnych świadczeniach jest 
problemem szczególnie ważnym społecznie. Kon-
trole wykazały, że niewypłacanie bądź nietermino-
we wypłacanie wynagrodzeń i  innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, występuje u pra-
codawców bez względu na rodzaj prowadzonej 
działalności.

Przeprowadzone w  2011  r. kontrole wskazu-
ją także na stałą praktykę naruszania przepisów 
o czasie pracy. W tym zakresie największe prob-
lemy dotyczyły przestrzegania obowiązku zapew-
nienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w  przyjętym okresie rozliczeniowym i  rekompen-
sowania w sposób przewidziany prawem — pracy 
wykonywanej w dni wolne od pracy.

Największa skala nieprawidłowości, wystę-
pujących wręcz powszechnie, dotyczy ewiden-
cjonowania czasu pracy. Jak już wspomniano, 
obserwowane tendencje są wysoce negatywne 
również z uwagi na bezpośredni wpływ tego rodza-
ju naruszeń na pozbawienie pracowników należ-
nych świadczeń.

Nadal poważnym problemem, w  szczególno-
ści w  górnictwie i  służbie zdrowia, jest proceder 
podwójnego zatrudnienia. Polega on na świad-
czeniu pracy przez pracownika w  dni wolne od 
pracy, często na tych samych stanowiskach i pod 
nadzorem tych samych osób co w  pozostałe dni 
tygodnia, na podstawie umowy o  pracę zawartej 
z zewnętrznym podmiotem.

Celem zawierania tzw. umów weekendowych 
niewątpliwie była „zamiana” pracy świadczonej 
dotychczas w  nadgodzinach niedzielnych, sobot-
nich i świątecznych — w ramach stosunków łączą-
cych pracowników z  macierzystym pracodawcą, 
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na pracę świadczoną w taki sam sposób w ramach 
odrębnych umów weekendowych.

Inspektorom trudno jest wykazać zagro‑
żenie wynikające z  takich praktyk, zwłaszcza 
że obowiązujący system prawny nie zawiera 
norm ograniczających czas pracy w  danej dobie 
na rzecz więcej niż jednego pracodawcy. Także 
w  trakcie prowadzenia dochodzenia powypadko-
wego niezwykle trudno udowodnić tezę, że brak 
odpoczynku mógł się przyczynić do powstania lub 
zwiększenia zagrożenia, stając się jedną z  przy-
czyn wypadku przy pracy.

 Powtarzalność najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości na przestrzeni ostatnich lat, jak 
również ich przyczyn, potwierdza zasadność wie-
lokrotnie formułowanych wniosków legislacyj‑
nych zmierzających do eliminowania wątpliwości 
interpretacyjnych, które utrudniają pracodawcom 
zgodne z przepisami funkcjonowanie, a  inspekto-
rom pracy —  osiągnięcie trwałej poprawy stanu 
praworządności.

Wspomnieć jednakże należy o  dokonanej 
w  2011  r. nowelizacji ustawy o  Państwowej 
Inspekcji Pracy, która wprowadziła nowe roz-
wiązania mające na celu umożliwienie bardziej 
efektywnego działania. Pozwoli to w  niektórych 
sytuacjach na współpracę z  kontrolowanym 
podmiotem dla osiągnięcia pożądanego celu, 
tj. poprawy warunków pracy i stanu praworządno-
ści w  stosunkach pracy, bez stosowania rygory-
stycznych środków administracyjnych. Krótki okres 
obowiązywania przepisów (ustawa weszła w życie 
8 sierpnia 2011  r.) nie daje jeszcze możliwości 
dokonania oceny wpływu przyjętych rozwiązań na 
skuteczność działań urzędu.

(w  2010  r. —  w  3,7 tys.), tj. w  co siódmym pod-
miocie kontrolowanym; ogólna liczba wykazanych 
tego typu przypadków (10,4 tys.), w  porównaniu 
z 2010 r., była mniejsza o 4%.

Kolejny rok odnotowano wzrost skali stwier-
dzonych naruszeń przepisów dotyczących zawie‑
rania umów cywilnoprawnych w  warunkach, 
w których powinna zostać zawarta umowa o pracę 
(w 2011 r. zakwestionowano 13% kontrolowanych 
pod tym względem umów, podczas gdy w 2010 r. 
— 10%, a w 2009 r. — 7%).

Tendencja wzrostowa utrzymuje się również 
w kwestii ujawnionych naruszeń dotyczących pod-
jęcia przez bezrobotnych zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej bez powiadomienia o tym właś-
ciwego powiatowego urzędu pracy (o 4% więcej 
stwierdzonych przypadków niż w 2010  r. i  o 22% 
więcej niż w 2009 r.).

Nieustabilizowany rynek pracy z  utrzymu-
jącym się wysokim bezrobociem nie sprzyjają 
przestrzeganiu przez pracodawców przepisów 
prawa pracy. Pracownicy skupiają się bowiem 
na utrzymaniu zatrudnienia i wynikających stąd 
korzyściach, a  nie na warunkach, na jakich 
przychodzi im świadczyć pracę. Dlatego też, 
dla osiągnięcia trwałej poprawy, konieczne są 
działania systemowe polegające na zmianach 
w prawie, ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej 
i zmniejszeniu bezrobocia.

W  porównaniu z  2010  r., na tym samym 
poziomie (18%) utrzymał się odsetek podmiotów, 
w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub 
nielegalną inną pracę zarobkową. Nieprawidłowo-
ści takie stwierdzono w ponad 3,5 tys. podmiotów 

Jedną z  najpoważniejszych barier utrud-
niających inspekcji pracy skuteczną działalność 
kontrolną w  obszarze legalności zatrudnienia 
są przede wszystkim ograniczenia wynikające 
z ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej. Chodzi w szczególności o obowiązek dorę-
czenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli, 
co do zasady — przed jej rozpoczęciem oraz 
przede wszystkim o  obowiązek zawiadomienia 
podmiotu o zamiarze kontroli. W przypadku kon-
troli legalności zatrudnienia, ww. zawiadomienie 
zazwyczaj czyni taką kontrolę bezprzedmio‑
tową i niweczy możliwe do osiągnięcia efekty. 
Utrudnia też przeciwdziałanie zjawiskom niepo-
żądanym, takim jak praca „na czarno” czy wyko-
nywanie pracy w  warunkach bezpośredniego 
zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Na ograniczenie nielegalnego zatrudnienia 
mogłyby wpłynąć regulacje prawne, w  wyniku 
których pracodawcy i przedsiębiorcy rażąco naru-
szający prawo nie mogliby korzystać z  pomocy 
publicznej (np. z funduszy unijnych, dotacji czy ulg 
podatkowych). Do takich podmiotów urzędy pracy 
nie powinny także kierować bezrobotnych do pra-
cy bądź na praktyki lub staże.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynu-
ować prowadzone w poprzednich latach działania 
prewencyjne adresowane zarówno do obecnych, 
jak i  potencjalnych pracowników i  pracodawców 
(spotkania informacyjno -edukacyjne, wydawni-
ctwa, kampanie informacyjne itd.). Ich celem jest 
propagowanie legalnego zatrudnienia, w  szcze-
gólności poprzez uświadomienie wynikających 
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z niego korzyści oraz zagrożeń płynących z zatrud-
nienia „na czarno”.

Wyniki kontroli legalności zatrudnienia 
i  wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
pomimo wzrostu liczby kontroli oraz objętych nimi 
obcokrajowców, wskazują w 2011 r. na niewielkie 
zmniejszenie skali nieprawidłowości w  porów-
naniu z poprzednim rokiem. Wprawdzie nieznacz-
nie zwiększył się odsetek podmiotów, w  których 
stwierdzono naruszenia przepisów, to jednak rów-
nocześnie —  po kilkuletniej tendencji wzrostowej 
— odnotowano spadek liczby przypadków:

•	 nielegalnego wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców (o 11%),

•	 braku wymaganego zezwolenia na pracę 
(o 25%),

•	 niezawarcia z  cudzoziemcami wymaganych 
umów o  pracę lub umów cywilnoprawnych 
(o 37%).
Na podobnym poziomie jak w 2010 r. utrzyma-

ła się skala nieprawidłowości dotyczących prawnej 
ochrony pracy cudzoziemców w  zakresie takich 
zagadnień, jak czas pracy, urlopy wypoczynko-
we czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 
Warto zaznaczyć, że w  roku sprawozdawczym 
nie podejmowano interwencji z powodu poważ‑
nych naruszeń praw pracowniczych dużych 
grup cudzoziemców (w poprzednich latach takie 
przypadki miały związek z działalnością niektórych 
agencji pracy tymczasowej werbujących obcokra-
jowców do pracy, głównie w branży rolniczej).

Za niepokojący fakt należy natomiast uznać 
kolejny rok wzrostu liczby stwierdzonych przypad-
ków wypłacania obcokrajowcom wynagrodzeń 
w wysokości niższej niż określona w zezwoleniu 
na pracę (o 40% więcej niż w 2010 r. i 2,5 -krotnie 
więcej niż w  2009  r.) oraz nieprawidłowości 
w  zakresie zgłaszania takich osób do ubezpie‑
czenia społecznego (wzrost o 38% w porównaniu 
z 2010 r. i dwukrotny w stosunku do 2009 r.).

Znamienne przy tym jest to, że wśród sektorów 
gospodarki o największej skali naruszeń przepisów 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców — nega-
tywnie wyróżnia się branża budowlana (w tym fir-
my zaangażowane do budowy autostrad), co może 
m.in. mieć związek z  intensywnymi przygotowa-
niami Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
EURO 2012.

W  celu usunięcia barier negatywnie wpływa-
jących na efektywność kontroli legalności zatrud-
nienia i  wykonywania pracy przez cudzoziemców 
należałoby postulować zmiany legislacyjne przede 
wszystkim w odniesieniu do:

•	 przepisów o  zatrudnianiu obywateli Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji na podstawie 
oświadczeń (kontynuacja uszczelniania syste-
mu oraz zwiększenie ochrony osób wykonują-
cych pracę);

•	 regulacji prawnych dotyczących kontroli pra-
codawców zagranicznych, którzy delegu-
ją pracowników do pracy na terytorium RP, 
w  szczególności w  ramach usług eksporto-
wych (niezbędne są rozwiązania umożliwia-
jące przeprowadzanie bardziej skutecznych 
kontroli).
Wprowadzenie rozwiązań sprzyjających zwięk-

szeniu efektywności kontroli legalności zatrud-
nienia obcokrajowców jest planowane w  ramach 
implementacji do polskiego prawa dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady nr 2009/52/WE z dnia 
18 czerwca 2009 r., przewidującej minimalne nor-
my w  odniesieniu do kar i  środków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich. 

Zgodnie z  projektem ustawy wdrażającej 
dyrektywę, Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Gra-
niczna mają uzyskać ustawowe uprawnienie do 
otrzymywania od Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych danych zgromadzonych na koncie ubezpie-
czonego i koncie płatnika składek — w postaci:

•	 wykazu obejmującego dane płatników, którzy 
w  ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 
społecznych co najmniej jednego cudzoziem-
ca; 

•	 danych ubezpieczonego cudzoziemca —  na 
podstawie pisemnego wniosku PIP (lub SG).
W  związku z  wdrożeniem dyrektywy Pań-

stwowa Inspekcja Pracy planuje działania infor-
macyjno-prewencyjne skierowane zwłaszcza do 
pracodawców i przedsiębiorców.

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy 
Państwowa Inspekcja Pracy skoncentrowała się 
przede wszystkim na tych dziedzinach gospodarki 
oraz poszczególnych zakładach, w których ryzyko 
zawodowe jest największe. Działania kontrolno-
 -nadzorcze ukierunkowane były na likwidację lub 
przynajmniej istotne ograniczenie zagrożeń wystę-
pujących w środowisku pracy. Ich skutki w postaci 
wypadków i  chorób zawodowych mają nie tylko 
wymiar ekonomiczny, ale też humanitarny i  spo-
łeczny — mają również wpływ na obniżenie stan-
dardów życia pracowników najemnych, a  nawet 
zupełne wykluczenie osób w wieku produkcyjnym 
z rynku pracy. 

Mając to na uwadze objęto wzmożonym 
nadzorem wybraną grupę zakładów różnych 
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branż charakteryzujących się przekroczeniami 
norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znacz-
ną liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi 
wskaźnikami częstotliwości wypadków. Systema-
tyczne kontrole uzupełnione przedsięwzięciami 
doradczymi, informacyjnymi oraz promocyjnymi 
przyniosły zauważalną poprawę m.in. w  zakresie 
przygotowania pracowników do pracy (szkoleń 
bhp, profilaktycznych badań lekarskich), składo-
wania i magazynowania materiałów, oceny ryzyka 
zawodowego. Motywowały też pracodawców do 
eliminowania zagrożeń wypadkowych i  chorobo-
wych poprzez wykonanie remontów, rezygnację 
ze szkodliwych technologii, wymianę lub dostoso-
wanie do wymogów przepisów niebezpiecznych 
maszyn. W  rezultacie, w  drugim roku realizacji 
programu długofalowego na lata 2010–2012, uzy-
skano w  większości spośród tej grupy zakładów 
dalszy postęp w  respektowaniu prawa. Niemniej 
jednak, ze względu na rodzaj zagrożeń, wzmożony 
nadzór będzie kontynuowany. 

Stałym działaniom kontrolno -prewencyjnym 
Państwowej Inspekcji Pracy podlega budowni‑
ctwo, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczegól-
nie duże. W omawianym okresie inspektorzy pracy 
oprócz terenów budów, w  tym dróg i  mostów, 
nadzorowali inwestycje związane z EURO 2012. 
Skala stwierdzonych naruszeń — w  porównaniu 
z  poprzednim rokiem — była nadal wysoka. Naj-
więcej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 
prac na wysokości oraz ziemnych i  w  wykopach. 
Wynikały one z: szybkiego tempa narzucanego ter-
minami zakończenia inwestycji, nieuwzględniania 
w harmonogramie robót budowlanych prac zabez-
pieczających, ignorowania przejściowych zagro-
żeń, które znikną samoistnie wraz z zakończeniem 
danego etapu prac, tolerowania przez kierowników 
budowy odstępstw od przepisów, zatrudniania 
osób bez wymaganych kwalifikacji i  fachowego 
przygotowania do wykonywanych zadań. 

pracy —  uzyskane efekty są często nietrwałe, 
a  te same uchybienia pojawiają się w  następ‑
nych fazach tej samej budowy lub na kolejnych 
budowach. Stąd w celu wymuszenia stałej poprawy 
bezpieczeństwa, Państwowa Inspekcja Pracy pro-
wadzi również krótkie kontrole ukierunkowane 
na eliminację nieprawidłowości stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
pracowników, które są regularnie powtarzane aż 
do osiągnięcia zadowalających rezultatów. Ponad-
to nasilone zostały kontrole zagrożeń wynikających 
z długiego „łańcucha podwykonawców”. 

Zauważyć należy, że znacznie mniej przy‑
padków łamania prawa stwierdzono tam, 
gdzie inwestycje realizowały specjalistyczne 
przedsiębiorstwa budowlane z  wieloletnim 
doświadczeniem w  branży. Procedury przyję-
te na dużych budowach, w  szczególności sta-
dionów i  infrastruktury na EURO 2012, mają 
pozytywny wpływ na małe firmy, które muszą 
dostosować się do dobrych praktyk narzuconych 
przez generalnego wykonawcę. Inicjowaniu 
tego rodzaju działań sprzyja ścisła współpraca 
PIP z  inwestorami i generalnymi wykonawcami 
oraz bieżące konsultowanie przez inspektorów 
pracy zagadnień związanych z  bhp w  trakcie 
planowania i prowadzenia budów. 

Niekorzystne, lecz powszechnie występują-
ce na budowach zjawisko, to specyficzny układ 
powiązań i  zależności pomiędzy uczestnikami 
procesu inwestycyjnego. Mnogość podmiotów 
gospodarczych, także jednoosobowych, reali-
zujących inwestycję powoduje, że przestrzega-
nie prawa jest znacznie utrudnione. 

Podjęte przez inspektorów pracy działania 
doprowadziły do likwidacji wielu zaniedbań. Nie-
stety —  w  związku z  tymczasowością stanowisk 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
możliwość uzyskania znaczącej poprawy bez-
pieczeństwa w  budownictwie, chociaż wymaga 
to czasu i  uwarunkowane jest zaangażowaniem 
wszystkich uczestników procesu budowlanego 
w  prawidłową organizację pracy i  zapewnienie 
właściwego nadzoru — tak, aby nie dochodziło do 
ryzykownych zachowań, pociągających za sobą 
tragiczne skutki.

Kontrole zarządzania bezpieczeństwem 
w zakładach, głównie przemysłowych (zatrudniają-
cych powyżej 50 pracowników), w których doszło 
do powtarzalnych wypadków wykazały, że w spo-
sób błędny ustalane są okoliczności tych zdarzeń. 
Nieujawnianie w  kompleksowy sposób przyczyn 
wypadków ma istotny wpływ na rodzaj i  zakres 
podejmowanych na tej podstawie środków profi-
laktycznych, a także na jakość oceny ryzyka zawo‑
dowego. Zazwyczaj pracodawcy nie dostrzegają 
bezpośredniego związku pomiędzy wynikami tej 
oceny a warunkami pracy w zakładzie. Wszyst-
kie obowiązki nałożone przepisami traktują odręb-
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nie, nie zauważając, że składają się one na spójny 
system przynoszący wymierne korzyści w postaci 
zmniejszenia wypadkowości. Takie podejście do 
kwestii oceny ryzyka zawodowego oraz analizy 
wypadków w przedsiębiorstwach powoduje nega-
tywne konsekwencje. Konieczna jest zatem zmiana 
postawy pracodawców i osób pełniących w zakła-
dach funkcje doradczo -kontrolne w dziedzinie bez-
pieczeństwa pracy, w tym służby bhp.

Bardzo poważne zagrożenia występują 
w branży leśnej przy pozyskiwaniu drewna. Kon-
trole ujawniły nieprawidłowości dotyczące eksplo-
atowanych maszyn i  urządzeń, organizacji robót 
związanych ze ścinką, zrywką i wywozem drewna, 
zapewnienia pierwszej pomocy, stosowania środ-
ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. Niemal dwie trzecie pracodawców 
nie poddało pracowników badaniom przesiewo‑
wym w  kierunku boreliozy. Wielu nie zapewniło 
im również szczepień ochronnych przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu i  opon mózgowych. 
Podstawowymi przyczynami tych uchybień są: nie-
dostateczna wiedza na temat właściwego prowa-
dzenia prac leśnych, mało skuteczny nadzór nad 
pracownikami, brak powszechnie obowiązujących 
przepisów określających bezpieczne techniki ścin-
ki i zrywki drzew. 

Kontrola warunków pracy osób zatrudnionych 
na stanowiskach, gdzie występuje atmosfera 
wybuchowa —  m.in. na stacjach paliw płynnych 
i  autogazu, w  zakładach produkujących wyroby 
z  laminatów poliestrowo -szklanych, wytwórniach 
farb — wskazuje na ograniczone stosowanie przez 
pracodawców odpowiednich uregulowań bhp. 
Niepokój budzą zwłaszcza uchybienia w  ocenie 
ryzyka zawodowego. Błędne oszacowanie ryzyka, 
bez uwzględnienia prawdopodobieństwa wybu-
chu, nie pozwalało na zaplanowanie właściwych 
działań zapobiegawczych oraz przekazanie pra-
cownikom rzetelnych informacji. Co więcej, kon-
trolowani pracodawcy wychodzili z  założenia, że 
do zredukowania możliwości wybuchu wystarczą 
środki techniczne, choć i  one nie zawsze były 
stosowane zgodnie z  przepisami. Tym samym 
pomijano inne zabezpieczenia pracowników. Przy-
kładowo — pracodawcy nie wyposażali zatrudnio-
nych w  środki ochrony indywidualnej wykonane 
z materiałów niepowodujących wyładowań elektro-
statycznych, co stwarzało ryzyko wybuchu. 

Równolegle w roku sprawozdawczym przepro-
wadzono kompleksowe kontrole stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy na stacjach paliw płynnych 
i  autogazu. Inspektorzy ujawnili szereg innych 
uchybień rzutujących nie tylko na bezpieczeń‑
stwo pracowników stacji, ale też osób postron‑
nych. Stwierdzono brak instrukcji bhp dotyczących 
procesów technologicznych oraz instrukcji postę-
powania awaryjnego dla obsługi instalacji. Inspek-
torzy ujawnili, że rezygnowano także z niektórych 
zabezpieczeń, takich jak zawory samoodcinające 
przy dystrybutorach. 

Nie mniej istotny jest też sposób przepro-
wadzania przetargów. Z reguły bowiem o zlece-
niu prac decyduje stawka proponowana przez 
usługodawcę, co wiąże się często z ogranicza-
niem do minimum środków na ochronę zdrowia 
i życia pracowników.

Zaniedbania w  obszarach newralgicznych 
dla bezpieczeństwa pracy inspektorzy stwierdzi-
li w  zakładach wchodzących w  skład Spółki 
PKP Energetyka. Polegały one przede wszystkim 
na niezagwarantowaniu odpowiednich środków 
ochrony i  zabezpieczeń przy eksploatowanych 
urządzeniach i  instalacjach elektroenergetycz-
nych, braku skutecznej ochrony przed poraże-
niem prądem elektrycznym, złym stanie obiektów 
i pomieszczeń, zarówno pracy, jak i technicznych. 
Poza tym pracownicy nie posiadali wymaganych 
instrukcji lub były one nieaktualne. Wymienionych 
nieprawidłowości nie można tłumaczyć wyłącz‑
nie trudną sytuacją ekonomiczną czy brakami 
kadrowymi. W opinii inspektorów pracy, niejedno-
krotnie świadczą one także o lekceważeniu zagro-
żeń i świadomym obchodzeniu prawa.

Wyniki kontroli wskazują również na znacz-
nie zróżnicowany poziom przestrzegania prze-
pisów. W niewielkich, prywatnych i oddalonych 
od aglomeracji miejskich stacjach był on zde-
cydowanie gorszy niż w  stacjach sieciowych 
koncernów paliwowych, które zatrudniały 
wykwalifikowane służby oraz miały lepszą koor-
dynację pracy i większe możliwości finansowe.

Aby zwiększyć efekty działań w bazach paliw 
i  bazach surowców (zaliczonych według kryte-
riów dyrektywy Seveso II do zakładów o  dużym 
albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej) — nawiązano bezpośrednią 
współpracę z przedstawicielami branży naftowej 
oraz innymi organami nadzoru, głównie z Państwo-
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wą Strażą Pożarną. Jej celem było przygotowanie 
listy kontrolnej służącej najpierw do samodziel‑
nego zdiagnozowania i usunięcia przez przedsię-
biorców nieprawidłowości w sprzężonych ze sobą 
obszarach, jak: bezpieczeństwo pracy, ochrona 
przeciwpożarowa i ochrona środowiska. Następnie 
w wybranych losowo bazach, opierając się na ww. 
liście, przeprowadzono kontrole sprawdzające. Ich 
rezultaty, w dużej mierze, pokryły się z samooceną 
firm. Potwierdza to słuszność przyjętego rozwiąza-
nia, które stymuluje do poprawy bezpieczeństwa, 
a  dodatkowo pozwala na zmniejszenie obciąże-
nia przedsiębiorców, zainteresowanych sprawami 
bhp, wielokrotnymi kontrolami.

Nie sposób nie wspomnieć o  zagrożeniach 
związanych z eksploatacją amoniakalnych instala‑
cji chłodniczych w zakładach przemysłu spożyw-
czego i  innych, zwłaszcza w aspekcie możliwości 
awarii. Inspektorzy pracy uznali za niedostateczne 
zarówno działania organizacyjne, jak i  technicz-
ne podejmowane przez niektórych pracodawców 
w celu zapobiegania niekontrolowanemu uwolnie-
niu się amoniaku i jego potencjalnym skutkom.

Nadal też pracownicy obsługują maszy‑
ny, które nie są dostosowane do minimalnych 
wymagań przepisów (np. bez odpowiednich 
osłon i  urządzeń ochronnych zapobiegających 
dostępowi do stref niebezpiecznych), jakkolwiek 
daje się zauważyć pewną poprawę w  tym obsza-
rze. Pozytywne tendencje dotyczyły m.in. maszyn 
do obróbki plastycznej metali, których kontrole 
kontynuowano w  omawianym okresie. Problemy 
z ich adaptacją mają na ogół pracodawcy z małych 
zakładów, ponieważ w wielu przypadkach użytkują 
maszyny starsze i  w  stanie znacznego wyeksplo-
atowania oraz nie korzystają z pomocy jednostek 
wyspecjalizowanych w ich modernizacji.

Analogicznie —  zastrzeżenia odnosiły się do 
części nowych maszyn, urządzeń i środków ochro-
ny indywidualnej wprowadzonych do obrotu lub 
oddanych do użytku od 1 maja 2004 r. Wyroby te 
sprawdzano w ramach nadzoru rynku pod kątem 
spełniania zasadniczych i  innych wymagań bez-
pieczeństwa i  higieny pracy. Istotnym i  stale roz-
wijanym elementem nadzoru rynku są wspólne 
działania Państwowej Inspekcji Pracy i organów 
celnych. Dzięki nim wadliwe maszyny, urządze-
nia lub środki ochrony indywidualnej pochodzące 
z  importu są zatrzymywane, zanim trafią do pra-
cowników. 

Wyniki przeprowadzonych w  roku sprawo-
zdawczym kontroli warunków zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych potwierdzają zadowalający 

stan przestrzegania przepisów w zakładach aktyw-
ności zawodowej oraz w  zakładach ubiegających 
się o  status zakładu pracy chronionej lub aktyw-
ności zawodowej i  przystosowujących stanowi-
ska do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. 
Więcej nieprawidłowości inspektorzy pracy 
ujawnili w  zakładach już posiadających status 
zakładu pracy chronionej. Przyczyny naruszeń, 
przede wszystkim w zakładach o charakterze pro-
dukcyjnym, wynikały z  jednej strony z problemów 
ekonomicznych, gdyż dotacje i  ulgi podatkowe 
—  zdaniem pracodawców —  nie rekompensują 
podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepeł-
nosprawnych. Z drugiej zaś — z zaniedbań, a nie-
raz rozmyślnego nierespektowania dodatkowych 
uprawnień przysługujących tej grupie pracowników. 

Dzięki konsekwentnym i  adekwatnym do 
sytuacji działaniom inspektorów pracy w kontro‑
lowanych w 2011 r. zakładach osiągnięto popra‑
wę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Niemniej, ogólny stan przestrzegania przepisów 
w tej dziedzinie wciąż odbiega od oczekiwań. 

Składa się na to wiele przyczyn. Niewątpliwie 
ważną rolę odgrywa podejście pracodawców do 
kwestii zapewnienia odpowiednich warunków pra-
cy. Część z nich uważa bezpieczeństwo pracy za 
obszar, na którym można łatwo i szybko zaoszczę-
dzić w  celu sprostania konkurencji i  osiągnięcia 
większego zysku. W rezultacie, dbałość o ochro‑
nę zdrowia i życia pracowników odsuwana jest 
na dalszy plan, nie mówiąc już o  podwyższaniu 
standardów organizacji pracy oraz zarządzania 
bezpieczeństwem. Podejście takie umacnia zja‑
wisko fluktuacji pracowników, z  którym wiąże 
się kolejny obowiązek pracodawcy, tj. koniecz-
ność organizowania szkoleń bhp, profilaktycznych 
badań lekarskich, wyposażenia w  środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

Podkreślić zarazem należy, iż w  ocenie 
inspektorów pracy jedną z  przyczyn ujaw-
nionych nieprawidłowości jest niski poziom 
wiedzy pracowników, zwłaszcza nowo zatrud-
nionych na danym stanowisku pracy, niemają-
cych należytego przygotowania zawodowego 
i  przeszkolenia w  dziedzinie bhp. Tymczasem 
nieznajomość zagrożeń oraz właściwych zacho-
wań i  zasad bezpieczeństwa zwiększa ryzyko 
powstawania wypadków. Potwierdzają to wyni-
ki badań wypadków przy pracy przeprowa-
dzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. 
W  szczególności ulegają im osoby o  stażu 
pracy w zakładzie krótszym niż jeden rok.
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XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Niewłaściwy nadzór nad pracami oraz świado-
me tolerowanie odstępstw od wymagań prawnych 
to kolejne, równie istotne, przyczyny uchybień. 
Ponadto respektowanie przepisów utrudnia fakt 
ich nieczytelności i niespójności. Stąd ciągle dużo 
uchybień jest konsekwencją niejasności związa‑
nych z interpretacją regulacji prawnych.

W  obszarze bezpieczeństwa i  higieny pracy 
Państwowa Inspekcja Pracy będzie podejmować 
dalsze intensywne i kompleksowe przedsięwzięcia. 
W szczególności będą one realizowane poprzez:

•	 koncentrację działań kontrolno -nadzorczych 
w  tych sektorach gospodarki i  zakładach, 
w  których występują największe zagrożenia 
zawodowe i wypadkowe oraz rażące narusze-
nia przepisów bezpieczeństwa pracy;

•	 kontynuowanie formuły krótkotrwałych kon‑
troli ukierunkowanych na nieprawidłowości 
stwarzające bezpośrednie zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników;

•	 optymalne wykorzystanie środków oddzia‑
ływania na pracodawców będących w  dys-
pozycji inspektorów pracy, stosownie do 
stwierdzonej podczas kontroli sytuacji oraz jej 
przyczyn; 

•	 wspieranie pracodawców, zwłaszcza z małych 
i  średnich firm, w  procesie zarządzania bez-
pieczeństwem pracy stanowiącym skuteczne 
narzędzie zapobiegania wypadkom;

•	 prowadzenie nadzoru specjalistycznego 
w  tych obszarach, gdzie niezbędne są grun-
towna wiedza o  występujących zagrożeniach 
i  wysokie kwalifikacje inspektorów pracy (np. 
budownictwo, górnictwo, hutnictwo, przemysł 
chemiczny, energetyka, nadzór rynku). 

Wysokie ryzyko zawodowe związane z  wyko-
nywaniem pracy w  warunkach zagrożenia oraz 
liczba wypadków przy pracy określają prioryteto-
we obszary działań prewencyjnych i  promocyj‑
nych PIP. W 2011 r. wskaźnik szkoleń, seminariów 
i  warsztatów, przeznaczonych dla uczestników 
programów prewencyjnych i  promocyjnych PIP 
—  dotyczących przemysłu, budownictwa i  rolni-
ctwa indywidualnego —  wyniósł 59% w  stosun-
ku do ogólnej liczby przeprowadzonych szkoleń. 
Podstawowym celem omawianych programów 
było nakłonienie pracodawców —  u  których 
występuje wysokie ryzyko utraty życia lub zdrowia 
z  tytułu wypadku przy pracy —  do zastosowania 
niezbędnych środków ochrony, monitorowania ich 
skuteczności, a  w  szczególności reagowania na 
występujące zagrożenia. Konkretne efekty prewen-

cyjnego oddziaływania inspektorów pracy i mery-
torycznych pracowników PIP to:

•	 dostosowanie do minimalnych wymagań bhp 
prawie 1,6 tys. niebezpiecznych maszyn użyt-
kowanych w zakładach produkcyjnych;

•	 wdrożenie skutecznych rozwiązań organiza-
cyjno ‑technicznych przy pracach budowla-
nych, w szczególności pracach na wysokości, 
w 375 firmach budowlanych;

•	 przegląd stanu technicznego (w  tym osłon 
i  innych urządzeń zabezpieczających) 
ponad 16 tys. ciągników, przyczep rolniczych, 
kombajnów itp. w  wizytowanych gospodar-
stwach indywidualnych. 

Dzięki możliwości korzystania z  baz danych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o  zakładach, 
w których odnotowano największą liczbę wypadków 
przy pracy, 366 małych i średnich firm, zatrudniają-
cych prawie 27 tys. pracowników, przeprowadziło 
szczegółowe analizy ryzyka występującego na 
poszczególnych stanowiskach pracy oraz pod‑
jęło działania zapobiegawcze. Ich efekty będą 
monitorowane przez inspektorów pracy w dłuższej 
perspektywie czasowej, przede wszystkim w aspek-
cie stałego i skutecznego zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy przez pracodawców, uczestniczących 
w programie prewencyjnym PIP.

Kontakt z  inspektorem pracy oraz możliwość 
uzyskania praktycznych wskazówek, w jaki sposób 
przeprowadzić skuteczną samokontrolę i dosto‑
sować warunki pracy do wymagań przepisów pra-
wa pracy i bhp, skutkowały pozytywną oceną 573 
mikroprzedsiębiorstw, uczestniczących w  progra-
mie prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. 

Strategiczne znaczenie, w kontekście rezul-
tatów i  efektów zadań realizowanych przez 
PIP, ma wsparcie partnerów społecznych oraz 
organów administracji państwowej i  samorzą-
dowej. Dzięki temu wsparciu, w 2011 r. różnymi 
formami działań prewencyjnych i promocyjnych 
w  dziedzinie ochrony pracy objęto łącznie 
165 tys. podmiotów. 

Partnerami strategicznymi PIP, nie tylko ze 
względu na zakres przypisanych zadań dotyczą-
cych prewencji wypadkowej, ale również z powo-
du czynnego zaangażowania się w  realizację 
wspólnych celów ogólnokrajowych kampanii, 
programów i  konkursów, są Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych i  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.
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W  działaniach informacyjno -promocyjnych 
PIP, dzięki otrzymanym na ten cel środkom finan-
sowym, wykorzystano medialne narzędzia komuni-
kacji społecznej (radio, telewizja, Internet, bannery 
w miejscach wykonywania pracy przez adresatów 
tych działań). Jak wynika z  badań społecznych, 
w wiodącej od trzech lat kampanii medialnej „Sza‑
nuj życie! Bezpieczna praca na wysokości” 
w  2011  r. odnotowano 80 -procentowy zasięg 
działań informacyjno -promocyjnych PIP w gru‑
pie docelowej — pracodawców, przedsiębiorców 
i  osób nadzorujących prace budowlane. Z  grupy 
tej, ponad połowa potwierdziła zamiar lepszego 
przygotowania pracowników do bezpiecznego 
wykonywania pracy oraz zwrócenia większej uwagi 
na przestrzeganie przepisów bhp na budowie. 

W  ramach długofalowych działań zmierzają-
cych do zmiany mentalności i podejścia do spraw 
ochrony pracy, zwłaszcza w  warunkach presji 
gospodarczej w  dobie kryzysu, szczególnego 
znaczenia nabiera edukacja w  dziedzinie bezpie-
czeństwa i  ochrony zdrowia w  pracy. Od 2006  r. 
PIP konsekwentnie realizuje program edukacyjny 
„Kultura bezpieczeństwa”, przeznaczony dla mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szcze-
gólności szkół zawodowych o profilu budowlanym. 
Łącznie w programie wzięło udział ponad 180 tys. 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od 2011  r. 
programem objęto też studentów. Podręcznik 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -PIB, wydaw-
nictwa PIP oraz filmy popularyzujące najważniej-
sze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy 
przekazywane są nauczycielom lub wykładowcom 
akademickim, którzy wykorzystują je do prelekcji 
lub wykładów. 

Doprowadzenie do wyeliminowania lub zna-
czącego ograniczenia zagrożeń wypadkowych 
—  to najważniejszy cel działalności prewencyjnej 
i promocyjnej PIP w 2011 r. Równie ważny aspekt 
działań, o charakterze długofalowym, to uświada-
mianie zagrożeń i kształtowanie kultury bezpieczeń-
stwa. Służyło temu m.in. wdrażanie skutecznych 
rozwiązań organizacyjno -technicznych jako stan-
dardów bhp, spełniających wymagania przepisów.

Aby podejmowane przedsięwzięcia prewen-
cyjne i  promocyjne PIP przynosiły w  następnych 
latach coraz większe efekty — należy:

•	 koncentrować w dalszym ciągu przedsięwzię-
cia prewencyjne na tych sektorach gospodarki 
i zakładach, w których zagrożenia zawodowe 
najczęściej skutkują wypadkami przy pracy,

•	 kontynuować działania edukacyjne w  sferze 
kultury pracy, świadomości uprawnień i  obo-
wiązków prawnych w dziedzinie ochrony pracy 
oraz standardów bezpieczeństwa,

•	 rutynowo wykorzystywać elektroniczne bazy 
danych umożliwiające optymalny dobór pod-
miotów do prowadzenia skutecznych działań 
prewencyjnych,

•	 rozwijać współpracę ze wszystkimi partnera-
mi społecznymi, patronami medialnymi oraz 
instytucjami i organizacjami państwowymi lub 
samorządowymi zainteresowanymi osiągnię-
ciem trwałej poprawy bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników.

Co szósty adresat przekazu kampanii 
medialnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca na 
wysokości” zadeklarował wzmocnienie bezpo-
średniego nadzoru w zakresie stosowanych na 
budowie środków ochrony zbiorowej i indywidu-
alnej. 

Efekty ww. kampanii medialnej potwierdziły 
przyjęte założenia, iż istnieje duże zapotrzebo‑
wanie społeczne na podejmowanie w  mediach 
tematu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 
w pracy. 

Najbardziej spektakularnym projektem zaini-
cjowanym w 2011 r. jest dwuletnia kampania infor-
macyjna „Poznaj swoje prawa w pracy”, służąca 
promocji wiedzy prawnej i  kultury w  stosunkach 
pracy. Jej cel to uświadomienie pracodawcom 
i  pracownikom regulacyjnego wpływu przepisów 
prawa pracy na poziom komfortu pracy i  życia. 
W projekt zaangażowały się liczne instytucje i orga-
nizacje, których misja zbieżna jest z celami projektu 
oraz partnerzy społeczni i patroni medialni. Dzięki 
nim kampania w mediach ogólnopolskich, a także 
lokalnych nabrała wymiaru ogólnospołecznego.

Na stronie internetowej kampanii „Poznaj swo-
je prawa w pracy” pracodawcy i pracownicy zna-
leźć mogą wszystkie materiały przygotowane na 
potrzeby projektu, wydawnictwa w  formie elektro-
nicznej, spoty telewizyjne i radiowe, a także nume-
ry telefonów, pod którymi uzyskać można poradę 
prawną. 
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Załącznik 1

Ustawy określające kompetencje organów pIp

lp. tytuł aktu miejsce opublikowania

1 2 3

 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zm.

 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

 3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-
go 

Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.

 4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.

 5 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia 

Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.

 6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.

 7 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.

 8 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.

 9 Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych Dz. U. Nr 62, poz. 556 ze zm.

10 Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów 
gospodarczych i spółce europejskiej 

Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze zm.

11 Ustawa z dnia 17 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Dz. U. Nr 79, poz. 550 ze zm.

12 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

13 Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników i przedsiębiorców  
(obowiązywała do 31 grudnia 2011 r.)

Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.

14 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych prze-
znaczonych do użytku cywilnego 

Dz. U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.

15 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych 

Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 ze zm.

16 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej 

Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.

17 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.

18 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlo-
wych 

Dz. U. Nr 61, poz. 258 ze zm.

19 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.

20 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.

21 Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze zm.

22 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy

Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 

23 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 

Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm.

24 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.
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1 2 3

25 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zm.

26 Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.

27 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej Dz. U. Nr 149, poz. 1077 ze zm.

28 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach 

Dz. U. Nr 63, poz. 322

29 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.

30 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudo-
wy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm.

31 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.

32 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.

33 Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników 
w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek 

Dz. U. Nr 86, poz. 525

34 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybucho-
wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym 

Dz. U. Nr 67, poz. 679 ze zm.

35 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwod-
nych 

Dz. U. Nr 199, poz. 1936 ze zm.

36 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych

Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.

37 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych 

Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.

38 Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej 

Dz. U. Nr 230, poz. 1507

39 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.

40 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857 ze zm.
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Załącznik 2

a. stan osoBowy paŃstwowej InspekcjI pracy w 2011 r. 

wyszczególnienie 

państwowa Inspekcja pracy

ogółem
liczba  

pracowników 
gIp

liczba  
pracowników 

oIp

liczba  
pracowników 

os pIp  
we wrocławiu

ogółem: w tym 2753 195 2499 59
pracownicy na kierowniczych stanowiskach 
poza głównymi księgowymi

26 23 3

kierownicze stanowiska inspektorskie  
(OIP + Z-cy OIP)

48 48

nadinspektorzy pracy – kierownicy oddziałów 43 43

pozostałe stanowiska inspektorskie 1530 1530

stanowiska podinspektorskie 53 53

pracownicy merytoryczni niewykonujący czyn-
ności kontrolnych

471 103 357 11

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowa-
nia działalności inspektorów pracy

201 27 163 11

służby finansowe, w tym główni księgowi 84 11 69 4

pracownicy administracyjni 212 26 179 7

pracownicy obsługi 85 5 57 23

B. strUktUra wIekU, wyksZtaŁcenIa oraZ staŻ pracownIków pIp

wyszczególnienie liczba osób procent ogółu zatrudnionych

wIek
do 30 lat 175 6,5

31–40 lat 800 29

41–50 lat 758 27,5

51–60 lat 726 26,5

powyżej 60 lat 294 10,5

wyksZtaŁcenIe
WYŻSZE, w tym: 2418 88

prawnicze 618 22,5

administracyjne 243 9

techniczne 1085 39,5

inne specjalności 472 17

POMATURALNE 57 2

ŚREDNIE 225 8

ZAWODOWE 40 1,5

PODSTAWOWE 13 0,5

staŻ pracy w pIp
do 5 lat 771 28

6–10 lat 388 14

11–15 lat 654 24

16–20 lat 553 20

21–25 lat 208 7,5

26–30 lat 130 4,5

ponad 30 lat 49 2
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Załącznik 5
podmioty gospodarcze działające w polsce w roku 2011 według pkD

wyszczególnienie  (sekcje pkD)

podmioty, na rzecz których 
jest świadczona praca  

(na podstawie  
umowy o pracę, 

umów cywilnoprawnych) 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

niezatrudniające pracowników 

sUma 654 653 803 345

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 11 919 10 599

B. Górnictwo i wydobywanie 1128 492

C. Przetwórstwo przemysłowe 85 451 73 311

D. Wytwarzanie energii 1085 602

E. Dostawa wody 4529 1933

F. Budownictwo 80 918 114 559

G. Handel, naprawy 198 710 208 681

H. Transport i gospodarka magazynowa 40 806 66 579

I. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 23 610 17 049

J. Informacja i komunikacja 11 590 29 632

K. Finanse i ubezpieczenia 10 948 28 428

L. Obsługa rynku nieruchomości 13 052 15 905

M. Działalność profesjonalna 47 175 90 728

N. Usługi administrowania 14 766 24 231

O. Administracja publiczna 7228 304

P. Edukacja 31 676 17 588

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26 678 52 190

R. Kultura, rozrywka i rekreacja 9466 8792

S. Pozostała działalność usługowa 33 796 41 725

T. Gospodarstwa domowe 2 6

U. Organizacje eksterytorialne 120 11

Źródło: Zestawienie na podstawie danych ZUS o liczbie aktywnych płatników opłacających składki na ubezpiecznie spo-
łeczne oraz Fundusz Pracy (stan na grudzień 2011 r.)










