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Szanowni Państwo!

Przedkładam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Pre-
zentowany dokument stanowi kompleksową informację o efektach ubiegłorocznych działań 
kontrolnych i prewencyjnych urzędu. Wnikliwa analiza wyników kontroli przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy stała się punktem wyjścia przy sformułowaniu wniosków szczegól-
nie istotnych dla poprawy stanu praworządności w stosunkach pracy. 

Zadania zaplanowane w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013, 
zatwierdzonym przez Radę Ochrony Pracy oraz sejmową Komisję do Spraw Kontroli Pań-
stwowej, zostały w pełni zrealizowane. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili ok. 90 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców           
i innych podmiotów, na rzecz których pracę świadczyło 4 mln osób. Przyniosły one wymierne 
efekty społeczne. Na uwagę zasługuje znaczna kwota wyegzekwowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy należności z tytułu zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy - 164 mln zł, co świadczy o wysokiej skuteczności inspektorów pracy. 

Różnego rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia oraz przestrze-
gania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyeliminowano łącznie              

w odniesieniu do 115 tys. pracujących. Uzyskano m.in. potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy dla 6,7 tys. osób będących 
stronami umów cywilnoprawnych oraz  dla 4,1 tys. osób zatrudnionych bez żadnej umowy. Pracodawcy wpłacili zaległe składki 
na Fundusz Pracy za 4o tys. pracowników na łączną kwotę 3,8 mln zł oraz uregulowali zaległe składki na ubezpieczenie społeczne    
7,5 tys. pracowników na kwotę 3,5 mln zł. 

Kompleksowe oraz konsekwentne działania inspektorów pracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy przyniosły wyeli-
minowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia blisko 70 tys. pracowników. 

Z prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystało 1,2 mln osób. Różnorod-
nymi działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi objęliśmy w roku sprawozdawczym ok. 200 tys. pracodawców i przedsiębior-
ców, organizacji związkowych, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych, uczniów, studentów. 
Równolegle z kontrolami w zakresie przestrzegania prawa pracy przy zatrudnianiu przeprowadziliśmy, przy wsparciu mediów, 
kampanię informacyjną pod nazwą „Zanim podejmiesz pracę”. Wśród wielu innych, ubiegłorocznych przedsięwzięć prewencyj-
nych, na uwagę zasługują także kampanie informacyjno-promocyjne: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” oraz programy prewencyjne „Zdobądź Dyplom PIP” i „Kultura bezpieczeństwa”.

Rok sprawozdawczy przyniósł dalszy rozwój współpracy międzynarodowej związanej z członkostwem w Unii Europejskiej         
i organizacjach międzynarodowych. Należy podkreślić, że działalność i dorobek polskiej inspekcji pracy są pozytywnie oceniane na 
forum międzynarodowym. Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), w swoim najnowszym raporcie z oceny polskiego systemu 
inspekcji pracy, stwierdza m.in., że w ciągu ostatniej dekady Państwowa Inspekcja Pracy rozwinęła się ogromnie, a jej „efektywne      
i dobrze przygotowane programy kontrolne są realizowane przez kompetentnych inspektorów”.

Tak wysoka ocena stanowi dla nas zaszczyt i powód do satysfakcji, zwłaszcza w kontekście obchodzonej w tym roku 95 rocz-
nicy istnienia polskiej inspekcji pracy. Jesteśmy instytucją o bogatej historii, której chlubne karty zapisuje także dzisiejsze pokolenie 
inspektorów pracy.

Dziękuję pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy za rzetelną, kompetentną i efektywną realizację zadań ustawowych.
Składam też podziękowania Radzie Ochrony Pracy, parlamentarzystom oraz naszym partnerom instytucjonalnym za współ-

pracę i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy w jej misji na rzecz skutecznego egzekwowania przepisów prawa pracy oraz działa-
niach prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

        Iwona Hickiewicz 

       Główny Inspektor Pracy
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I. WPROWADZENIE

Mapa 1. Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powo-
łanym do sprawowania nadzoru i kontroli prze-
strzegania prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prze-
pisów dotyczących legalności zatrudnienia i  innej 
pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. zm.).

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad Państwową 
Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, 
sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez 
Marszałka Sejmu.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje — powo-
ływany przez Marszałka Sejmu – Główny Inspek-
tor Pracy przy pomocy zastępców.

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 Państwowej 
Inspekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrz-
ną oraz siedziby i zakres terytorialnej właściwości 
okręgowych inspektoratów pracy.

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy, 16 okrę-
gowych inspektoratów pracy, w  ramach których 
funkcjonują 42 oddziały, oraz Ośrodek Szkolenia 
PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

Źródło: dane PIP

Rozmieszczenie struktur PIP przedstawiono na mapie.
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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  2013 r. nie nowelizowano ustawy z  dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 
natomiast weszły w życie zmiany tej ustawy wpro-
wadzone ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem 
wieku emerytalnego (Dz. U. z  2012 r. poz.1544).
Na mocy art.16 ww. ustawy uchylony został  
w art. 62 pkt 7 ustawy o PIP, dotyczący rozwiąza-
nia stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pra-
cownikiem mianowanym wykonującym czynności 
kontrolne w  razie osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli 
okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa 
do emerytury.  

Okręgowi inspektorzy pracy kierują działal-
nością okręgowych inspektoratów pracy oraz nad-
zorują działalność inspektorów pracy.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy 
w szczególności:
• nadzór i kontrola przestrzegania przepisów 

prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów doty-
czących stosunku pracy, wynagrodzenia za pra-
cę i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracow-
ników związanych z rodzicielstwem, 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 spełniania 
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 stoso-

wania środków zapobiegających wypadkom 
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 indywidual-
nym,

 – udzielanie porad w zakresie prawa pracy 
i bezpieczeństwa pracy,

 – podejmowanie działań prewencyjnych i pro-
mocyjnych zmierzających do zapewnienia 
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 postępowaniu 
przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie ist-
nienia 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 kontrolą 
inspekcji pracy w sferze bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz legalności zatrudnienia objęci są nie 
tylko pracodawcy, ale także niebędący pracodaw-
cami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne  
– na rzecz których jest świadczona praca przez 
osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące 
na własny rachunek działalność 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  
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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 prowadzących 
działalność; skierowania do innych prac pra-
cowników lub innych osób dopuszczonych do 
pracy wbrew obowiązującym przepisom przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebez-
piecznych albo pracowników lub innych osób 
dopuszczonych do pracy przy pracach niebez-
piecznych, 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 powo-
duje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzi (nakazy w  tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu);

• zakazania wykonywania pracy lub prowadze-
nia działalności w  miejscach, w  których stan 
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia ludzi (nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu wyko-
naniu);

• nakazania zaprzestania prowadzenia dzia-
łalności bądź działalności określonego rodzaju 
w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu 

pracowników lub osób fizycznych wykonujących 
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 środowi-
sku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, 
rodzaju lub częstotliwości wykonania tych badań 
i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wyko-
nywania 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 oraz 
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 karnych 
i kierowania do sądów wniosków o ukaranie;

• nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonu-
jące przewóz drogowy lub inne czynności związa-
ne z tym przewozem z naruszeniem obowiązków 
lub warunków przewozu drogowego.
Główny Inspektor Pracy jest uprawniony do 

nadawania i  cofania uprawnień rzeczoznawcy 
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 rozumie-
niu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz z organami administracji państwo-
wej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, 
Służbą Celną, urzędami skarbowymi i  Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samo-
rządu terytorialnego.

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

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 zakresie, 
o którym mowa w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.
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* * *
W Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnionych 

było – wg stanu na dzień 31.12.2013 r. – 2 748 
osób. Spośród pracowników inspekcji prawie 90% 
posiada wykształcenie wyższe. Na stanowiskach 
inspektorskich pracowało 1 570 osób, na stano-
wisku nadinspektora pracy (kierownika oddziału) 
 - 42 pracowników, 48 osób zajmowało kierowni-
cze stanowiska inspektorskie (okręgowi inspektorzy 

pracy i zastępcy okręgowych inspektorów pracy); 
ponadto w Głównym Inspektoracie Pracy zatrud-
niano 44 osoby nadzorujące czynności kontrolne. 
W roku sprawozdawczym, po ukończeniu wielomie-
sięcznej aplikacji i złożeniu z wynikiem pozytywnym 
egzaminu państwowego, 57 osób uzyskało upraw-
nienia inspektora pracy.

Szczegółowe dane o stanie osobowym PIP i 
Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przedstawia 
załącznik 2.
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Przewidziane w programie zadania zostały przez 
Państwową Inspekcję Pracy zrealizowane.

 2. Kontrole

W  roku sprawozdawczym inspektorzy PIP 
przeprowadzili 89,8 tys. kontroli, czyli o 1,8 tys. 
więcej niż założono w przyjętym na 2013 r. planie 
pracy.

Łącznie objęto kontrolami ponad 69,1 tys. 
pracodawców i  innych podmiotów, na rzecz któ-
rych świadczyło pracę 4 mln osób.

1. Wstęp

Działalność kontrolno – nadzorcza i  prewen-
cyjna PIP w  2013 r. prowadzona była zgodnie 
z rocznym i długofalowym (2013-2015) planem 
pracy, przygotowanym na podstawie analizy wyni-
ków dotychczasowych działań inspekcji, uwag 
i  zaleceń Rady Ochrony Pracy oraz komisji sej-
mowych (w szczególności Komisji do Spraw Kon-
troli Państwowej), a także propozycji zgłoszonych 
przez związki zawodowe, organizacje pracodaw-
ców, ministerstwa i urzędy centralne, organy nad-
zoru i kontroli warunków pracy, instytuty badawcze. 

Źródło: dane PIP

Wykres 1. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia)

Źródło: dane PIP

Wykres 2. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg sekcji PKD)
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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 314,5 tys. 
decyzji (w 2012 r. – 310,1 tys.). Najwięcej z nich 

4. Decyzje nakazujące zaprzestanie 
prowadzenia działalności

Okręgowi inspektorzy pracy wydali 18 decyzji 
nakazujących zaprzestanie prowadzenia działalności 
bądź działalności określonego rodzaju (w 2012 r. – 24). 

Decyzje OIP nakazujące zaprzestanie prowa-
dzenia działalności bądź działalności określo-

nego rodzaju (wg wielkości zatrudnienia)

Wielkość zatrudnienia Liczba decyzji
1-9 pracowników 10
10-49 pracowników 2
50-249 pracowników 0
250 pracowników 
i powyżej

6

dotyczyło problematyki przygotowania pracowni-
ków do pracy (m.in. szkoleń bhp, badań lekarskich, 
uprawnień kwalifikacyjnych) – 16%, stanowisk i pro-
cesów pracy oraz maszyn i urządzeń technicznych 
– po 12%.

Wykres 3. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji dot. bhp

Źródło: dane PIP

Najczęściej były to zakłady małe zatrudnia-
jące do 9 pracowników (10). Większość zakładów 
(13) stanowiła własność prywatną. Łączne zatrud-
nienie w  kontrolowanych podmiotach wyniosło 
3,7 tys. pracowników.

Decyzje nakazujące zaprzestanie prowa-
dzenia działalności bądź działalności określo-
nego rodzaju wydawane są w  szczególnych 
okolicznościach - jeśli naruszenia przepisów 
zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników, osób 
fizycznych wykonujących pracę na innej podsta-
wie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących 
na własny rachunek działalność gospodarczą, 
a  jednocześnie mają charakter trwały i  nie-
możliwy do zmiany innymi decyzjami inspektora 
pracy.

Podstawą wydania ww. decyzji były na ogół 
nieprawidłowości polegające na niespełnianiu 

Źródło: dane PIP
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wymagań techniczno-budowlanych przez obiek-
ty i pomieszczenia. 

Decyzje OIP nakazujące zaprzestanie prowa-
dzenia działalności bądź działalności określo-

nego rodzaju (wg sekcji PKD)

Sekcja PKD Liczba decyzji
Ogółem, w tym: 18
Przetwórstwo 
przemysłowe

9

Transport i gospodarka 
magazynowa

4

Handel, naprawa 
pojazdów 
samochodowych 
włączając motocykle

2

Dostawa wody, ścieki, 
odpady, rekultywacja

1

Administracja publiczna 1
Pozostała działalność 
usługowa

1

 

Najczęściej stwierdzano niezapewnienie 
warunków użytkowych odpowiadających rzeczy-
wistemu przeznaczeniu obiektu, co rzutowało 
na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. M.in.: 
 – prowadzono działalność produkcyjną lub 

usługową w obiektach o innym przeznacze-
niu (np. w budynku gospodarczym, budynku 
magazynowym) bądź też działalność biuro-
wą w budynku produkcyjno – magazynowym 
(z lat 20. ubiegłego wieku, nieprzystosowa-
nym do tego rodzaju pracy),

 – prowadzono działalność produkcyjną lub 
usługową w obiektach o niewłaściwym sta-
nie technicznym (np. naruszona konstruk-
cja stropów lub ścian, zły stan techniczny 
pokrycia dachu), niemożliwym do poprawy 
bez całkowitego remontu lub przebudowy 
obiektu,

 – użytkowano pomieszczenia stałej pracy 
nieodpowiednie do rodzaju wykonywanych 
prac, technologii i l iczby zatrudnionych 
pracowników, głównie ze względu na zbyt 
małą wysokość oraz brak wymiany powie-
trza (wentylacji ogólnej lub stanowiskowej) 
w pomieszczeniach, w których występowały 
czynniki szkodliwe dla zdrowia,  

 – użytkowano pomieszczenia stałej pracy 
nieposiadające – wbrew obowiązującym 
przepisom – oświetlenia dziennego lub 
usytuowane poniżej poziomu otaczającego 
terenu.

Stwierdzano również użytkowanie obiektów 
i pomieszczeń nieposiadających ogrzewania lub 
w których stosowano niezgodne z przepisami 
rozwiązania dotyczące ogrzewania pomieszczeń. 
Nieprawidłowości związane były także z eksplo-
atowanymi instalacjami elektrycznymi i oświet-
leniem stanowisk pracy. Ponadto w niektórych 
zakładach nie było pomieszczeń higieniczno-
-sanitarnych.

Inspektorzy pracy mieli także zastrzeżenia 
do użytkowanych w tych zakładach urządzeń, 
z uwagi na ich stan techniczny wskazujący na 
nadmierne zużycie eksploatacyjne. Stwarzało to 
zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, kwali-
fikowało urządzenie do wyeliminowania z procesu 
technologicznego i skutkowało wydaniem decyzji 
nakazującej zaprzestanie działalności określo-
nego rodzaju.

Należy podkreślić, że Państwowa Inspek-
cja Pracy z dużą ostrożnością korzysta z 
instrumentu prawnego, jakim jest decyzja 
nakazująca zaprzestanie działalności. Cho-
ciaż ma ona na celu ochronę zdrowia i życia 
pracowników, najczęściej skutkuje likwidacją 
stanowisk pracy, a co za tym idzie – utratą 
pracy. Wydanie decyzji nakazującej zaprze-
stanie działalności jest zatem ostatecznoś-
cią w sytuacjach, gdy zawodzą inne środki 
prawne.

5. Decyzje dotyczące wypłaty 
wynagrodzenia lub innego 
świadczenia

Oprócz decyzji z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy inspektorzy wydali w roku sprawozdawczym 
prawie 10,6 tys. decyzji nakazujących wypłatę 
wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku 
pracy (w 2012 r. – 10,1 tys.). Decyzje te dotyczy-
ły należności dla 120,8  tys. pracowników, na 
łączną kwotę 196,1 mln zł.

Źródło: dane PIP
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6. Decyzje dotyczące wpisu do ewi-  
dencji pracowników wykonujących  
prace w szczególnych warunkach   
lub o szczególnym charakterze

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 
pomostowych nałożyła na PIP, od dnia 1 stycznia 
2010 r., obowiązek kontroli ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz wydawania decyzji 
w sprawie nakazania umieszczenia pracownika w 
ewidencji pracowników wykonujących prace w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
wykreślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia 
korekty dokonanego wpisu w tej ewidencji.

W ramach posiadanych uprawnień, organy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. wydały w tych 
sprawach 187 decyzji. W 86 przypadkach nakazano 
wpisanie pracownika do ewidencji, w 48 - wydano 
decyzje odmawiające wpisania pracownika do ewi-
dencji, a w 53 sprawach – wydano decyzje umarza-
jące postępowanie.

7. Odwołania od decyzji organów 
Państwowej Inspekcji Pracy

W 2013 r. wniesiono 1 482 odwołania od decy-
zji inspektorów pracy, spośród których 690 uchylono 
lub zmieniono w – przewidzianym w art. 132 Kodeksu 

postępowania administracyjnego – trybie samokontroli 
organu I instancji. Zmiany dotyczyły przede wszystkim 
wydłużenia, zgodnie z formułowanymi w odwołaniach 
wnioskami, terminów wykonania obowiązków nałożo-
nych decyzjami.

Ponadto w okresie sprawozdawczym złożone 
zostały (na podstawie art. 154 i art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego) 6 082 wnioski o 
zmianę lub uchylenie ostatecznych decyzji inspek-
torów pracy, przede wszystkim w zakresie wyznacze-
nia innego – dłuższego terminu wykonania obowiązku 
nałożonego nakazem. Inspektorzy pracy rozpoznali 
5 747 spośród ww. wniosków, przychylając się, z uwa-
gi na słuszny interes pracodawcy, do 5 460 wniosków 
(uchylając i zmieniając wydane decyzje).

Spośród 23 odwołań rozpatrzonych przez okrę-
gowych inspektorów pracy, tylko w jednym przypad-
ku decyzja została uchylona, pozostałe nie zostały 
uwzględnione. 

W 19 przypadkach okręgowi inspektorzy pracy 
uznali nieważność decyzji inspektorów. W odniesieniu 
do 2 401 decyzji stwierdzono ich wygaśnięcie.

8. Skargi na decyzje i postanowienia 
organów PIP

W 2013 r. do wojewódzkich sądów administracyj-
nych wniesiono 109 skarg na decyzje i 41 skarg na 
postanowienia okręgowych inspektorów pracy.

Decyzje płacowe wydane w 2013 r. i ich realizacja

Decyzje wydane
liczba decyzji wydanych 10,6 tys.
liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 120,8 tys.
kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzjach inspektorów pracy 196,1 mln zł
Decyzje zrealizowane
liczba decyzji zrealizowanych 5 tys.
liczba pracowników, których dotyczyły zrealizowane decyzje 60,9 tys.
kwota należności wypłaconych 78 mln zł
Decyzje zrealizowane częściowo
liczba decyzji zrealizowanych częściowo 223
liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 3 005
kwota należności wypłaconych 5 mln zł
Łączna kwota należności wypłaconych pracownikom w wyniku realizacji decyzji 
(wg stanu na dzień 30.04.2014 r.) 

83 mln zł*

*Pełna informacja nt. wyegzekwowanych należności pracowniczych - zarówno w wyniku realizacji decyzji, jak i pole-
ceń oraz wystąpień inspektorów pracy - została zawarta w rozdziale VI Sprawozdania.
Źródło: dane PIP
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Sądy rozpatrzyły w roku sprawozdawczym 
42 skargi na decyzje (w 2 przypadkach umorzo-
no postępowanie), oddalając 30 spośród nich i 
6 odrzucając. Jedynie w 4 sprawach sądy uznały 
zasadność skarg, uchylając decyzje okręgowych 
inspektorów pracy; w żadnym przypadku nie stwier-
dzono nieważności zaskarżonych decyzji. Na roz-
poznanie oczekuje jeszcze 67 skarg na decyzje 
(wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).

Spośród wniesionych do wojewódzkich sądów 
administracyjnych skarg na postanowienia, rozpo-
znanych zostało w roku sprawozdawczym 21 (w jed-
nym przypadku postępowanie umorzono) – 7 skarg 
oddalono, 8 odrzucono, w przypadku 5  uchylono 
zaskarżone postanowienia; w żadnym przypadku 
nie stwierdzono nieważności postanowienia. Nie-
rozpoznanych pozostało 20 skarg na postanowienia 
(wg stanu na dzień 31.12.2013 r.).

W 2013 r. do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego wniesiono 28 skarg kasacyjnych (24 skar-
gi dotyczyły wyroków WSA zapadłych w wyniku 
zaskarżenia decyzji okręgowych inspektorów pra-
cy, 4 – postanowień wydanych przez okręgowych 
inspektorów pracy), z których 20 wnieśli pracodaw-
cy, jedną - na decyzję dotyczącą odmowy umiesz-
czenia w ewidencji pracowników wykonujących 
prace w szczególnych warunkach lub o szczegól-
nym charakterze – wniósł pracownik, 7 wyroków 
wojewódzkich sądów administracyjnych zaskarżyli 
okręgowi inspektorzy pracy. W okresie sprawo-
zdawczym sąd rozpoznał 5 spraw – 4 skargi (wnie-
sione przez pracodawców) zostały oddalone, jedną 
sprawę umorzono.

W 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Warszawie rozpoznawał 34 skargi na decyzje (3) i 
postanowienia (31) Głównego Inspektora Pracy.

W 1 sprawie dotyczącej rozstrzygnięcia Głów-
nego Inspektora Pracy skarga została oddalona. W 
1 sprawie skargę odrzucono, a w 28 – sąd uchylił 
zaskarżone postanowienie (28 skarg wniosła zakła-
dowa organizacja związkowa działająca u jednego 
pracodawcy, wszystkie dotyczyły dopuszczenia 
tej organizacji do udziału w sprawie umieszczenia 
28 pielęgniarek w ewidencji pracowników wyko-
nujących prace w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze); 4 skargi nie zostały 
rozpatrzone w roku sprawozdawczym. 

9. Informacja dotycząca prowadzenia 
egzekucji administracyjnej

W związku z niewykonaniem przez 1 163 pra-
codawców 4 835 decyzji organów PIP wystawiono 
1 475 upomnień, z których ponad 47 % dotyczyło 
niewykonania decyzji nakazujących wypłatę wynagro-
dzenia lub innego świadczenia na rzecz pracowników.

Ponad 37 % decyzji zostało wykonanych przez 
pracodawców po otrzymaniu upomnienia, a więc przed 
wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ozna-
cza to, że czynności przedegzekucyjne w ponad 
1/3 przypadków doprowadziły do dobrowolnego 
wykonania obowiązków nałożonych decyzjami 
(blisko 70 % zrealizowanych decyzji dotyczyło obo-
wiązków z zakresu bhp).

Dane dotyczące egzekucji administracyjnej decyzji 
organów PIP

Liczba prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych

274

Liczba wydanych postanowień 
o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia

634

Liczba pracodawców, których 
dotyczyły grzywny w celu 
przymuszenia

297

Kwota nałożonych grzywien w celu 
przymuszenia

4 403 800 zł

Kwota wpłacona z tytułu 
nałożonych grzywien w celu 
przymuszenia 

31 450 zł

Na pracodawców, którzy nie wykonali decyzji, 
mimo skierowanych upomnień, nałożono grzywny w 
celu przymuszenia na kwotę 4,4 mln zł.

Nałożone przez organ egzekucyjny grzywny 
w celu przymuszenia na kwotę 366 tys. zł zostały 
umorzone – ze względu na wykonanie decyzji po 
nałożeniu grzywny, a przed jej ściągnięciem. Pozwala 
to stwierdzić, że w tych przypadkach zrealizowa-
ny został cel postępowania egzekucyjnego, tzn. 
doprowadzono do wykonania decyzji przez adresata.

Urzędy skarbowe uchyliły grzywny w kwocie 
4,1 mln zł (kwota ta obejmuje również grzywny w 
celu przymuszenia nałożone w latach ubiegłych), a 
postępowania egzekucyjne w tych sprawach umorzy-
ły. Podobnie jak w latach poprzednich, najczęstszym 
powodem umorzenia postępowania egzekucyjne-
go była nieskuteczność egzekucji prowadzonej przez 
urzędy skarbowe. Naczelnicy urzędów skarbowych 
w przypadku stwierdzenia bezkuteczności egzekucji 
(z powodu braku majątku zobowiązanego lub jego 

Źródło: dane PIP
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upadłości) zwracali bowiem organom Państwowej 
Inspekcji Pracy skierowane przez nie tytuły wyko-
nawcze lub umarzali prowadzone postępowanie 
egzekucyjne. 

Kwota 31,4 tys. zł z tytułu grzywien w celu 
przymuszenia została wpłacona dobrowolnie przez 
zobowiązanych.

Egzekucja grzywien niewpłaconych dobrowol-
nie przez zobowiązanych należy do kompetencji 
urzędów skarbowych, do których inspektorzy pracy 

10. Wystąpienia inspektorów pracy

Do kontrolowanych podmiotów inspektorzy 
skierowali, oprócz decyzji, także ponad 60,8 tys. 
wystąpień zawierających łącznie prawie 

liczba wydanych 
decyzji nakładają-

cych karę 

łączna kwota kar w tym kwota kar 
rozłożonych na raty

kwota wpłacona 
wg stanu na dzień 

30.04.2014 r.

w tym 
wyegzekwowana 

przez urzędy 
skarbowe

527 2 320 800 zł 309 350 zł 1 334 439 zł 50 194 zł
 

jako wierzyciele skierowali w 2013 r. 1 169 tytułów 
wykonawczych na kwotę 2 815 638 zł.

Z powyższej kwoty wyegzekwowano 131 559 zł 
(4,7%). Świadczy to o niskiej ściągalności grzywień 
przez urzędy skarbowe, na co jednak organy Pań-
stwowej Inspekcji Pracy nie mają wpływu.  

Na podstawie ustawy o transporcie drogo-
wym, inspektorzy pracy wydali w roku sprawozdaw-
czym 527 decyzji nakładających kary pieniężne na 
łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

Źródło: dane PIP

Wykres 4. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków w wystąpieniach

Źródło: dane PIP

289,7  tys. wniosków o usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości (w 2012 r. – 310,8 tys.).

Dominowały (32%) wnioski dotyczące nawiąza-
nia i rozwiązania stosunku pracy.

Dane dotyczące kar pieniężnych nakładanych na mocy przepisów ustawy o transporcie drogowym 
oraz ich egzekucji administracyjnej
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11. Polecenia

W 2013 r .  inspektorzy wydal i  b l isko 
9,7  tys. poleceń ustnych w sprawie niepra-
widłowości, które mogą być usunięte w cza-
sie trwania kontroli lub niezwłocznie po jej 
zakończeniu (w 2012 r. – 9,2 tys.). Polecenia 
dotyczyły głównie spraw z zakresu stosun-
ku pracy (51%) oraz wynagrodzeń i innych 

Wykres 5. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych poleceń

Źródło: dane PIP

należności pracowniczych (24%). Doświad-
czenia roku sprawozdawczego potwierdzają 
wysoką skuteczność tego środka prawnego 
(ponad 97% poleceń dotyczyło nieprawid-
łowości,  które zostały usunięte jeszcze w 
trakcie kontroli), przy jednoczesnym odforma-
lizowaniu działań inspektora pracy.

12. Kontrole zakończone odebraniem 
oświadczenia od podmiotu 
kontrolowanego

Od sierpnia 2011 r. inspektorzy pracy korzysta-
ją z uprawnienia odstąpienia od wydania środków 
prawnych podczas prowadzenia czynności kon-
trolnych i poprzestaniu na odebraniu od podmiotu 
kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia 
stwierdzonych uchybień. Taki sposób prowadzenia 
czynności kontrolnych, zgodnie z trybem art. 37a 
ustawy o PIP, może dotyczyć pracodawców rozpo-
czynających działalność, a także takich, u których w 
toku kontroli nie stwierdzono bezpośredniego zagro-
żenia życia lub zdrowia pracowników.

Z uprawnienia zakończenia kontroli poprzez 
odebranie oświadczenia inspektorzy pracy sko-
rzystali w 2013 r. w stosunku do 111 pracodaw-
ców (w  2012 r. – 252), zatrudniających łącznie 
5,8 tys. osób. 

W trakcie kontroli, przed odebraniem oświad-
czenia, inspektorzy pracy udzielili prawie 800 porad 
prawnych, w tym 422 z zakresu technicznego bez-
pieczeństwa pracy. Ujawniane naruszenia przepisów 
prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, wynikały głównie z niedostatecznej 
wiedzy przedsiębiorców.

Efektywność opisanego wyżej środka oddzia-
ływania na przedsiębiorców sprawdzono podczas 
86 rekontroli. W większości przypadków (64 pra-
codawców – 74% rekontrolowanych) odebranie 
oświadczenia okazało się skutecznym narzę-
dziem prewencyjnym; wskazówki i porady inspekto-
rów pracy pomogły pracodawcom zapewnić zgodny 
z przepisami prawa stan bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w zakładach. Zarazem jednak rekontrole 
ujawniły, że część pracodawców, mimo złożenia 
oświadczenia o skorygowaniu nieprawidłowo-
ści, nie podjęła w tym zakresie żadnych działań 
lub stwierdzono u nich nowe nieprawidłowości. 
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nałożyli na sprawców wykroczeń 18 954 grzywny 
w drodze mandatów karnych (w 2012 r. – 18 906), 
w 3  767  przypadkach skierowali wnioski o uka-
ranie do sądu (w 2012 r. – 3 843), a w 16 115 
– zastosowali środki oddziaływania wychowaw-
czego (w 2012 r. – 15 261). Ujawnione wykroczenia 
polegały najczęściej na naruszaniu przepisów dot. 
przygotowania pracowników do pracy (26%) oraz 

na celu pomóc zakładom pracy w działaniach dosto-
sowujących warunki pracy do obowiązujących norm 
prawnych. Końcowym etapem programów prewencyj-
nych jest przeprowadzenie w części przedsiębiorstw 
kontroli sprawdzających zrealizowanie założeń dane-
go programu. W takich przypadkach poprzestanie na 
odebraniu od pracodawcy ww. oświadczenia wpi-
suje się w cele prewencyjne programu, wpływa na 
postrzeganie problematyki bezpieczeństwa i higieny 
pracy jako procesu, którym można zarządzać, przy 
doradczym udziale inspektorów pracy.

13. Wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika

W toku kontroli inspektorzy PIP ujawnili łącz-
nie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową. W związku z tym 

Skutkowało to wydaniem przez inspektorów łącznie 
43 decyzji dot. bezpieczeństwa pracy (przy czym w 
jednej firmie z branży przetwórstwa przemysłowego 
wydano 22 decyzje z obszaru bhp, w tym 3 decyzje 
wstrzymania prac ze względu na zagrożenie życia 
i zdrowia pracujących osób). Ponadto, w związku z 
naruszeniem przepisów z zakresu prawnej ochrony 
pracy, skierowano do pracodawców 63 wnioski w 
wystąpieniach. Przedsiębiorcy poddani rekontroli 
(po wcześniejszym odebraniu od nich ww. oświad-
czenia) popełnili łącznie 17 wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika, co skutkowało ukaraniem 
5  przedsiębiorców mandatami karnymi na łączną 
kwotę 5,5 tys. zł.

Możliwość odstąpienia od wydania środków 
prawnych i zakończenia kontroli na odebraniu od 
kontrolowanego podmiotu oświadczenia o terminie 
usunięcia uchybień znajduje zastosowanie podczas 
realizacji programów prewencyjnych PIP, które mają 

Wykres 6. Zakres przedmiotowy najczęściej stwierdzanych wykroczeń przeciwko prawom pracownika

wynagrodzenia za pracę i innych należności ze sto-
sunku pracy (18%). 

Według stanu na dzień 30.04.2014 r., sądy − roz-
patrując wnioski skierowane w 2013 r. przez inspek-
torów PIP – ukarały 3 414 sprawców wykroczeń karą 
grzywny, a 64 − karą nagany. W 50 przypadkach 
sądy, uznając sprawców winnymi popełnienia zarzu-

Źródło: dane PIP
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Wykres 7. Struktura zastosowanych środków prawnych w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami

canych im czynów, odstąpiły od wymierzenia kary, a 
52 osoby uniewinniły.

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzy-
wien wyniosła ponad 7,4 mln zł, natomiast łączna 
kwota grzywien nałożonych przez inspektorów pracy 
w drodze mandatów karnych – ponad 22,5 mln zł 
(średnia kwota grzywny orzeczonej przez sąd wynio-
sła więc 2 180 zł, a nałożonej przez inspektora pracy 
w drodze mandatu – 1 186 zł). 

14. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa

W 2013 r. inspektorzy pracy skierowali do proku-
ratury 776 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa (w 2012 r. – 987, w 2011 r. – 1 087). 
W wyniku wniesionych zawiadomień wszczęto 179 
postępowań, które nadal się toczą; w 80 przypadkach 
prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania; 274 
postępowania umorzono; do sądu skierowanych 

Wykres 8. Zakres przedmiotowy zawiadomień prokuratury

Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP
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zostało 171 aktów oskarżenia (wg stanu na dzień 
30.04.2014 r.).

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowa-
nia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy 
nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabro-
nionego, albo brak jest danych dostatecznie uzasad-
niających popełnienie przestępstwa. 

Odmowy wszczęcia postępowania doty-
czyły zwłaszcza zawiadomień z art. 225 § 2 
Kodeksu karnego, a uzasadnieniem tego rodzaju 
rozstrzygnięć prokuratorów było najczęściej uzna-
nie, iż zachowania pracodawców nie zawierają 
znamion umyślności, względnie − że brak jest 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie 
popełnienia przestępstwa.

Inspektorzy pracy złożyli 211 zażaleń na 
decyzje prokuratury dotyczące zawiadomień 
skierowanych w 2013 r., w tym: 55 − na postano-
wienie o odmowie wszczęcia postępowania, 127 
− na postanowienie o umorzeniu postępowania, 
28 – na brak informacji o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania mimo upływu 6 tygo-
dni od skierowania zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. W odniesieniu do 37 
postanowień o umorzeniu postępowania inspek-
torom pracy nie przysługiwało prawo wniesienia 
zażalenia. Nie kierowano zażaleń na postanowie-
nia o zawieszeniu postępowania.

Spośród wniesionych zażaleń, 18 zostało 
uwzględnionych przez samą prokuraturę; sąd 
natomiast uwzględnił 41 zażaleń, a w przypadku 
53  utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia. 
Brak informacji o sposobie rozpatrzenia 99 zaża-
leń (wg stanu na dzień 30.04.2014 r.).

Działając na podstawie art. 325e § 1a Kodek-
su postępowania karnego, inspektorzy pracy zło-
żyli 80 wniosków o uzasadnienie postanowień 
prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania 
oraz 262 wnioski o uzasadnienie postanowień o 
umorzeniu postępowania. Realizując wnioski o 
uzasadnienie, prokuratura nadesłała (wg stanu na 
dzień 30.04.2014 r.) 74 postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania oraz 242 postanowienia 
o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnie-
niem. Prokuratura nie zrealizowała natomiast 6 
wniosków o nadesłanie postanowień o odmowie 
wszczęcia postępowania oraz 20 wniosków o 
nadesłanie postanowień o umorzeniu postępo-
wania wraz z uzasadnieniem.

Rozpatrując skierowane przez prokuratu-
rę akty oskarżenia, sądy (wg stanu na dzień 
30.04. 2014 r.) uznały 51 oskarżonych winnymi 

popełnienia zarzucanych im czynów, skazując 
ich na: karę grzywny (33 osoby), karę pozba-
wienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania (18 osób). Nie było przypadków 
skazania na karę ograniczenia wolności. W 
odniesieniu do 15 oskarżonych sąd, uznając winę 
sprawców, warunkowo umorzył postępowanie 
karne. Ponadto zapadł jeden wyrok umarzający 
postępowanie oraz jeden wyrok uniewinniający.

Informacja nt. powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy została zawarta w rozdziale IV Spra-
wozdania.

15. Skargi i wnioski

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło w 2013 r. ogółem ponad 44,1 tys. skarg 
(w 2012 r. 44,3 tys.), w których skarżący wska-
zali łącznie 96,1 tys. problemów wymagających 
interwencji inspekcji. W związku ze złożonymi 
skargami inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 
27,3 tys. kontroli (co stanowi ponad 30 % ogółu 
kontroli w roku sprawozdawczym). 

Postępowanie kontrolne nie pozwoliło na 
zweryfikowanie ¼ zarzutów podniesionych przez 
skarżących (np. ze względu na sporny charakter 
świadczeń); tym samym rozstrzygnięcie sporu mię-
dzy stronami pozostało w wyłącznej gestii sądu. Spo-
śród problemów poruszanych w skargach możliwych 
do zweryfikowania w trakcie czynności kontrolnych, 
połowę zarzutów oceniono jako zasadne.

Analiza zarzutów zawartych w skargach wyka-
zuje, że ich przedmiot i proporcje nie zmieniają 
się w znaczący sposób na przestrzeni ostatnich 
lat. Należy zauważyć, iż – porównywalnie jak w 
latach ubiegłych – prawie 60% problemów zgła-
szanych w skargach stanowiły kwestie związane 
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku 
pracy oraz z wynagrodzeniem za pracę i innymi 
świadczeniami (niewypłacanie, nieprawidłowe i 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pra-
cę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych). 
Pracodawcy często usprawiedliwiali naruszenia 
przepisów względami ekonomicznymi. Nieprawid-
łowości wskazane w skargach wynikały również 
z błędnej interpretacji przepisów, w tym posta-
nowień układów zbiorowych pracy i regulaminów 
wynagradzania, a także z przyjęcia niewłaściwej 
metody naliczania świadczeń. Zwraca ponadto 
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Wykres 9. Podmioty zgłaszające skargi

Wykres 10. Problematyka zgłaszanych skarg

Źródło: dane PIP

uwagę duża liczba skarg związanych z czasem 
pracy oraz skarg dotyczących warunków pra-
cy, np. pomieszczeń pracy, wentylacji, urządzeń 
higieniczno-sanitarnych.Spośród zgłaszanych do 
inspekcji problemów ok. 2% (1 952) stanowiły zagad-
nienia związane z dyskryminacją, molestowaniem 
i mobbingiem.

W zakresie dyskryminacji skarżący podnosili naj-
częściej zarzuty nierównego traktowania przy kształ-
towaniu wynagrodzenia za pracę (m.in. dysproporcje 
przy przyznawaniu nagród, premii, podwyżek), przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy (m.in. 
ze względu na płeć, wiek, narodowość czy przyna-
leżność związkową).

Źródło: dane PIP
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Natomiast w skargach dotyczących mobbin-
gu najczęściej zgłaszano zarzut niewłaściwego 
traktowania przez pracodawcę (np. dyskredyto-
wanie pracownika w obecności innych pracow-
ników, osób trzecich, obarczanie obowiązkami 
niemożliwymi do wykonania). Ponadto wskazy-
wano na szykanowanie, poniżanie, ośmieszanie, 
szantażowanie, nękanie, stosowanie pomówień, 
oszczerstw. 

Problematyka dot. skarg związanych z wypłatą 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy została szerzej omówiona w roz-
dziale V Sprawozdania.

16. Porady prawne i techniczne 

W 2013 r. udzielono łącznie ponad 1 207 tys. 
bezpłatnych porad, w tym ponad 952 tys. porad 
prawnych (79%) i prawie 255 tys. porad technicznych 
(21%). 

Wykres 11. Podmioty zgłaszające się po porady

Źródło: dane PIP

Wykres 12. Problematyka udzielonych porad

Źródło: dane PIP
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Z tej liczby prawie 775 tys. porad prawnych oraz 
53 tys. porad technicznych udzielono w toku bieżą-
cej działalności poradniczej prowadzonej przez jed-
nostki organizacyjne PIP, natomiast prawie 180 tys. 
porad prawnych i ponad 200 tys. porad technicznych 
zostało udzielonych w trakcie kontroli.

Najliczniejszą grupę zgłaszających się po pora-
dy stanowili pracownicy (47,8% ogółu osób, którym 
udzielono porady). Kolejne, co do wielkości, grupy 
zainteresowanych informacjami o obowiązujących 

przepisach prawa pracy to pracodawcy (27%) oraz 
byli pracownicy (14,3%).

17. Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej Inspekcji 
Pracy wpłynęły 152 wnioski o rejestrację zakładowych 
układów zbiorowych pracy i 1 257 wniosków o rejestra-
cję protokołów dodatkowych.

Dane dot. zakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych w 2013 r.

Wnioski Ogółem Układy zbioro-
we pracy

Protokoły 
dodatkowe

Porozumienia 
(art.24110 Kp)

Informacje

Wpływ 1 864 152 1 257 1 454
Zwrot wniosków bez 
rozpatrzenia 117 11 69 - 37

Zarejestrowano lub 
wpisano do rejestru 1 654 109 1 131 1 413

Odmowy rejestracji 23 7 16 - -
Układy i protokoły 
zawierające 
postanowienia 
niezgodne z prawem

85 34 51 - -

W porównaniu z rokiem ubiegłym, zwiększyła 
się liczba wniosków o rejestrację zakładowych 
układów zbiorowych pracy (w 2012 r. – 115), 
zmniejszyła się natomiast liczba wniosków o 
rejestrację protokołów dodatkowych (w 2012 r. 
– 1 404).

W roku 2013 zarejestrowano 109 układów. 
Pomimo że liczba zarejestrowanych układów jest 
wyższa niż w roku 2012, to jednak wciąż utrzymuje 
się na niskim poziomie (w 2012 r. zarejestrowa-
no 92 układy, w 2011 r. -136, w 2010 r. - 130, 
w 2009 r. -123).

Należy zauważyć, iż liczba wniosków o reje-
strację protokołów dodatkowych od kilku lat 
systematycznie maleje (z 1  950 w 2008 r. do 
1 257 w 2013 r.). Spada również ogólna liczba 
wpływających wniosków o rejestrację zakła-
dowych układów zbiorowych pracy, protokołów 
dodatkowych, porozumień i informacji (z 2 830 w 
2009 r. do 1 864 w 2013 r.). Niezmienna pozostaje 
jednak struktura rodzajowa wniosków - największy 
odsetek stanowią wnioski o rejestrację protokołów 
dodatkowych oraz wnioski o wpis informacji.

W porównaniu z rokiem poprzednim zmniej-
szył się odsetek układów i protokołów dodatko-
wych zawierających postanowienia niezgodne z 
prawem (6,02% - w 2013 r.; 8,07% - w 2012 r.), 
wzrósł natomiast odsetek odmów rejestracji 
układów, porozumień o stosowaniu układu i proto-
kołów w stosunku do liczby wniosków o rejestrację 
(w 2013 r. – 1,6%; w 2012 r. – 0,98 %,).

W dwóch przypadkach strony złożyły odwoła-
nie od odmowy rejestracji protokołu dodatkowego 
do sądu pracy i w obu przypadkach sąd odwołanie 
oddalił.

Zarejestrowane w 2013 r. zakładowe układy 
zbiorowe pracy objęły ogółem ponad 43,8 tys. 
pracowników. Najwięcej układów zawarto dla 
pracowników zatrudnionych w przetwórstwie prze-
mysłowym (24 układy obejmujące ponad 13 tys. 
pracowników), w transporcie i gospodarce maga-
zynowej (13 układów obejmujących ponad 2 tys. 
pracowników) oraz w zakładach zajmujących się 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię, gaz 
i parę wodną (12 układów obejmujących ponad 
9,8 tys. pracowników).

Źródło: dane PIP
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Utrzymuje się tendencja do ograniczania bądź 
rezygnacji z wcześniej wprowadzonych korzyst-
niejszych regulacji układowych i przyznawania 
pracownikom uprawnień na poziomie minimalnym 
wyznaczonym przez Kodeks pracy i inne powszech-
nie obowiązujące przepisy prawa. Niemniej jednak 
w 2013 r. w 73 układach przewidziano prawo do 
nagród jubileuszowych, a w 75 - prawo do korzyst-
niejszych, niż wynikające z przepisów, odpraw eme-
rytalno - rentowych. Ponadto w niektórych układach 
uregulowano na poziomie wyższym, niż gwarantują 
to przepisy Kodeksu pracy, prawo do dodatków: za 
pracę w porze nocnej (w 31 układach), w godzinach 
nadliczbowych (w 13 układach), w niedziele i święta 
(w 22 układach). 

Zmiany dokonywane w drodze protokołów 
dodatkowych dotyczyły głównie zasad  wynagra-
dzania pracowników (nowe tabele zaszeregowań, 
taryfikatory kwalifikacyjne, wykazy stanowisk pracy), 
premiowania i przyznawania dodatków.

Jednakże - podobnie jak w poprzednich latach 
- większość postanowień protokołów dodatkowych 
dotyczyła zmniejszenia bądź rezygnacji z wypłaty 
niektórych świadczeń, np. dodatków funkcyjnych, 
stażowych, nagród jubileuszowych (ewentualnie 
zmniejszania podstawy naliczania nagrody, uzależ-
nienia jej wypłaty od stażu pracy tylko u danego 
pracodawcy), zmniejszenia wysokości odpraw eme-
rytalnych, rentowych. W miejsce premii regulami-
nowej wprowadzano premie uznaniowe, a niektóre 
dodatki włączano do wynagrodzeń zasadniczych. 
Ponadto protokołami dodatkowymi wprowadzano 
postanowienia o rezygnacji z tworzenia zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych lub obniżeniu 
wysokości odpisów na fundusz. Protokoły dodatkowe 
rejestrowane w okresie sprawozdawczym w zasa-
dzie nie wprowadzały nowych regulacji dotyczących 
przyznawania pracownikom innych, niż już wcześniej 
wynegocjowane, składników wynagrodzenia.

W 2013 r. wpisano do rejestru 74 informacje o 
zawarciu porozumienia o zawieszeniu stosowa-

W znacznie większym stopniu do treści  ukła-
dów wpisuje się regulacje dot. sposobu wspól-
nego dokonywania interpretacji postanowień 
układowych, jak również sposobu rozwiązywa-
nia ewentualnych konfliktów (dobrowolne nego-
cjacje prowadzone przez wskazane w układzie 
podmioty), co może stanowić próby nawiązania 
do europejskich standardów obowiązujących w 
zbiorowym prawie pracy.

Przedmiotem postanowień układowych - 
podobnie jak w latach ubiegłych - były głównie 
zagadnienia dotyczące zasad wynagradzania za 
pracę oraz przyznawania pracownikom innych 
świadczeń związanych z pracą. Rzadko regulo-
wane są kwestie dotyczące bhp, czasu pracy czy 
urlopów pracowniczych. Najczęściej postanowie-
nia w tym zakresie stanowią powtórzenie zapisów 
kodeksowych lub przepisów wykonawczych. 

nia układu w przypadku trudności finansowych 
pracodawcy (w 2012 r. – 76, w 2011 r.  – 85). 

Liczba nowych pracodawców, którzy zawierają 
zakładowe układy zbiorowe pracy, jest nadal stosun-
kowo mała. Układy zbiorowe pracy zawierane są 
przeważnie u tych pracodawców, którzy już byli 
objęci taką regulacją lub u ich następców praw-
nych (w 2013 r. zawarto 23 układy po raz pierwszy 
i 86 – po rozwiązaniu poprzednich).

W związku z tym, iż wielu pracodawców ulega 
różnego rodzaju przeobrażeniom organizacyjno-
-prawnym (likwidacje, podziały, połączenia), przesta-
ją funkcjonować zakładowe organizacje związkowe. 
Zmniejszenie liczby członków tych organizacji powo-
duje, iż tracą one status zakładowych organizacji 
związkowych. Coraz częściej dochodzi do sytu-
acji, w której  brakuje zakładowej organizacji 
związkowej zdolnej do wystąpienia z inicjatywą 
zawarcia nowego układu zbiorowego pracy.

Organy rejestrujące sygnalizują ponadto coraz 
większą liczbę zgłaszanych do rejestru informa-
cji o odstąpieniu przez pracodawcę od stoso-
wania układu w całości lub w części w trybie 
art. 24129 § 3 Kp. Jest to również związane ze zmniej-
szającą się liczbą organizacji związkowych wskutek 
utraty przez nie uprawnień organizacji zakładowej. 
Rozwiązanie organizacji związkowej – w sytuacji gdy 
układ podpisała wyłącznie ta organizacja – powo-
duje bowiem, iż przestaje istnieć jedna ze stron 
układu. W takim przypadku układ może być jedynie 
stosowany przez pracodawcę; nie może on jednak 
wprowadzać do treści układu jakichkolwiek zmian. Z 
tego samego względu nie jest możliwe zawieszenie 
stosowania postanowień układu, jak też jego rozwią-
zanie. Zgodnie z art. 24129 § 3 Kp pracodawca może 
zatem odstąpić od stosowania układu w całości lub 
w części po  upływie okresu co najmniej równego 
okresowi wypowiedzenia układu.

Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja zawie-
raniu nowych układów ani wprowadzaniu w układach 
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zbiorowych pracy regulacji korzystniejszych od usta-
wowych. W dalszym ciągu głównym celem w nego-
cjacjach jest utrzymanie funkcjonowania zakładu 
i niezmniejszanie poziomu zatrudnienia.

18. Spory zbiorowe

W 2013 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 284 spory zbiorowe. Najwięcej sporów 

zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie (54), Katowicach (44), Wrocławiu (34), 
Łodzi (24), Gdańsku (19).

Organizacje związkowe wystąpiły do pracodaw-
ców łącznie z 505 żądaniami, które dotyczyły naj-
częściej warunków płacy (301) oraz warunków 
pracy (95). Nieliczne odnosiły się do sfery świad-
czeń socjalnych (24) oraz praw i wolności związko-
wych (24). Pozostałe zgłoszone żądania (61) nie 
mieściły się w przyjętej definicji sporu zbiorowego.

Spory zbiorowe zarejestrowane w latach 2011-2013

Wyszczególnienie 2013 2012 2011

Liczba zgłoszonych 
sporów

284 301 365

Liczba zgłoszonych 
żądań

505 570 787

Liczba kontroli 29 25 30

Liczba zawartych 
porozumień

63 85 124

 Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP

Wykres 13 Przedmiot zgłaszanych żądań

Jeżeli z treści zawiadomienia o powstaniu 
sporu zbiorowego wynikało, iż mogło dojść do 
naruszenia przepisów prawa pracy przez praco-
dawcę, inspektorzy PIP podejmowali czynności 
kontrolne. W 2013 r. przeprowadzono 29 kontroli 

związanych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka 
liczba takich kontroli wynikała z faktu, iż tylko w 
nielicznych przypadkach zgłoszone żądania 
wchodziły w zakres kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy.
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Z informacji uzyskanych przez PIP wynika, że 
63 spory zakończyły się podpisaniem porozumienia, 
a w 7 przypadkach strony podpisały protokół roz-
bieżności. Dane o wynikach sporów są niepełne 
z uwagi na to, iż ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych nie nakłada na pracodawców obowiązku 
powiadamiania o kolejnych etapach rozwiązywania 
sporu, przeprowadzonym strajku czy też o zakoń-
czeniu sporu.

Najwięcej sporów zbiorowych wszczęto w 
zakładach prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego (70). Drugą w 
kolejności grupą zgłaszających spór zbiorowy byli 
pracodawcy działający w opiece zdrowotnej (58). 
W dalszej kolejności, pod względem liczby zgłoszo-
nych sporów, znajdowały się zakłady wytwarzające i 
zaopatrujące w energię elektryczną, gaz i wodę (50), 
zakłady zajmujące się transportem i gospodarką 
magazynową (37). Podobnie jak w latach ubiegłych, 
przeważający przedmiot sporów stanowiły żąda-
nia w zakresie wzrostu wynagrodzeń. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż istnieje 
konieczność dalszego monitorowania sporów zbioro-
wych. Rejestrowanie ich przez Państwową Inspekcję 
Pracy pozwala na rozpoznanie problemów istnieją-
cych u pracodawców, a podjęcie interwencji może 
przyczynić się do szybszego zakończenia sporu.

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

W 2013 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
wpłynęły 292 wnioski o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku 
życia.

Po rozpatrzeniu wniosków, inspektorzy pracy 
wydali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 734 decy-
zje, w tym 732 – zezwalające na wykonywanie pra-
cy przez dzieci; w dwóch przypadkach odmówiono 
wydania zezwolenia.

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

Wydając przedmiotowe decyzje, inspektorzy 
pracy wskazywali na szereg wymogów niezbęd-

Rok Liczba 
wniosków 
o wydanie 
zezwole-

nia

Liczba 
wyda-
nych 

decyzji

Decyzje 
pozy-
tyw-
ne

Decyzje
nega-
tyw-
ne

2013 292 734 732 2
2012 518 825 824 1
2011 270 755 755 0

Wnioski i decyzje wydane przez inspektorów 
pracy w latach 2011-2013

Źródło: dane PIP

nych do spełnienia ze względu na dobro dziecka i 
rodzaj, charakter oraz warunki wykonywanej pra-
cy lub innego zajęcia zarobkowego. Zobowiązywali 
wnioskodawców np. do zapewnienia osobistej opieki 
osoby dorosłej nad dziećmi podczas prób i spektakli 
(od momentu przybycia na plan zdjęciowy lub na 
scenę – do momentu opuszczenia tego planu) oraz 
do przestrzegania dopuszczalnego (określonego w 
wydanej decyzji) dobowego wymiaru czasu pracy 
dziecka.

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

Do okręgowych inspektorów pracy wpłynęły 
1  762 wnioski w sprawach dotyczących wyraże-
nia zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie 
elektrycznego w pomieszczeniach stałej pracy lub 
zlokalizowanie tego rodzaju pomieszczeń poniżej 
poziomu otaczającego terenu. Opinie do wniosków, 
kierowanych do PIP przez wojewódzkich państwo-
wych inspektorów sanitarnych, wydawane są na pod-
stawie przepisów rozporządzeń: w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Odstępstwa od podstawowych wymagań dla 
pomieszczeń stałej pracy możliwe są jedynie 
w ustalonych przypadkach, pod warunkiem uzy-
skania zgody państwowego wojewódzkiego 
inspektora sanitarnego w porozumieniu z 
właściwym okręgowym inspektorem pracy. 
Są to przypadki szczególne, a zajęcie stanowi-
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ska w ww. kwestiach przez organy Państwowej 
Inspekcji Pracy ma na celu ochronę zdrowia 
pracowników, zarówno fizycznego, jak i psy-
chicznego.

Spośród wniosków przesłanych przez woje-
wódzkich państwowych inspektorów sanitar-
nych:
 – 980 dotyczyło wyrażenia opinii w sprawie 

lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej 
poziomu otaczającego terenu, ze względu 
na określone usytuowanie obiektów oraz 
wymagania związane z rodzajem produkcji;

 – 782 dotyczyły wyrażenia opinii w sprawie 
zastosowania w pomieszczeniach stałej 
pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego, 
ze względu na technologię produkcji.

W związku z otrzymanymi wnioskami, wyda-
no 838 opinii dopuszczających zorganizo-
wanie pomieszczeń pracy poniżej poziomu 
otaczającego terenu. W 10 przypadkach nie 
znaleziono podstaw do udzielenia zgody; w 123 
– brak było przesłanek do zajęcia stanowiska 
w sprawie (wnioski dotyczyły pomieszczeń, do 
których wspomniane przepisy nie miały zasto-
sowania); 9 wniosków zostało wycofanych przez 
wnioskodawców lub posiadało braki formalne, 
które nie zostały uzupełnione.

Ponadto wydano 180 opinii dopuszczających 
zastosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycz-
nego w pomieszczeniach stałej pracy, w których 
zapewnienie oświetlenia dziennego było niemożliwe 
lub niewskazane ze względu na technologię produk-

Wykres 14. Opinie w sprawie lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu otaczającego terenu

cji. Na brak dostępu światła naturalnego nie wydano 
zgody w 44 przypadkach, a w odniesieniu do 549 
wniosków stwierdzono brak przesłanek do wydania 
opinii (wnioski te dotyczyły z reguły pomieszczeń 
innych niż produkcyjne bądź pomieszczeń, które 
nie były pomieszczeniami stałej pracy); natomiast 
pozostałe (9) to wnioski wycofane przez wniosko-

dawców lub nierozpatrzone z powodu nieusunięcia 
braków formalnych.

Większość wniosków kierowanych do właś-
ciwych okręgowych inspektorów pracy dotyczyła 
pomieszczeń znajdujących się na etapie projekto-
wania; były zatem rozpatrywane na podstawie 
przedłożonej dokumentacji projektowej. W przy-
padku pomieszczeń pracy w obiektach przebudowy-

Źródło: dane PIP
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Źródło: dane PIP

Jak podkreślają inspektorzy pracy, szczególne 
znaczenie ma dobra współpraca projektantów z 
rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Podczas powstawania projektu powinna 
ona pozwolić na wyeliminowanie problemów związa-
nych z projektowaniem, a następnie użytkowaniem 
obiektu. Rzeczoznawca – biorąc pod uwagę specy-
fikę, charakter i przeznaczenie obiektu – konsultuje 
i opiniuje prawidłowość zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników, w tym rozwiązań powodujących 
konieczność ubiegania się o zgodę na odstępstwo od 
wymogów przepisów. 

Wykres 15. Opinie w sprawie zastosowania w pomieszczeniach stałej pracy 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego

wanych, rozbudowywanych lub adaptowanych (w 
tym w związku ze zmianą sposobu użytkowania), 
inspektorzy przeprowadzali kontrole, umożliwiające 
wydanie rzetelnej opinii w sprawie będącej przedmio-
tem wniosku. Przeprowadzono 277 takich kontroli.

Wnioskowanie projektantów, inwestorów i praco-
dawców o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepi-
sów techniczno-budowlanych oraz bezpieczeństwa i 
higieny pracy – w zakresie zastosowania oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego lub lokalizacji pomieszczeń 
stałej pracy poniżej poziomu otaczającego terenu – 
nie powinno stać się regułą, a stanowić przypa-
dek uzasadniony specyficznymi okolicznościami. 
W ten sposób traktują powyższe wnioski organy 
Państwowej Inspekcji Pracy, podchodząc do wydania 
zgody ze szczególną ostrożnością. W ocenie inspek-
torów pracy projektanci niejednokrotnie występują z 
wnioskami zbyt pochopnie, planując rozmieszcze-
nie pomieszczeń i przypisując im określone funkcje 
w sposób nie do końca przemyślany.

Przykładem może być wniosek inwestora o zgo-
dę na zastosowania oświetlenia wyłącznie elektrycz-
nego. Pomimo że był zapewniony dostęp światła 

dziennego do pomieszczeń, wnioskodawca chciał 
zrezygnować z okien i świetlików ze względów eko-
nomicznych. Inny przykład to wniosek o wyrażenie 
zgody na zastosowanie oświetlenia wyłącznie elek-
trycznego w hali produkcyjnej w fabryce mebli. Wnio-
skodawca nie wykazał szkodliwości oddziaływania 
oświetlenia dziennego na technologię produkcji. 
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 21. Orzeczenia o dopuszczeniu statków 
żeglugi śródlądowej do eksploatacji

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole dot. 257 statków, w związku ze złożonymi 
wnioskami o wydanie orzeczenia PIP o dopuszcze-
niu ich do eksploatacji pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

W wyniku kontroli dopuszczono do eksploatacji 
250 statków. W odniesieniu do 7 - wydano orzecze-
nie z postanowieniem niedopuszczenia do eksplo-
atacji (wg stanu na dzień 30.04.2014 r.).

22. Sprawdzanie poprawności informacji 
- składanych do ZUS przez płatników 
składek - zawierających dane do 
ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe 

Inspektorzy pracy podczas 7 794 kontroli pra-
codawców – płatników składki na ubezpieczenie 
wypadkowe – sprawdzili prawidłowość informacji 
zawartych w drukach ZUS IWA służących do usta-
lenia przez ZUS indywidualnej składki ubezpie-
czenia wypadkowego (dotyczy podmiotów, które 
zgłosiły do ubezpieczenia przeciętnie co najmniej 

Sprawdzanie poprawności informacji - składanych do ZUS przez płatników składek - zawierających 
dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Dane sprawdzane w 
informacji ZUS IWA

% skontrolowa-
nych pracodaw-
ców – płatników 

składki, u których 
stwierdzono nie-
prawidłowości

Uwagi

2013 2012 2011
Liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy 
ogółem 1,1 1,2 1,2

Nieprawidłową liczbę poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy ogółem podało 89 płatników składki. W 52 przypadkach 
zaniżono ww. liczbę łącznie o 103 pracujących, natomiast w 36 
przypadkach - zawyżono o 55 osób.

Liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy 
śmiertelnych i ciężkich

0,01 0,1 0,2
Nieprawidłową liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
śmiertelnych i ciężkich podał tylko 1 płatnik składki, zaniżając tę 
liczbę o 1 osobę.

Liczba zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia 1,3 1,7 1,3

Nieprawidłową liczbę osób zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia podało 103 płatników składki. W 79 
przypadkach zaniżono ww. liczbę łącznie o 763 pracujących, a w 
23 przypadkach - zawyżono o 1 846 osób.
W 16 przypadkach nie było możliwe ustalenie faktycznej 
liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia z powodu 
niewykonania przez pracodawcę pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia.

Rodzaj działalności wg 
PKD 0,2 0,3 0,4 Niepełny lub błędnie określony kod PKD podało 17 płatników 

składki wypadkowej.

Liczba ubezpieczonych 
zgłoszonych do 
ubezpieczenia 
wypadkowego

0,09 0,2 0,1

Nieprawidłową liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia 
wypadkowego podało 7 płatników składki. W 6 przypadkach 
zaniżono ww. liczbę łącznie o 19 pracujących, a w 1 przypadku 
zawyżono o 241 osób.

Dane identyfikacyjne 
i adresowe płatników 
składek

0,2 0,1 0,1 Nieprawidłowe dane identyfikacyjne (m.in. REGON, PESEL, NIP) 
podało 17 płatników składki.

Źródło: dane PIP

10  pracujących w roku, za który składana była 
informacja, tj. za 2012). Skontrolowani pracodawcy 
zatrudniali łącznie ponad 918 tys. osób. 

Inspektorzy pracy weryfikowali zawarte w druku 
ZUS IWA dane dot. liczby ubezpieczonych zgło-
szonych do ubezpieczenia wypadkowego, liczby 
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Mechanizm zróżnicowanej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe dotyczy zakładów zatrud-
niających przeciętnie w ciągu roku powyżej 9 
pracujących. Najmniejsze podmioty (tj. mikro-
przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób) płacą 
składkę zryczałtowaną, stanowiącą 50 % naj-
wyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok 
składkowy dla poszczególnych grup działalno-
ści. Zatem wysokość składki na ubezpieczenie 
wypadkowe wyliczana przez ZUS dla mikroprzed-
siębiorstw nie oddaje faktycznego poziomu bez-
pieczeństwa i higieny pracy w konkretnej firmie 
z tej grupy. Na podstawie ustaleń dokona-
nych podczas kontroli można stwierdzić, że 
tylko w dużych przedsiębiorstwach składka 
wypadkowa (i jej ewentualne podniesienie) 
jest znaczącym i odczuwalnym obciążeniem 
finansowym, co mobilizuje je do poprawy 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celo-
we wydaje się więc zmodyfikowanie obec-
nych rozwiązań prawnych, aby również 
dla najmniejszych przedsiębiorstw składka 
stanowiła bodziec ekonomiczny do poprawy 
warunków pracy.

24. Pisma o charakterze informacyjno -
      -prewencyjnym

W toku prowadzonych czynności kontrolnych i 
prewencyjnych inspektorzy pracy zbierają informacje 
o najczęstszych przyczynach wypadków przy pracy 
i źródłach zagrożeń zawodowych, które mogą być 
powodem powtarzających się zdarzeń niebezpiecz-
nych dla życia lub zdrowia pracowników. Ustalenia te 

Zdecydowana większość kontrolowanych 
pracodawców prawidłowo realizuje obowiązek 
w zakresie sporządzania i przekazywania do 
ZUS informacji, służących do ustalania indywi-
dualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
Skala nieprawidłowości stwierdzanych w wyni-
ku kontroli druku ZUS IWA ustabilizowała się na 
poziomie niewiele ponad 1%. Niemniej jednak 
należy zauważyć, że mechanizm zróżnicowanej 
składki wypadkowej obejmuje jedynie pracodaw-
ców zatrudniających 10 i więcej osób. W związku 
z tym, duża część przedsiębiorstw, w tym z branż 
o wysokiej skali wypadkowości (jak np. budow-
nictwo czy leśnictwo) pozostaje poza systemem 
ustalania indywidualnej składki wypadkowej.

Udostępniane inspekcji przez ZUS informacje 
z deklaracji ZUS IWA (dotyczące liczby poszkodo-
wanych w wypadkach przy pracy oraz liczby pra-
cowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia) 
służą PIP do planowania działalności prewencyjnej 
i kontrolnej. Pozwalają wytypować branże i konkret-
nych pracodawców, do których szczególnie należy 
kierować działania służące podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa i warunków pracy. 

23. Wnioskowanie do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe

W związku z najbardziej rażącymi zanie-
dbaniami w zakresie zapewnienia pracującym 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
inspektorzy pracy kierują do ZUS wnioski o pod-

poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 
(w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich), licz-
by zatrudnionych w warunkach zagrożenia, rodzaju 
działalności, a także dane identyfikacyjne i adre-
sowe. 

W 2013 r. stwierdzono ogółem 267 przypad-
ków podania do ZUS nieprawidłowych danych 
zawartych w 214 drukach ZUS IWA. O nieprawidło-
wościach inspektorzy powiadomili jednostki organiza-
cyjne ZUS, podając równocześnie dane prawidłowe.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w 
zakresie podawania przez pracodawców liczby 
osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (103 
przypadki - 1,3% skontrolowanych pracodawców) i 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 
(89 przypadków - 1,2% pracodawców).

wyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
W 2013 r. skierowali łącznie 164 takie wnioski 
(w 2012 r. – 121); najwięcej w odniesieniu do 
mikroprzedsiębiorstw - 98 (60%), najmniej - w 
odniesieniu do zakładów pracy zatrudniających 
powyżej 250 pracowników – 5 wniosków. Podkre-
ślenia wymaga fakt, że aż 126 wniosków (77%) 
dotyczyło branży budowlanej.

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, 
że na skutek wniosków inspektorów pracy Zakład 
wydał 153 decyzje o podwyższeniu pracodaw-
com składki wypadkowej o 100 %, przy czym w 
17 przypadkach płatnicy składki odwołali się od 
decyzji ZUS (wg stanu na dzień 15 marca 2014 r.).
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stają się podstawą pism o charakterze informacyjno 
– prewencyjnym, adresowanych do wybranych grup 
podmiotów. W 2013  r. wysłano 13,8 tys. takich 
pism. Oprócz treści bezpośrednio związanych z 
zapewnieniem właściwych warunków pracy, pisma 
informowały o wydarzeniach promujących bezpie-
czeństwo pracy (np. o programach prewencyjnych 
PIP, organizowanych szkoleniach, warsztatach). 
Przykładowo:

 ● pisma skierowane do szpitali województwa kie-
leckiego (wraz z materiałami dotyczącymi prac 
obciążających układ mięśniowo-szkieletowy pod-
czas dźwigania ciężarów i przenoszenia pacjen-
tów) umożliwiły przeszkolenie 210 pracowników 
służby zdrowia;

 ● 69 pracodawców województwa kujawsko-pomor-
skiego, na zaproszenie PIP, wzięło udział w spot-
kaniach „Ty i Ja”, poświęconych problematyce 
zatrudniania osób niepełnosprawnych i zasadom 
instytucjonalnego wsparcia takich osób;

 ● 359 pism profilaktycznych skierowano do zarząd-
ców i właścicieli budynków, tj. urzędów gmin, 
miast, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców 
nieruchomości, przypominając o obowiązkach 
zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracow-
nikom usuwającym śnieg i lód z dachów, jak też 
osobom postronnym i przechodniom;

 ● w województwie podkarpackim 72 pracodawców 
skorzystało z zaproszenia do udziału w szko-
leniu poświęconemu bezpiecznej eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
(zaproszenia skierowano do 91 pracodawców);

 ● do 88 właścicieli zakładów usług leśnych woje-
wództwa wielkopolskiego oraz do regionalnej 
dyrekcji Lasów Państwowych i podlegających jej 
nadleśnictw wysłano pisma prewencyjne doty-
czące bezpieczeństwa podczas wykonywania 
prac związanych z pozyskaniem drewna.

Z treści odpowiedzi udzielanych przez adresa-
tów pism wynika pozytywny stosunek do tej formy 
działań profilaktycznych prowadzonych przez PIP. 
Pracodawcy potwierdzają, że otrzymane pisma 
mobilizują ich do ponownego przeglądu metod i 
sposobów ograniczania zagrożeń w miejscu pracy 
i zapewnienia właściwego nadzoru nad pracowni-
kami.

Szczegółowe dane statystyczne z działalności 
kontrolno – nadzorczej PIP w roku 2013 zamiesz-
czono w załącznikach 3 A, B, C i 4 A, B, C, 
natomiast dane o liczbie funkcjonujących w kraju 
podmiotów gospodarczych – w załączniku 6.
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Wykres 16. Wybrane dane z działalności PIP w latach 2011 – 2013
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Źródło: dane PIP
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Nadrzędnym celem ochrony pracy w Polsce jest 
dbałość o bezpieczeństwo człowieka w procesie 
pracy, dlatego też PIP prowadzi działania ukierun-
kowane na eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy 
lub ograniczanie ich oddziaływania na pracujących.

Temu celowi służy wnikliwa analiza okoliczno-
ści i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola 
stosowania środków zapobiegających podobnym 
zdarzeniom w przyszłości. 

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przy-
czyny 1 888 wypadków przy pracy zaistniałych 
w 2013 r., wskutek których poszkodowanych 

zostało 2 319 osób, w tym 735 doznało ciężkich 
obrażeń ciała, a 315 poniosło śmierć1. 

Informacje o wypadkach okręgowe inspektoraty 
pracy uzyskują od pracodawców, na mocy art. 234 
§ 2 Kodeksu pracy, oraz od innych organów, takich 
jak policja czy pogotowie ratunkowe. Badanie łańcu-
cha przyczynowo-skutkowego dotyczącego danego 
wypadku umożliwia inspektorom PIP wskazanie kon-
kretnych nieprawidłowości, które doprowadziły do 
zdarzenia, a także koniecznych działań, jakie musi 
podjąć pracodawca w celu poprawy stanu warunków 
pracy.

Rok 
zaistnienia 
wypadku

Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem

w tym:

ze skutkiem 
śmiertelnym

z ciężkimi 
obrażeniami 

ciała

2013
ogółem 1 888  2 319 315 735

w tym: zbiorowych 201 632 33 41

2012
ogółem 1 980 2 306 369 770

w tym: zbiorowych 222 548 51 51

2011
ogółem 2 253 2 592 397 885

w tym: zbiorowych 225 564 40 78

Wyniki kontroli wskazują, że najczęściej 
wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy 
w danym zakładzie. W latach 2011-2013 odsetek 
pracujących do 1 roku w zakładzie kształtował się 
na poziomie ponad 40%. 

1 Dane liczbowe, pomimo wskazywania znacznie niższych war-
tości w porównaniu z latami ubiegłymi, nie muszą świadczyć o 
znaczącym obniżeniu poziomu wypadkowości w 2013 r. Przed-
stawione liczby dotyczą tylko postępowań w zakresie bada-
nia okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w 2013 r. 
i zakończonych do czasu przygotowywania sprawozdania (stan 
na 21 marca 2014 r.)

Źródło: dane PIP (stan na 21.03.2014 r.)

Dane pochodzące z badania okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy przez inspektorów PIP 
gromadzone są przede wszystkim w celu planowania 
programów kontrolno-prewencyjnych. Składają się 
na nie podstawowe informacje dotyczące poszkodo-
wanych, ich statusu zatrudnienia oraz doświadczenia 
zawodowego. 

W 2013 r. 13,4% ogółu poszkodowanych w 
wypadkach zbadanych przez PIP stanowiły osoby 
świadczące pracę na innej podstawie niż sto-
sunek pracy. Prawdopodobnie skala problemu 
jest większa ze względu na niejednoznacznie sfor-
mułowany przepis o zgłaszaniu wypadków oraz 
uprawnieniach organów PIP w zakresie badania 
zdarzeń, którym ulegli zatrudnieni w ramach umów 
cywilnoprawnych.

Wśród przyczyn 864 wypadków, którym ulegli 
poszkodowani o stażu do 1 roku w danym zakładzie 
pracy, znalazły się:
 – brak urządzeń zabezpieczających np. przed 

dostępem do strefy niebezpiecznej lub niewłaś-
ciwe urządzenia oraz brak środków ochrony 
zbiorowej lub niewłaściwe środki;

 – brak nadzoru nad pracującymi;
 – niedostarczenie instrukcji posługiwania się czyn-

nikiem materialnym;
 – nieprzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy;
 – lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykan-

ctwo) i niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności przez poszkodowane-
go.
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Wykres 17. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg podstawy 
 świadczenia pracy w latach 2011-2013

Źródło: dane PIP

Wykres 18. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg stażu 
 pracy w zakładzie w latach 2011-2013

Źródło: dane PIP
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Wykres 19 Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych przez PIP  
wypadkach zaistniałych w latach 2011-2013 - wg wieku

Źródło: dane PIP

Wykres 20. Poszkodowani ciężko w zbadanych przez PIP  
wypadkach zaistniałych w latach 2011-2013 - wg wieku

Źródło: dane PIP
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Do wypadków śmiertelnych dochodziło naj-
częściej:
 – przy pracach na rusztowaniach - były to upadki 

z wysokości podczas malowania, remontowania 
lub przesuwania rusztowania z pracownikiem 
znajdującym się na nim (wśród 20 poszkodo-
wanych w takich okolicznościach 14 pracowało 
krócej niż rok);

 – na skutek upadku z drabiny - przystawnej 
lub rozstawnej (wśród 16 poszkodowanych  
aż 11 pracowało krócej niż rok);

 – podczas wycinki drzew - w wyniku zawieszania 
się ścinanych drzew na sąsiednich, co wymuszało 
konieczność ścinania drugiego drzewa; w czasie 
tych czynności części drzew spadały na poszko-

dowanych znajdujących się w strefie niebez-
piecznej (wśród 15 poszkodowanych śmiertelnie  
aż 9 pracowało krócej niż rok);

 – wskutek porażenia prądem - podczas prac 
przyłączeniowych, podczas remontów instalacji 
elektrycznych pod napięciem (5 poszkodowa-
nych z grupy 15 pracowało krócej niż rok);

 – w wykopach - np. w wyniku obsunięcia gruntu, 
zawalenia się odsłoniętych elementów konstruk-
cyjnych budynków - ściany, murka oporowego 
(5 poszkodowanych z grupy 8 pracowało krócej 
niż rok).
Znaczną grupę wśród zbadanych wypadków 

przy pracy stanowiły tzw. wypadki komunikacyjne 
(śmierć poszkodowanych wskutek zderzeń z innymi 

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej 
odnotowywano w budownictwie oraz w przemy-
śle. Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi do 
takich wypadków przy pracy były głównie: upadek 
poszkodowanego z wysokości, poślizgnięcie się 
lub potknięcie, rozerwanie się czynnika material-
nego, jego pęknięcie lub uszkodzenie.

Znaczna część tych przyczyn wynika z niedo-
statecznego przygotowania pracujących do pracy. 
Prawidłowe przygotowanie do pracy, obok budowa-
nia kultury pracy i motywowania do bezpiecznych 
zachowań, stanowi najważniejsze zadanie praco-
dawcy w zakresie prewencji wypadkowej. Istotne jest 
też ciągłe doskonalenie umiejętności bezpiecznych 
technik wykonywania pracy oraz właściwe podejście 
do ryzyka związanego z pracą. 

Biorąc pod uwagę wiek poszkodowanych w 
wypadkach przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, 

można zauważyć, że dominującą grupą są osoby w 
wieku 50-59 lat.

Źródło: dane PIP

Wykres 21. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach  
ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych w 2013 r. – wg sekcji PKD



47

III. BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

Wykres 22. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach  
ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych w 2013 r. – w sekcji przetwórstwo przemysłowe

Wykres 23. Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych  
przez PIP wypadkach zaistniałych w 2013 r. – wg wydarzeń niebezpiecznych

Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP
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uczestnikami ruchu lub zjechania na pobocze i prze-
wrócenia się pojazdu) - 32 poszkodowanych. Podob-
ną grupę (29 osób) stanowili poszkodowani, którzy 
ponieśli śmierć wskutek tzw. nagłego zdarzenia 
medycznego, np. ostrej niewydolności krążeniowo-
-oddechowej. Do aktywacji choroby współistniejącej 
mógł doprowadzić m.in. silny stres i znaczny wysiłek 
fizyczny.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że wśród 
przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych  
w 2013 r., dominującą grupę stanowiły przyczyny 
ludzkie (46,9%), następnie organizacyjne (41,5%) 
oraz techniczne (11,6%).

Przyczyny techniczne, to w szczególności:
 – niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny 

urządzeń ochronnych bądź ich brak (osło-
ny zabezpieczające przed dostępem do stref 
niebezpiecznych, blokady napędu, urządzenia 
ograniczające wysięg elementów ruchomych 
itp.);

 – niewłaściwe środki ochrony zbiorowej bądź ich 
brak;

 – niewystarczająca stateczność czynnika material-
nego (np. brak zamocowania maszyny do pod-
łoża, niewłaściwe położenie środka ciężkości);

 – ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

Wykres 24. Zbadane przez PIP wypadki śmiertelne  
zaistniałe w 2013 r. (relacja wydarzenie - przyczyny)

Źródło: dane PIP
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 – niewłaściwe wykonanie czynnika materialne-
go (niedotrzymanie wymaganych parametrów 
technicznych);

 – wady konstrukcyjne czynnika materialnego;
 – niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń  lub jej brak.

Przyczyny organizacyjne, to głównie:
 – brak nadzoru nad pracownikami;
 – niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy bądź 

ich brak (dot. instrukcji obsługi maszyn i urzą-
dzeń oraz prowadzonych procesów technolo-
gicznych);

 – tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 
bezpiecznej pracy;

 – niewłaściwe przeszkolenie poszkodowanego w 
dziedzinie bhp i ergonomii lub jego brak;

 – niewłaściwa ogólna organizacja pracy;

 – niewłaściwa (nadmierna) eksploatacja czynnika 
materialnego (w tym niedostateczna konserwa-
cja, niewłaściwe naprawy i remonty); 

 – nieprawidłowości w organizacji stanowiska pra-
cy;

 – brak środków ochrony indywidualnej.

Natomiast wśród przyczyn ludzkich należy 
wymienić zwłaszcza:
 – nieprawidłowe zachowanie się pracownika, w 

tym zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem; 
nieznajomość zagrożenia, przepisów i zasad 
bhp oraz brak doświadczenia; niedostateczna 
koncentracja uwagi na wykonywanej czynności; 
lekceważenie zagrożenia;

 – niewłaściwe, samowolne zachowanie się pra-
cownika, w tym: przechodzenie, przejeżdżanie 

Źródło: dane PIP

Wykres 25. Nieprawidłowości dotyczące ustalania w zakładach przyczyn wypadków  
oraz określania środków i wniosków profilaktycznych – wg wielkości zatrudnienia
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lub przebywanie w miejscach niedozwolonych; 
wejście, wjechanie w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa;

 – wykonywanie czynności bez usunięcia zagroże-
nia (np. niewyłączenie maszyny, niewyłączenie 
napięcia);

 – nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracow-
nika;

 – niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem mate-
rialnym (np. niewłaściwe uchwycenie narzędzi, 
wykonywanie pracy niewłaściwymi narzędzia-
mi).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-

ciami inspektorzy pracy:
 9 wydali 2 480 decyzji, w tym 

 – 210 decyzji wstrzymania prac, 
 – 208 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn, 
 – 28 decyzji skierowania do innych prac 

67 osób;
 9 ukarali 878 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł;
 9 do sądu skierowali 70 wniosków o ukaranie;
 9 w 32 sprawach zawiadomili prokuraturę 

 o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
 9 w 15 przypadkach wnioskowali do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W 2013 r.  inspektorzy pracy kontynuowali kon-
trole przestrzegania przez pracodawców przepi-
sów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy. Poddano analizie 8 260 dokumentacji powy-
padkowych u 2 349 pracodawców (zatrudniających 
łącznie 461,5 tys. pracowników). 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 
pokrywały się z tymi z lat ubiegłych. W części skon-
trolowanych dokumentacji z wypadków przy pracy 

(23,5%) nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrze-
gania obowiązku niezwłocznego przystępowania 
zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku. Utrudniało to lub uniemożliwia-
ło rzetelne ustalenie okoliczności zdarzenia oraz 
wskazanie wszystkich jego przyczyn. Było to naj-
częściej występującą nieprawidłowością w postę-
powaniu powypadkowym (w 83% przypadków). 
Konsekwencje takich zaniedbań to uchybienia w 
określaniu wniosków profilaktycznych adekwatnych 
do przyczyn wypadków, niewłaściwe środki zapo-
biegające tym wypadkom lub ich brak, a tym samym 
możliwość wystąpienia podobnych wypadków w 
przyszłości.

W wyniku kontroli przestrzegania ww. rozporzą-
dzenia inspektorzy pracy wydali 334 decyzje a w 
wystąpieniach zawarli 5 707 wniosków dotyczących 
przestrzegania zasad prawidłowego ustalania oko-
liczności i przyczyn wypadków przy pracy; 69 pra-
codawców winnych popełnienia wykroczeń ukarali 
grzywnami w drodze mandatów karnych. Ponadto 
skierowali 11 wniosków o ukaranie do sądów oraz  
10 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Z powodu powtarzających 
się, rażących naruszeń przepisów bhp inspektorzy 
pracy skierowali także wnioski do ZUS o podwyż-
szenie o 100% składki na ubezpieczenie wypad-
kowe 15 pracodawcom. 

Działania w zakresie prewencji wypadkowej 
nadal będą koncentrować się na kontrolowaniu 
skuteczności środków zapobiegających takim zda-
rzeniom, a także poradnictwie i edukacji w zakresie 
prawidłowego przeprowadzania oceny ryzyka zawo-
dowego oraz postępowania powypadkowego. 

Dane statystyczne Głównego Urzędu Sta-
tystycznego dotyczące wypadków przy pra-
cy wg sekcji gospodarki narodowej zawarte są w  
załączniku 5.
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1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
przy zatrudnianiu

skarg, w których poruszono kwestię zawarcia umowy 
cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował nie 
tylko zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast 
umowy o pracę. Inspektorzy pracy próbowali także 
ocenić, czy występują przypadki zawierania umów w 
warunkach właściwych dla stosunku pracy z osobami 
prowadzącymi jednoosobowo działalność gospo-
darczą.

 ● Kontrole dotyczące skarg osób świadczących 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych

W wyniku zgłoszonych do Państwowej Inspek-
cji Pracy skarg dotyczących świadczenia pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 
właściwych dla stosunku pracy skontrolowano 

A.  Zawieranie umów cywilnoprawnych w 
warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy

Opierając się na wynikach kontroli, informacjach 
od pracowników i sygnałach z mediów oraz od part-
nerów społecznych - inspekcja pracy zaplanowała 
na lata 2013-2015 działania koncentrujące się na 
kontroli prawidłowości zawierania umów cywilno-
prawnych.

W związku z tym zostały przeprowadzone 
zarówno kontrole planowe w wytypowanych zakła-
dach różnych branż, jak i kontrole związane z bada-
niem zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy 

Wykres 26. Skargi dotyczące umów cywilnoprawnych

Źródło: dane PIP



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2013 r.

54

501 podmiotów. Zatrudniały one na podstawie stosun-
ku pracy 69, 5 tys. osób; 149 tys. osób wykonywało w 
nich pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a 
prawie 1,3 tys. - w ramach prowadzonej przez siebie 
jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza 
to, że w ww. podmiotach liczba osób świadczących 
pracę w ramach stosunków niepracowniczych była 
ponad 2-krotnie wyższa niż liczba pracowników.

Zbadane przez inspektorów skargi zawierały 
łącznie 519 zarzutów, z których większość (78%) 
dotyczyła zawierania umów zlecenia. Umowy o dzie-
ło były przedmiotem 17% zgłoszonych zarzutów; 
pozostałe dotyczyły innych umów cywilnoprawnych 
oraz świadczenia pracy na rzecz pracodawców i 
przedsiębiorców przez osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą na własny rachunek w warun-
kach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, 
powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Najwięcej skarg w sprawie umów cywilnopraw-
nych wpłynęło od osób świadczących pracę w 
małych firmach z sekcji handel i naprawy, a także 
usługi administrowania (m.in. ochrona mienia, 
usługi sprzątania, wynajem i dzierżawa, agencje 
zatrudnienia, organizacja turystyki).

Ustalenia inspektorów pracy pozwoliły na 
potwierdzenie zasadności 246 zarzutów (47% ogółu 
podniesionych w skargach); 178 (34%) nie znala-
zło potwierdzenia podczas prowadzonych kontroli. 
Natomiast w przypadku 19% zarzutów dokonane 
ustalenia nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdze-
nie ich zasadności bądź bezzasadności; tym samym 
rozstrzygnięcie spraw między stronami pozostało w 
wyłącznej gestii sądu.

 ● Pozostałe kontrole (planowe)

Kontrole planowe, podczas których inspektorzy 
pracy kompleksowo badali przestrzeganie art. 22 § 1 
Kodeksu pracy, przeprowadzono w roku sprawo-
zdawczym w 1 238 podmiotach.

Zatrudnionych w nich było na podstawie sto-
sunku pracy prawie 48 tys. pracowników; 35,9 tys. 
osób wykonywało pracę na podstawie umów cywil-
noprawnych, natomiast 1,3 tys. w ramach prowa-
dzonej przez siebie jednoosobowej działalności 
gospodarczej. W omawianych podmiotach liczba 
osób świadczących pracę w ramach stosunków nie-
pracowniczych była więc tylko o 1/5 niższa od liczby 

Wykres 27. Struktura umów cywilnoprawnych w kontrolowanych zakładach (kontrole planowe)

Źródło: dane PIP
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Wśród zawartych umów cywilnoprawnych domino-
wały umowy zlecenia (85%).

Objęte kontrolą podmioty były zróżnicowane 
pod względem wielkości zatrudnienia oraz profilu 
działalności gospodarczej. Poddano w nich analizie 
prawie 8,8 tys. umów cywilnoprawnych. Z uzyska-

nych danych wynika, że problem zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla 
stosunku pracy w najmniejszym stopniu dotyczy 
zakładów dużych (o zatrudnieniu przynajmniej 
250 osób), w największym zaś - mikroprzedsię-
biorstw i firm średniej wielkości. Spośród kon-
trolowanych zakładów umowy cywilnoprawne z 
naruszeniem art. 22 §1 Kp najczęściej zawierane 
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Wykres 28. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych  
w warunkach właściwych dla umowy o pracę

Źródło: dane PIP

były w firmach budowlanych, a także prowadzących 
działalność w zakresie handlu i napraw oraz prze-
twórstwa przemysłowego.

W przypadku przedsiębiorców z branży budow-
lanej regułą jest częsta zmiana miejsca świadczenia 
pracy oraz bardzo duża rotacja osób świadczących 

pracę; sprzyja to zawieraniu umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę.

Z grupy zakładów należących do sekcji handel 
i naprawy przypadki naruszania art. 22 § 1 Kodek-
su pracy występują przede wszystkim w małych 
sklepach, które nie wytrzymują konkurencji z duży-
mi placówkami handlowymi i - aby utrzymać się na 
rynku - starają się obniżyć koszty, między innymi 
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Ważnym elementem wpływającym na wybór tej 
formy zatrudnienia jest również możliwość przerzu-
cenia na osoby zatrudnione ryzyka i kosztów pro-
wadzonej działalności, m.in. w sytuacji niemożności 
świadczenia pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. Przedsiębiorca zatrudniający w ramach sto-
sunku pracy musiałby w takich warunkach wypłacać 

W ocenie inspektorów pracy przedsiębiorcy 
chętnie zatrudniają na podstawie umów cywil-
noprawnych, ograniczając w ten sposób koszty 
prowadzonej działalności. Poprzez zatrudnianie 
na podstawie takich umów pracodawcy unikają 
obowiązków wynikających z ubezpieczenia spo-
łecznego, jak również przepisów regulujących 
uprawnienia pracownicze (w szczególności w 
zakresie czasu pracy). Przedsiębiorca, zatrud-
niając na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie 
ponosi kosztów choroby zatrudnionego, nie ma 
obowiązku wypłacać wynagrodzenia urlopowe-
go, udzielać zwolnień od pracy, planować czasu 
pracy i przestrzegać norm czasu pracy, wyma-
ganego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 
realizować uprawnień pracowników związanych 
z rodzicielstwem.

poprzez zastępowanie umów o pracę umowami 
cywilnoprawnymi. 

Niepokojąca jest także praktyka zatrudnia-
nia osób na podstawie umów cywilnoprawnych w 
zakładach produkcyjnych. Mechanizm zjawiska 
polega na sztucznym obniżeniu liczebności załogi 
danego zakładu i zaangażowaniu do wykonywania 
prac - które uprzednio wykonywali pracownicy - osób 
zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych 
zawartych z podmiotami zewnętrznymi. Firmy takie 
stosują szereg rozwiązań utrudniających wykazanie 
elementów charakterystycznych dla stosunku pracy 
(np. pozostawanie z zatrudnionymi w stałym kontak-
cie i wzywanie ich do świadczenia pracy wtedy, gdy 
jest zapotrzebowanie na pracę; przyjęcie takiego 
rozwiązania powoduje, że praca tych osób nie ma 
charakteru stałego, ale pozostają one w ciągłej „dys-
pozycji” wobec dającego zlecenie).

W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, 
że wielu przedsiębiorców wykorzystywało sytuację 
ekonomiczną, jaka miała miejsce w 2013 r. Fala 
zwolnień grupowych oraz wstrzymanie nowych przy-
jęć w zakładach sprawiły, że osoby ubiegające się o 
pracę godziły się na jakiekolwiek warunki zatrudnie-
nia, byle tylko zdobyć lub zachować pracę. 

wynagrodzenie za przestój, a w przypadku zatrudnie-
nia cywilnoprawnego nie ciąży na nim taki obowiązek.

Kolejną z przyczyn naruszeń prawa jest chęć 
sprawdzenia przydatności danej osoby do wyko-
nywania pracy na określonym stanowisku – przed 
zawarciem umowy o pracę. Częstą praktyką praco-
dawców jest zawieranie umowy cywilnoprawnej 
w miejsce umowy o pracę na okres próbny lub 
umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracow-
nika. Osoby takie świadczą zazwyczaj pracę tego 
samego rodzaju co pracujący w ramach stosunku 
pracy. Zdarza się również, że po zatrudnieniu „na 
próbę” osoby te otrzymują umowy o pracę.

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnopraw-
nej umożliwia też pracodawcom łatwe rozwiązanie 
stosunku prawnego. Przy rozwiązaniu umowy o 
pracę, w szczególności umowy o pracę na czas nie-
określony, pracodawca ma obowiązek spełnienia 
określonych wymogów formalnoprawnych (np. poda-
nie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy, 
konsultacja z organizacjami związkowymi). Nato-
miast rozwiązanie stosunku cywilnoprawnego nie 
rodzi po stronie przedsiębiorcy takich zobowiązań.

Z powyższych względów cywilnoprawne formy 
zatrudnienia postrzegane są jako atrakcyjne.

Wśród przyczyn naruszeń - wskazywanych przez 
inspektorów pracy - jest również nieznajomość prze-
pisów prawa pracy przez podmioty zatrudniające;  
dotyczy to w szczególności małych firm, niedyspo-
nujących wykwalifikowanymi służbami kadrowymi. 
Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne nierzadko 
traktowane są jako równorzędne i w pełni zastę-
powalne stosunki prawne. Niektórzy przedsiębiorcy 
zamiennie zatrudniają na podstawie umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej, nie mając świadomości, 
że w przypadku gdy charakter świadczonej pracy 
spełnia przesłanki właściwe dla stosunku pracy, 
powinna być zawarta umowa o pracę.

***
Oprócz omówionych wyżej kontroli ukierun-

kowanych na kompleksową ocenę problematyki 
zawierania umów cywilnoprawnych, a także kontroli 
związanych z badaniem zgłoszonych skarg, prowa-
dzone były inne działania służące ocenie przestrze-
gania art. 22 § 1 Kp; podejmowano je zwłaszcza w 
trakcie kontroli legalności zatrudnienia.

Łącznie w 2013 r. inspektorzy pracy sprawdzili 
ok. 44 tys. umów cywilnoprawnych zawartych w pra-
wie 9 tys. firm. Co piąty kontrolowany pracodawca 
lub przedsiębiorca (19,7%) nie przestrzegał zakazu 
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
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Wykres 29. Zawieranie umów cywilnoprawnych z naruszeniem art. 22 § 1 Kp 
w latach 2011-2013

Źródło: dane PIP

Ogółem w 2013 r. naruszenia art. 22 § 1 
Kp stwierdzono u ponad 1,9 tys. pracodawców 
(przedsiębiorców), w odniesieniu do 9,5 tys. 
osób świadczących pracę. Porównanie tych 
danych z wynikami kontroli z lat poprzednich 
wskazuje na wyraźną tendencję wzrostową.

właściwych dla umowy o pracę, a problem doty-
czył prawie co piątej (19,4%) umowy cywilnoprawnej 
sprawdzonej przez inspektorów.

Przypadki nieprzestrzegania art. 22 § 1 Kp 
inspektorzy ujawnili także w trakcie ponad 200 innych 
kontroli, ukierunkowanych na różnorodne zagadnie-
nia prawa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy. 

sąd umorzył postępowanie (likwidacja pracodaw-
cy, śmierć pracownika, cofnięcie powództwa przez 
pracownika, który znalazł zatrudnienie za granicą), 
a w 1 częściowo odrzucił powództwo (śmierć pra-
cownika). Natomiast 55 powództw oddalono z uza-
sadnieniem, że wolą stron było zawarcie umowy 
cywilnoprawnej. Ponadto w 1 przypadku postępowa-
nie sądowe zostało zawieszone. Sądy nadal rozpa-
trują 138 powództw wniesionych w 2013 r. (stan na 
dzień 30.04.2014 r.). Dotychczasowe doświadczenia 
inspektorów pracy wskazują, że w sprawach o usta-
lenie istnienia stosunku pracy sądy, rozstrzygając 
sprawy, nadal przyznają prymat cywilnoprawnej 
zasadzie swobody zawierania umów, pomimo iż 
art. 22 §11 i 12 Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, że 
reguła ta nie powinna być stosowana w omawianych 
przypadkach. W szczególności sądy odwołują się do 
zasady swobody umów w sytuacji, gdy umowy noszą 
cechy mieszane (tzn. zawierają zarówno cechy umo-
wy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej).

W praktyce najbardziej efektywną formą oddziały-
wania inspektorów jest kierowanie do pracodawców 
poleceń i wystąpień wnoszących o zastąpienie 
umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Zde-
cydowana większość pracodawców stosuje się dobro-
wolnie do wniosków zawartych w wystąpieniach, czego 
efektem jest w szczególności przekształcenie stosun-

Ujawnione przypadki naruszania art. 22 § 1 
Kodeksu pracy skutkowały konsekwentnym stoso-
waniem przysługujących inspektorom środków praw-
nych oraz kierowaniem do sądu pracy powództw o 
ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W 2013 r. skierowanych zostało do właści-
wych sądów 240 powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy na rzecz 440 osób (w 2012 r. 
– 81 powództw na rzecz 89 osób; w 2011 r. – 41 
powództw na rzecz 50 osób).

Sądy w 32 przypadkach wydały wyroki ustalają-
ce istnienie stosunku pracy, uwzględniając powódz-
twa inspektorów pracy. W 10 przypadkach strony 
zawarły ugodę przed sądem. W 3 przypadkach 
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ków cywilnoprawnych w stosunki pracy, bez koniecz-
ności wytaczania powództw.

W wyniku wszystkich przeprowadzonych w  2013 r. 
kontroli, podczas których stwierdzono przypadki bez-
podstawnego zawierania umów cywilnoprawnych, 
inspektorzy PIP wydali 437 poleceń ustnych oraz 
skierowali 1 879 wniosków w wystąpieniach o prze-
kształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Za popełnione wykroczenia nałożyli na 860 osób 
grzywny w drodze mandatów karnych na łączną 
kwotę ponad 1 mln zł, skierowali 246 wniosków o 
ukaranie do sądu, a wobec 519 osób zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego.

Informacja o efektach realizacji przez ww. pod-
mioty poleceń i wniosków w wystąpieniach w sprawie 
zawierania umów cywilnoprawnych zawarta jest w 
rozdziale VI Sprawozdania.

wspólnej polityki organów państwa w tym zakresie. 
Z jednej strony zawieranie umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę powoduje niekorzystne skut-
ki w zakresie uprawnień pracowniczych, jak i przy-
szłych uprawnień emerytalnych, z drugiej zaś strony 
zmniejsza wpływy do budżetu państwa z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne i podatków.

Nawet w dobie dynamicznych zmian gospo-
darki, wymagających od pracodawców pewnej 
elastyczności i powodujących niejednokrotnie 
konieczność ograniczenia kosztów stałych przed-
siębiorstwa, w tym kosztów zatrudnienia pracow-
niczego, rolą Państwowej Inspekcji Pracy, innych 
organów kontrolnych oraz wymiaru sprawiedliwo-
ści jest egzekwowanie przepisów, w tym dotyczą-
cych zatrudniania pracowników. 

Wyniki kontroli wskazują, że celowe było-
by wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa 
takich instrumentów, które pozwolą na skutecz-
ne wyegzekwowanie od pracodawcy obowiązku 
zawarcia umowy o pracę w warunkach zatrud-
nienia określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pra-
cy (chodzi tu przede wszystkim o ustanowienie 
domniemania istnienia stosunku pracy dla 
osób wykonujących pracę najemną).

Działania dotychczas podejmowane przez 
inspektorów pracy skutkowały nie tylko przekształ-
ceniem wielu umów cywilnoprawnych w umowy o 
pracę, ale miały także walor prewencyjny. Dlatego 
niezbędne jest kontynuowanie kontroli zawierania 
umów cywilnoprawnych w latach następnych.

Innym rozwiązaniem służącym zmniejszeniu 
skali naruszeń art. 22 § 1 Kp byłoby wprowadzenie 
regulacji prawnych ograniczających korzyści pra-
codawców wynikające z zastępowania umów o 
pracę umowami prawa cywilnego (np. obowiązkowe 
obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne, 
określenie norm ochronnych czasu pracy i minimal-
nego wynagrodzenia).

Utrzymywanie obecnego stanu prawnego nie-
jednokrotnie prowadzi do powstania zagrożeń 
zarówno dla osób wykonujących pracę, jak i osób 
trzecich (co potwierdzają wyniki kontroli podmiotów 
leczniczych i czasu pracy maszynistów). Zagroże-
nia te powstają zarówno w wyniku niezapewniania 
osobom wykonującym pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych bezpiecznych warunków pracy 
(przy czym w stosunku do przedsiębiorców zatrud-
niających wyłącznie na podstawie umów cywilno-
prawnych organy Państwowej Inspekcji Pracy mają 
ograniczone kompetencje), jak i na skutek braku 
jakichkolwiek ograniczeń czasu pracy.

W celu zwalczania zjawiska zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na ist-
nienie stosunku pracy konieczne jest wypracowanie 

B. Zawieranie umów terminowych

Mając na uwadze sygnały wskazujące na fakt, 
że niestabilny rynek pracy sprzyja nasilaniu się zja-
wiska nadużywania umów terminowych, Państwowa 
Inspekcja Pracy uznała za konieczne przeprowadze-
nie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
takich umów w wytypowanych zakładach różnych 
branż. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował 
problematykę zawierania i rozwiązywania tych umów, 
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania 
art.  251 Kodeksu pracy. Równolegle prowadzono 
kontrole polegające na badaniu zgłaszanych do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy skarg, w których poruszono 
kwestię zawierania i rozwiązywania umów na okres 
próbny, na czas określony (w tym na zastępstwo) 
oraz na czas wykonania określonej pracy. 

 ● Kontrole przeprowadzone w wyniku skarg

W związku ze zgłoszonymi w 2013 r. do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy skargami w sprawie niepra-
widłowości dotyczących zawierania i rozwiązywania 
umów terminowych lub nieprzestrzegania art. 251 
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Kodeksu pracy skontrolowano 78 pracodawców, któ-
rzy zatrudniali łącznie 9,1 tys. pracowników.

W okresie objętym oceną kontrolowani praco-
dawcy zawarli łącznie 1 106 umów na czas okre-
ślony.

W badanych skargach podniesiono łącznie 241 
zarzutów dot. nieprawidłowości w zakresie zawie-
rania i rozwiązywania umów na okres próbny, czas 
określony (w tym na zastępstwo), czas wykonania 
określonej pracy lub nieprzestrzegania art. 251 
Kodeksu pracy.

Wykres 30. Struktura umów o pracę na czas określony  
– wg czasu trwania umowy (kontrole skargowe)

Skargi w sprawie nieprawidłowości dot. zawie-
rania i rozwiązywania umów terminowych

Liczba zarzu-
tów zasad-

nych

Liczba zarzu-
tów bezza-
sadnych

Zasadność 
zarzutów nie-
możliwa do 
ustalenia*

118 110 13

* postępowanie dowodowe prowadzone w trakcie 
kontroli nie pozwoliło na zweryfikowanie zarzutów 
podniesionych przez skarżących, tym samym roz-
strzygnięcie sporu pomiędzy stronami pozostaje w 
wyłącznej gestii sądu

Inspektorzy pracy nie ujawnili nieprawidłowo-
ści w zakresie przestrzegania obowiązku zmiany 
warunków umowy o pracę w formie pisemnej (a także 
dokonywania jednostronnej zmiany warunków pracy 
i płacy w drodze wypowiedzenia), uchybień przy 
rozwiązywaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę z 
uwagi na długotrwałą usprawiedliwioną nieobecność 
w pracy na mocy art. 53 Kodeksu pracy. 

Nieprawidłowości w zakresie sporządzania 
umów o pracę, stwierdzone w odniesieniu do 
130 umów u 29 pracodawców (39% poddanych 
kontroli), polegały m.in. na niewskazaniu terminu 
rozpoczęcia pracy. 

Naruszenia przepisów w zakresie rozwiązania 
terminowej umowy o pracę bez wypowiedzenia 
w trybie art. 52 Kodeksu pracy ujawniono u 5 pra-
codawców (9 umów), a w zakresie rozwiązania 
umowy za wypowiedzeniem – u 7 pracodawców 
(11 umów). Nieprawidłowości polegały m.in. na 
niezachowaniu formy pisemnej oświadczenia o 
wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy.

U 11 pracodawców ujawniono zawieranie 
umów na czas określony wbrew postanowie-
niom art. 251 Kodeksu pracy (co dotyczyło 30 
osób). 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami przepisów prawa pracy inspektorzy 
pracy skierowali 3 polecenia ustne i 52 wnioski 
w wystąpieniach. Najwięcej spośród nich dotyczy-
ło nieprawidłowo sporządzonych umów o pracę. 

Źródło: dane PIP
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W związku z ujawnieniem wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika, 10 osób zostało ukaranych 
grzywnami w drodze mandatu karnego na łączną 
kwotę 12,2 tys. zł, wobec 1 osoby inspektor pracy 
zastosował środek oddziaływania wychowawcze-
go, do sądu został skierowany 1 wniosek o ukaranie.

 ● Pozostałe kontrole (planowe)

W 2013 r., oprócz kontroli związanych z badaniem 
skarg pracowniczych, inspektorzy pracy przeprowadzili 

u 1 241 pracodawców kompleksowe kontrole prze-
strzegania przepisów przy zawieraniu i rozwiązywaniu 
umów terminowych oraz przestrzegania art. 251 Kodek-
su pracy. Kontrolowani pracodawcy zatrudniali łącznie 
77,7 tys. pracowników.

W okresie objętym oceną, kontrolowani pracodaw-
cy zawarli z pracownikami łącznie 21 307 umów na 
czas określony.

Jak ustalili inspektorzy, nieprawidłowo sporzą-
dzone zostały 1 903 umowy terminowe (14% skon-
trolowanych).

Wykres 31. Struktura umów o pracę na czas określony  
– wg czasu trwania umowy (kontrole planowe)

Wykres 32. Umowy o pracę na czas określony – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP
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Natomiast w zakresie rozwiązywania termino-
wych umów o pracę ujawniono naruszenia przepi-
sów o wypowiadaniu umów o pracę (98 umów – 8%), 
rozwiązywaniu umów w trybie art. 52 Kodeksu pracy 
(41 umów – 17%) oraz w trybie art. 53 Kodeksu pracy 
(5 umów – 2%). Nieprawidłowości polegały m.in. 
na niezachowaniu formy pisemnej oświadczenia 
woli pracodawcy oraz wypowiadaniu umów o pracę 
na czas określony, mimo braku w umowie klauzuli 
przewidującej możliwość ich wcześniejszego wypo-
wiedzenia; niepodaniu w oświadczeniu o rozwiązaniu 
umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 Kodeksu 
pracy przyczyny uzasadniającej rozwiązanie bądź 
niezachowaniu formy pisemnej. Naruszenie art. 251 
Kodeksu pracy ujawniono w odniesieniu do 112 
osób (3% objętych kontrolą). Zarejestrowano także 
124 przypadki  (u 45 pracodawców – 9% skontro-
lowanych) zmiany warunków umowy o pracę bez 
zachowania formy pisemnej.

W wyniku stwierdzonych w czasie kontroli 
nieprawidłowości inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 22 polecenia ustne i 844 wnioski w 
wystąpieniach. Najwięcej spośród nich (396 wnio-
sków) dotyczyło nieprawidłowości w treści umów 
o pracę.

Ponadto w związku z ujawnieniem wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika, 13 osób ukarali 
grzywnami w drodze mandatów karnych, na łącz-
ną kwotę 13,8 tys. zł, wobec 13 osób zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego; do sądu 
skierowali 2 wnioski o ukaranie.

W jednym przypadku inspektor pracy skierował 
do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa (dot. czynu wyczerpującego 
znamiona przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego).

***
Ustalenia inspektorów wskazują na występo-

wanie znaczącej skali uchybień w zakresie prze-
strzegania przepisów dotyczących zawierania i 
rozwiązywania terminowych umów o pracę. Naj-
więcej nieprawidłowości - zarówno w trakcie kontroli 
planowych, jak i przeprowadzanych na podstawie 
skarg - ujawniono w zakresie treści zawieranych 
umów. Duża część tych uchybień, jak również niepra-
widłowości dotyczące rozwiązywania stosunku pracy 
(np. niezachowanie formy pisemnej przy wypowia-
daniu lub rozwiązywaniu umów), nie zależy jednak 
od rodzaju umowy o pracę - występują one także w 
odniesieniu do umów na czas nieokreślony. Z kolei 
nieprawidłową zmianę warunków umów termi-

Ponad 57% spośród wszystkich sprawdzonych 
przez inspektorów pracy umów na czas określo-
ny przekraczający 5 lat i prawie 2/3 sprawdzonych 
umów na okres od 3 do 5 lat – zostało zawartych w 
zakładach przetwórstwa przemysłowego.U pra-
codawców z branży handel i naprawy odsetki te 
wynosiły odpowiednio 18,3% oraz 16,5%. Umowy 
takie stosunkowo często zawierane są także w edu-
kacji – 5,8% umów zawartych na okres od 3 do 5 lat, 
ponad 7% na okresy dłuższe.

Najwyższy odsetek umów na okresy ponad 5-let-
nie zanotowano na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego (47% ogółu umów na czas określony), 
warmińsko-mazurskiego (ponad 29%), wielkopolskie-
go (ponad 26%), małopolskiego i kujawsko-pomor-
skiego (po ponad 23%); najmniejszy - na obszarze 
województwa mazowieckiego (niespełna 3%).

Zawieranie w sposób nieuzasadniony długoter-
minowych umów o pracę na czas określony służy 
obejściu przepisów prawa dotyczących umów na 
czas nieokreślony. Należy w tym miejscu zwrócić 
uwagę, że przepisy Kodeksu pracy nie wskazują 
maksymalnego okresu, który może obejmować umo-
wa o pracę na czas określony. Nie oznacza to, 
że długość trwania tej umowy uzależniona jest 
jedynie od woli pracownika i pracodawcy. Każdy 
rodzaj umowy o pracę (umowa na okres próbny, na 
czas określony, na czas wykonania określonej pra-
cy i na czas nieokreślony) ma swoje uzasadnienie 
i przeznaczenie. Długość trwania umowy o pracę 
na czas określony powinna wynikać z przepisów 
prawa lub z charakteru zadań wykonywanych przez 
pracownika i oznaczonych w czasie albo powinna 
być uzasadniona innymi przyczynami, które nie naru-
szają usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu 
stron stosunku pracy. 

Niepokojące są dane dotyczące liczby 
umów długoterminowych, zawartych na okre-
sy powyżej 5 lat (w tym, jak wynika z ustaleń 
inspektorów, nawet na okresy 10 lat, a w poje-
dynczych przypadkach nawet na 20 lat). Wyniki 
kontroli niezwiązanych z badaniem skarg pracow-
niczych wskazują, że ww. umowy długoterminowe 
stanowią ponad 13% umów na czas określony. 

Najczęściej umowy takie zawierane są w 
zakładach przetwórstwa przemysłowego oraz w 
branży handel i naprawy. 

nowych czy nieprzestrzeganie przepisów art. 251 
Kodeksu pracy ujawniano stosunkowo rzadko.
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W literaturze przedmiotu i w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego od dłuższego już czasu pre-
zentowany jest pogląd o niedopuszczalności 
zawierania wieloletnich umów o pracę na czas 
określony, jeżeli główną przyczyną ustalenia 
okresu zatrudnienia jest dysponowanie przez 
pracodawcę nieskrępowaną możliwością rozwią-
zania stosunku pracy. Takie działania pracodawcy 
zostały zakwalifikowane jako obejście przepisów 
prawa pracy o zatrudnianiu na podstawie umów 
o pracę na czas nieokreślony, sprzeczne z ich 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasa-
dami współżycia społecznego.

Najczęstszymi przyczynami naruszeń przepi-
sów w zakresie regulacji dotyczących umów ter-
minowych, zarówno według pracodawców, jak i 
inspektorów pracy, jest nieznajomość przepisów 
bądź błędna ich interpretacja. Nie wszyscy pra-
codawcy, zwłaszcza z grupy małych i średnich firm, 
posiadają wyspecjalizowane służby kadrowe, które 
byłyby odpowiedzialne za prowadzenie spraw zwią-
zanych z zatrudnianiem pracowników. Pracodawca, 
który nie posiada dostatecznej wiedzy o przepisach 
prawa pracy, często podejmuje działania kierując się  
tylko własnym doświadczeniem, co niejednokrotnie 
pozostaje z sprzeczności z obowiązującymi przepi-
sami. Takie przyczyny najczęściej powodowały błędy 
przy sporządzaniu umów o pracę, określaniu rodzaju 
umowy o pracę i rozwiązywaniu umów o pracę.

Jako przyczynę stwierdzonych naruszeń w 
zakresie nieuzasadnionego zawierania z pracow-
nikami długoterminowych umów o pracę na czas 
określony należy również wskazać zamiar obej-
ścia przepisów o zatrudnianiu na podstawie umów 
na czas nieokreślony. Chęć pozostawienia sobie 
większej swobody przy ewentualnym wcześniejszym 
rozwiązaniu umowy o pracę jest głównym powodem 
zawierania umów na 10 lub więcej lat.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 r. 
w zakresie przestrzegania uregulowań prawnych 
dotyczących zatrudniania na podstawie umów termi-
nowych wskazują na potrzebę kontynuacji kontroli i 
monitorowania stosowania przez pracodawców obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy. 
Kontrole wykazały bowiem, że nie wszystkie przepisy 
obowiązujące w tym zakresie są powszechnie znane 
(w szczególności u małych pracodawców, którzy 
dopiero rozpoczynają działalność) oraz że ich inter-
pretacja nastręcza pracodawcom trudności.

Podkreślić należy jednocześnie, że prowa-
dzone przez inspektorów pracy działania mogą 
okazać się niewystarczające dla powstrzyma-
nia i zapobieżenia w przyszłości powstawaniu 
negatywnych zjawisk dotyczących zatrudniania 
pracowników na podstawie umów terminowych. 
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o 
pracę na czas nieokreślony postrzegani są 
przez część pracodawców jako obciążenie dla 
firmy. Niestabilna sytuacja gospodarcza sprzy-
ja poszukiwaniu przez pracodawców rozwiązań 
prowadzących do stosowania elastycznych form 
zatrudnienia, które - w razie potrzeby - pozwolą 
im na proste i szybkie rozstanie z pracownikiem. 
Jednym ze stosowanych rozwiązań są długo-
terminowe umowy na czas określony. Brak 
przepisów zakazujących stosowania takiego 
rozwiązania uniemożliwia inspektorom pracy 
skuteczną interwencję. Z drugiej strony sytuacja 
na rynku pracy i wysoki poziom bezrobocia nie 
sprzyjają łatwości pozyskania pracy przez osoby 
jej poszukujące. Dlatego też pracownicy godzą się 
na niekorzystne dla nich rozwiązania, w obawie, 
że ich nieprzyjęcie skutkować  będzie brakiem 
środków na utrzymanie.

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 
konieczność kontynuowania działalności kontrolnej, 
poradniczej i promocyjno-prewencyjnej w obszarze 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Wysoka, zwłaszcza w niektórych rejonach kra-
ju, skala zatrudnienia na podstawie umów na czas 
określony przekraczający 5 lat wskazuje, że roz-
ważenia wymaga wprowadzenie maksymalnego 
okresu, na jaki mogą być zawarte umowy o pracę 
na czas określony z pracownikiem zatrudnionym u 
tego samego pracodawcy.

2. Wzmożony nadzór w wybranej grupie 
zakładów o wysokiej skali zagrożeń 
zawodowych

W 2013 r. - pierwszym roku realizacji 3-letniego 
programu wzmożonego nadzoru nad zakładami o 
wysokim poziomie zagrożeń zawodowych - prze-
prowadzono 115 kontroli w 55 podmiotach. Były 
to głównie zakłady zajmujące się działalnością w 
zakresie produkcji: metalowych wyrobów gotowych, 
metali (w tym odlewnie), mebli i wyrobów z drewna. 
W grupie zakładów  objętych programem znalazło 
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Wykres 33. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych  
– naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

się 19 firm, w których w latach 2010-2012 nie odno-
towano istotnej poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy. Kontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 
ponad 34,6 tys. pracowników, w tym 5,8 tys. kobiet.

W warunkach zagrożenia czynnikami zwią-
zanymi ze środowiskiem pracy (głównie hałasem, 
pyłami przemysłowymi, substancjami chemicz-
nymi, promieniowaniem podczerwonym, mikro-
klimatem i wibracją), maszynami szczególnie 
niebezpiecznymi oraz nadmiernym obciążeniem 
fizycznym i niedostatecznym oświetleniem sta-
nowisk pracy pracowało ponad 14,6 tys. osób, 
tj. 42% ogółu zatrudnionych w ww. zakładach. 
Zarejestrowano w nich 554 wypadki przy pracy 
(w tym 2 śmiertelne i 3 wypadki powodujące cięż-
kie uszkodzenie ciała) oraz 30 chorób zawodo-
wych: 11 przypadków pylic płuc (6 z nich w jednej 
kopalni węgla kamiennego), 7 uszkodzeń słuchu, 
6 przewlekłych chorób układu ruchu, 4 przewlekłe 
choroby obwodowego układu nerwowego, 1 cho-
robę skóry oraz 1 przewlekłe zatrucie substancją 
chemiczną. Pracownikom zakładów objętych w 
2013 r. wzmożonym nadzorem przyznano 2 renty 
inwalidzkie z tytułu wypadków przy pracy oraz 51 
rent z tytułu ogólnego stanu zdrowia.

Szczególną uwagę podczas kontroli zwró-
cono na warunki pracy osób w wieku przedeme-
rytalnym, tj. kobiet powyżej 55 roku życia oraz 
mężczyzn powyżej 60 roku życia (5,2% ogółu 
zatrudnionych), spośród których 497 wykony-
wało pracę w warunkach zagrożenia. Odno-
towano w tej grupie wiekowej 15  wypadków 
powodujących czasową niezdolność do pra-
cy oraz stwierdzono 5 przypadków chorób 
zawodowych. Co piąty pracownik z ww. gru-
py wykonywał pracę w porze nocnej, a 18% 
zatrudnianych było w godzinach nadliczbo-
wych. Liczba dni niezdolności do pracy tych 
pracowników wskutek choroby stanowiła około 
5% całkowitej liczby dni niezdolności do pracy 
w ww. zakładach, czyli była proporcjonalna 
do liczby zatrudnionych. Siedmiu mężczyznom 
przyznano renty inwalidzkie z tytułu ogólnego 
stanu zdrowia.

Kontrole wykazały liczne nieprawidłowości, 
zarówno w zakładach  objętych wzmożonym nad-
zorem po raz pierwszy, jak również w zakładach 
objętych takim nadzorem już w latach poprzed-
nich.
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Szczególnym rodzajem nieprawidłowości, bo 
wywierającym wpływ na organizację i zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
były braki i uchybienia w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego. W 24 zakładach ocena nie uwzględ-
niała wszystkich czynników zagrożenia na stanowi-
skach pracy związanych z obsługą niebezpiecznych 
maszyn, a w 5 zakładach nie uwzględniała zagrożeń 
wynikających z możliwości wystąpienia na stanowi-
skach pracy atmosfery wybuchowej. W 10 zakładach 
przy przeprowadzaniu oceny nie wzięto pod uwagę 
wszystkich stanowisk pracy. O ryzyku zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą oraz o  zasadach 
i sposobach ochrony przed zagrożeniami  nie poin-
formowano pracowników w 5 zakładach.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło stanu 
maszyn i urządzeń technicznych. Najczęściej 
stwierdzano brak osłon chroniących pracowników 
przed dostępem do stref niebezpiecznych lub nie-
właściwe osłony (obrabiarki do metali – 44% zakła-
dów, maszyny do przeróbki plastycznej – 16%, 
obrabiarki do drewna – 14%, przenośniki taśmowe – 
13%). Ponadto ujawniono nieprawidłowości dotyczą-
ce elementów sterowniczych maszyn, wpływające na 
bezpieczeństwo obsługi (obrabiarki do metali – 20%), 
braku urządzeń do uruchomienia oraz całkowitego 
lub awaryjnego zatrzymania maszyny (obrabiarki 
do metali – 13%), braku instrukcji bhp dotyczących 
obsługi maszyn lub ich niewłaściwego opracowania 
(14% zakładów). 

Wiele zastrzeżeń budził stan obiektów i 
pomieszczeń pracy. Szczególne zagrożenia wyni-
kały z niezabezpieczenia lub niewłaściwego oznako-
wania miejsc niebezpiecznych (34% kontrolowanych 
zakładów), dróg transportowych (11% zakładów) 
oraz ogólnego braku ładu i porządku (9%). 

Nieprawidłowości dotyczące stanowisk, pro-
cesów pracy oraz procesów technologicznych 
polegały m.in. na: nieprzestrzeganiu przepisów bhp 
przy organizacji stanowisk pracy (24% zakładów), 
niestosowaniu znaków, barw lub sygnałów bezpie-
czeństwa lub niewłaściwym ich stosowaniu (18%), 
braku instrukcji bhp związanych z prowadzonymi w 
zakładach procesami technologicznymi lub niewłaś-
ciwym ich opracowaniu (16%).

Uchybienia w zakresie eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych dotyczyły: nieza-
bezpieczenia przewodów elektrycznych przed 
uszkodzeniem mechanicznym (18% zakładów), 
niezabezpieczenia tablic i rozdzielni elektrycznych 
przed dostępem osób nieuprawnionych (14%), braku 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym lub 
niewłaściwej ochrony (14%).

Kontrolując przestrzeganie obowiązku dot. elimi-
nowania lub ograniczania narażenia pracowników na 
czynniki szkodliwe dla zdrowia, stwierdzono: brak 
aktualnych badań hałasu (18% zakładów), czynni-
ków chemicznych (16%), zapylenia w środowisku 
pracy (9%). W 9% skontrolowanych zakładów, w 
których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
wartości narażenia na hałas, nie opracowano pro-
gramu działań organizacyjno-technicznych.

Nieprawidłowościom w zakresie zapewnienia 
wymaganego przepisami bhp poziomu bezpieczeń-
stwa na stanowiskach pracy towarzyszył brak przy-
gotowania pracowników do pracy lub niewłaściwe 
przygotowanie. Stwierdzane błędy i uchybienia 
dotyczyły głównie: szkoleń wstępnych w zakresie 
bhp - instruktażu stanowiskowego (16% zakładów),  
szkoleń okresowych (12%) oraz profilaktycznych 
badań lekarskich (12%). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 303 decyzje, w tym:
 – 21 decyzji wstrzymania prac,
 – 50 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,
 – 6 decyzji skierowania do innych prac 7 osób;

 9 skierowali do pracodawców 315 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 ukarali 25 osób grzywnami w drodze manda-
tów karnych na łączną kwotę 35,9 tys. zł;

 9 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie;
 9 w 1 przypadku zawiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W odniesieniu do jednego pracodawcy, u któ-

rego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzo-
no rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (dot. m.in. niewyposażenia pracowni-
ków w odpowiednią odzież antyelektrostatyczną, co 
było jedną z przyczyn wypadku śmiertelnego oraz 
niedostosowania pras do minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa), skierowano wniosek do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100%.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 5 wspól-
nych kontroli (z Państwową Inspekcją Sanitarną, 
Inspekcją Ochrony Środowiska, Wyższym Urzędem 
Górniczym oraz Państwową Strażą Pożarną), w 6 
przypadkach poinformowali inne organy o nieprawid-
łowościach – zgodnie z ich kompetencjami. 

W 43 zakładach funkcjonowała służba bhp, 
w 9 - pracodawca powierzył wykonywanie zadań 
służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, a w 
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3 zakładach zadania służby bhp pełnił pracownik 
zatrudniony przy innej pracy. Nieprawidłowości w 
tym zakresie stwierdzono w 3 zakładach. Dotyczyły 
niewywiązywania się służby bhp ze swoich zadań 
m.in. w zakresie bieżącego informowania pracodaw-
cy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz 
doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej 
a także obciążania pracowników służby bhp innymi 
zadaniami niż określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. W dwóch zakładach, ze względu na stan 
zatrudnienia, kontrolujący zobowiązali pracodaw-
ców do utworzenia służby bhp (dotychczas pełnił 
ją specjalista spoza zakładu pracy) oraz utworzenia 
wieloosobowej komórki bhp.

Społeczna inspekcja pracy działała w 32 
zakładach. Komisję bezpieczeństwa i higieny 
pracy powołano we wszystkich zakładach, na 
których spoczywał taki obowiązek; w 6 zakładach 
komisja nie dokonała przeglądu stanowisk pracy. 
We wszystkich firmach pracodawcy konsultowali z 
pracownikami lub ich przedstawicielami działania 
związane z bhp.

W wyniku kontroli pracodawcy podjęli dzia-
łania korygujące i zapobiegawcze, które pozwoliły 
na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników: 
 – w 42 zakładach ograniczono zagrożenia 

wypadkowe i chorobowe poprzez wykonanie 
prac remontowych w pomieszczeniach pracy, 
zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń (np. 
odpylaczy i urządzeń schładzających powie-
trze w drążonych przodkach kopalni) lub dopro-
wadzenie stanu eksploatowanych maszyn do 
minimalnych wymagań bhp (dotyczyło głównie 
obrabiarek do drewna);

 – w 25 zakładach ograniczono, poprzez zastoso-
wanie rozwiązań organizacyjno-technicznych, 
narażenie pracowników na ponadnormatywny 
hałas;

 – w 3 zakładach zlikwidowano stanowiska pracy, 
na których występowały zagrożenia zawodowe, 
w tym:  stanowiska obsługi przepompowni wody 
chłodzącej żeliwiaków, na których występował 
ponadnormatywny hałas, stanowisko pracy 
związane z obsługą prasy hydraulicznej niespeł-
niającej minimalnych wymagań bezpieczeństwa 
oraz stanowisko pracy ślusarza remontowego.

W stosunku do 2 zakładów, w których stwier-
dzono wyraźną poprawę warunków pracy, posta-

nowiono nie kontynuować wzmożonego nadzoru. 
Poprawa została osiągnięta m.in. dzięki wyposażeniu 
zakładów w nowe maszyny szwalnicze, zakupowi 
stołów tapicerskich z regulacją wysokości, manipula-
torów do przemieszczania półproduktów. Inwestycje 
te pozwoliły wyeliminować czynności, przy których 
dochodziło do powstawania chorób zawodowych. 
Poprawę osiągnięto również poprzez wyizolowa-
nie stanowisk pracy, na których przekroczone były 
dopuszczalne wartości NDS i NDN.

Pomimo ww. efektów stan bezpieczeństwa pracy 
w kontrolowanych obiektach, pomieszczeniach pracy 
i na konkretnych stanowiskach jest wciąż niezado-
walający i wymaga dalszych działań PIP. Wynika to 
nie tylko z niedoinwestowania działalności pod-
miotów na skutek uwarunkowań ekonomicznych, 
ale również z braku dbałości o wyposażenie i stan 
techniczny instalacji i urządzeń, nieprzeprowadzania 
bieżących przeglądów i remontów, niedostatecznego 
nadzoru w zakresie przygotowania pracowników do 
bezpiecznego wykonywania pracy. 

Inspektorzy zwracają uwagę na niską świado-
mość występujących zagrożeń zarówno wśród 
pracowników, jak i osób sprawujących bezpośredni 
nadzór (w trakcie kontroli inspektorzy udzielili 531 
porad technicznych dot. zagadnień bezpieczeń-
stwa pracy). Niezwykle istotnym i wręcz niezbędnym 
warunkiem znaczącej poprawy stanu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia w ww. zakładach jest udział 
pracowników w dokonywaniu oceny ryzyka na 
ich stanowiskach pracy, a także w weryfikowaniu jej 
na bieżąco ze względu na zmieniające się warunki 
pracy. 

3. Zarządzanie bezpieczeństwem w 
średnich i dużych zakładach, w których 
wystąpiły wypadki przy pracy

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzi-
li kontrole ukierunkowane na ocenę skuteczności 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w 
zakładach (zatrudniających minimum 49 pracow-
ników) po zaistniałych wypadkach przy pracy. W 
szczególności uwagę zwrócono na:

 ● poprawność oceny ryzyka zawodowego w 
odniesieniu do prac, podczas których doszło do 
wypadku;

 ● prawidłowość ustalenia przyczyn i okoliczności 
wypadku;
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 ● korelację środków profilaktycznych wynikających 
z oceny ryzyka zawodowego ze środkami ustalo-
nymi w postępowaniu powypadkowym.
Podstawą planowania działań o charakterze 

systemowym w zakresie bhp powinna być okresowa 
analiza zdarzeń wypadkowych w zakładzie pracy zin-
tegrowana z oceną warunków pracy na stanowisku 
pracy. Takie podejście zakłada systematyczny prze-
gląd i identyfikację obszarów mogących stwarzać 
niebezpieczeństwo. Kolejnym krokiem jest przygo-
towanie planów i wdrożenie rozwiązań eliminujących 
zagrożenia w środowisku pracy lub ograniczających 
ryzyko wypadku w przyszłości. Warunkiem skutecz-
nego zarządzania bhp jest aktywność pracowników.

Działaniami kontrolno-nadzorczymi objęto ogó-
łem 795 podmiotów, w których pracowało ponad 
273 tys. osób. Były one prowadzone w trzech gru-
pach podmiotów. Pierwsza grupa (39% zakładów) 

to pracodawcy zatrudniający minimum 49 pracow-
ników, kontrolowani powtórnie (pierwsza kontrola w 
2011 r.), u których sprawdzono, czy środki profilak-
tyczne wdrożone wówczas przez pracodawców oraz 
zaproponowane przez inspektorów pracy spowodo-
wały trwałą poprawę warunków pracy. Efekt mierzo-
ny był liczbą wypadków w okresie od poprzedniej 
kontroli w 2011 r. do czasu kontroli sprawdzającej w 
2013 r. Druga grupa podmiotów (43%) to pracodawcy 
zatrudniający także przynajmniej 49 pracowników, 
ale kontrolowani po raz pierwszy w zakresie zarzą-
dzania bezpieczeństwem pracy. W tym przypadku 
celem inspekcji było ustalenie rzetelności postępo-
wań powypadkowych oraz procesu oceny ryzyka 
zawodowego, a także adekwatności oraz komplet-
ności zaplanowanych i wdrożonych środków profi-
laktycznych po zaistniałych wypadkach przy pracy. 
Trzecia grupa (18%) to średniej wielkości zakłady 

Źródło: dane PIP

Wykres 34. Dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego w średnich i dużych zakładach, 
w których wystąpiły wypadki przy pracy – naruszenia przepisów (zakłady rekontrolowane)
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Skuteczność działań profilaktycznych podej-
mowanych przez rekontrolowanych pracodawców 
po wypadku budziła wątpliwości, mimo iż realizo-
wali je oni znacznie częściej niż w 2011 r. Było 
to spowodowane brakiem rzetelnych wniosków 
z postępowań powypadkowych i odpowiedniej 
wiedzy zarówno u pracodawców, jak i u człon-
ków zespołów powypadkowych, a także brakiem 
przekonania co do efektów, jakie może przynieść 
zastosowanie, niejednokrotnie kosztownych, 
środków profilaktycznych.

(50-249 pracowników), które nie podjęły programu 
prewencyjnego w 2012 r., ukierunkowanego na 
poprawę zarządzania bhp po wypadkach przy pracy 
lub odstąpiły od programu.

Powtórne kontrole przeprowadzono w 310 
zakładach (45% skontrolowanych w 2011 r.) 
W okresie od poprzedniej wizyty (2011 r.) do czasu 
prowadzenia czynności kontrolnych w 2013 r., w tej 
grupie zakładów wydarzyło się 4 113 wypadków 
przy pracy (tylko w 13 zakładach nie odnotowano 
żadnego wypadku). 

Średnia liczba wypadków na jeden rekontrolo-
wany zakład wyniosła około 6 wypadków przy pracy 
rocznie (w 2011 r. było to średnio 8 wypadków). 

Kontrolując 297 pracodawców, u których wypad-
ki zaistniały w latach 2011-2013, inspektorzy pracy 
wykryli u części z nich powtarzalne cechy zdarzeń. 
Podobieństwo w zakresie okoliczności zdarzeń doty-
czyło 15% wypadków przy pracy, natomiast w zakre-
sie przyczyn - 13% przypadków. Przy takich samych 
maszynach lub urządzeniach doszło do 6,4% wypad-
ków, przy takich samych pracach 14% wypadków, a 
w tym samym miejscu 10,6% wypadków.

Podczas rekontroli analizie poddano 1 611 doku-
mentacji powypadkowych ze zdarzeń, które wyda-
rzyły się w okresie od poprzedniej kontroli (w 10 
przypadkach pracodawcy nie sporządzili protokołów 
powypadkowych) oraz 980 dokumentacji oceny ryzy-
ka zawodowego przy pracach, przy których doszło do 
wypadku (w 21 przypadkach brakowało dokumenta-
cji). Inspektorzy pracy ocenili ponad 750 stanowisk 
pracy, na których konieczne było wdrożenie środków 
profilaktycznych po wypadkach. 

Wyniki rekontroli wskazują na mniejszą skalę 
naruszeń przepisów obowiązującego prawa we 
wszystkich aspektach badanych podczas kon-
troli w 2011 r.

W przypadku 83 stanowisk pracy (z grupy 956 
objętych kontrolą, na których doszło do wypadków 
przy pracy) inspektorzy stwierdzili niewdrożenie 
koniecznych środków zmniejszających ryzyko 
wynikające z zagrożeń, których aktywizacja dopro-
wadziła do wypadku. Na skuteczne zapobieganie 
wypadkom w przyszłości, szczególnie tych o podob-
nych cechach, składa się przede wszystkim rea-
lizacja wniosków i poleceń formułowanych przez 
zespoły powypadkowe w następstwie ustalonych 
okoliczności i przyczyn wypadków. Duży wpływ na 
formę tych działań mają również ustalenia dokonywa-
ne w wyniku realizacji innych obowiązków prawnych. 
Powinny do nich należeć m.in. wyniki okresowych 
analiz stanu bhp oraz systematycznych analiz przy-

czyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Dodatkowym i ważnym źródłem informacji mogą być 
dane uzyskiwane w toku przygotowywania instrukcji 
bezpiecznego wykonywania pracy z uwzględnieniem 
zapisów instrukcji obsługi maszyny. Zawierają one 
szereg wymogów technicznych, chroniących bezpo-
średnio zdrowie i życie pracowników. Natomiast w 
wyniku oceny prawidłowości wdrożonych środków 
profilaktycznych po wypadkach o powtarza-
jących się okolicznościach, przyczynach, przy 
tych samych maszynach, pracach lub miejscach 
okazało się, że na 48 stanowiskach (z grupy 573, 
na których doszło do 207 wypadków przy pracy 
o ww. cechach) nie wdrożono ich wcale, nato-
miast na 76 stwierdzono uchybienia. Polegały one 
np. na przeszkoleniu załogi w zakresie bezpiecz-
nych metod pracy, mimo że ustalenia dotyczące 
okoliczności wypadku wykazały braki w środkach 
technicznych na stanowisku, na którym doszło do 
wypadku. 

Prowadzenie zintegrowanych działań przez 
wszystkie uprawnione strony, w tym również komi-
sje bhp w dużych zakładach, związki zawodowe 
i społecznych inspektorów pracy, a także specja-
listów przygotowujących projekty inwestycyjne w 
zakresie nowych rozwiązań technicznych i techno-
logicznych, buduje system poprawy warunków pra-
cy. Warunkiem koniecznym jest jednak spójność 
tych działań, szczególnie na etapie wdrażania kon-
kretnych rozwiązań. Tymczasem ustalenia inspek-
torów wskazują, że wciąż aktualnym problemem 
dla ponad 17% rekontrolowanych zakładów 
pozostają kluczowe dla profilaktyki wypadko-
wej działania wynikające z postępowań powypad-
kowych i oceny ryzyka zawodowego związanego 
z wykonywaniem określonej pracy.

Inspektorzy pracy wskazali także na inny prob-
lem, który mógł mieć wpływ na poziom nieprawidło-
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wości, a mianowicie zmiany kadrowe w zakładach. 
Kontrolowano m.in. zakład pracy, w którym inspektor 
nie stwierdził nieprawidłowości w przedłożonych 
dokumentach z postępowań powypadkowych dot. 
zdarzeń zaistniałych w okresie od poprzedniej kon-
troli ani też w dokumentacji oceny ryzyka zawodo-
wego. Ponadto pracodawca podjął szereg działań 
inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków 
pracy. Liczba wypadków zmalała, podobnie jak ich 
ciężkość (19 wypadków od 2011 r.; 28 wypadków 
w okresie 3-letnim przed kontrolą w 2011 r., przy 
średniej liczbie dni niezdolności do pracy na poziomie 
43 dni w 2011 r. i 35 dni w 2012 r.). Jednak ten poziom 
nie był zadowalający, biorąc pod uwagę wdrożone 
działania. Analiza danych wykazała, że niemal poło-
wa poszkodowanych pracowała w zakładzie pracy 
niespełna rok. Daje to podstawę do stwierdzenia, że 
znaczący wpływ na poziom wypadkowości ma 
rzetelne przygotowanie do pracy pracowników. 
Pomimo spełnienia wymogów formalnoprawnych 
(aktualne orzeczenie o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy, szkolenie w dziedzinie bhp), 
pracownicy ci nie wykonywali bezpiecznie swojej 

pracy. Świadczy to o braku kultury organizacji bez-
piecznej pracy i tolerowaniu niewłaściwych postaw i 
złych nawyków wśród członków załogi.

W 2013 r. inspektorzy pracy skontrolowa-
li również 342 zakłady zatrudniające powyżej 49 
pracowników, gdzie wystąpiły wypadki przy pracy. 
Były to podmioty po raz pierwszy kompleksowo 
kontrolowane w tym zakresie. Po raz pierwszy 
skontrolowano także 143 pracodawców, którzy 
nie podjęli w 2012 r. programu prewencyjnego 
ukierunkowanego na poprawę zarządzania bhp po 
zaistniałych wypadkach przy pracy lub odstąpili od 
programu. Program prewencyjny (zapoczątkowany 
w 2010 r.) był prowadzony przez PIP równolegle z 
działaniami kontrolno-nadzorczymi. Wystąpienie w 
ciągu 3 lat wypadków przy pracy stanowiło kryterium 
doboru zakładu. Zakłady, które zostały wytypowane 
do programu przez PIP, a nie przyjęły zaproszenia 
do programu dobrowolnego, w kolejnym roku zostały 
poddane działaniom kontrolno-nadzorczym ukierun-
kowanym na problematykę wypadkowości.

Wykres 35. Dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego w średnich i dużych 
zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy – naruszenia przepisów 

(zakłady kontrolowane w 2013 r. po raz pierwszy)

Źródło: dane PIP
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Wykres 36. Dokumentacja powypadkowa, ocena ryzyka zawodowego w średnich i dużych 
zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy – naruszenia przepisów 

(zakłady, które nie przystąpiły do programu prewencyjnego w 2012 r.)

Źródło: dane PIP
W ww. grupie 342 „nowych” zakładów, kontroli 

poddano 2 682 dokumentacje powypadkowe oraz 
1 239 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z pracami, przy których doszło do wypadków. 
W przypadku zakładów, które odstąpiły od programu 
prewencyjnego, były to odpowiednio 923 dokumen-
tacje powypadkowe oraz 454 dokumentacje oceny 
ryzyka zawodowego.

Najczęściej powtarzające się uchybienia doty-
czyły nieprawidłowego wskazywania przez 
zespoły powypadkowe przyczyn, które dopro-
wadziły do zdarzenia. Często zamiast przyczyn 
wypadku błędnie wpisywano skutki wypadku lub 
czynniki aktywizujące wypadki. Ponadto, pomimo 
ewidentnych naruszeń w dziedzinie bhp po stronie 
zakładu pracy, opisanych w okolicznościach wypad-
ku, zespoły powypadkowe nie wykazywały tych naru-
szeń w dalszej części protokołu powypadkowego. W 
konsekwencji, wnioski i środki profilaktyczne były 
niewystarczające, pomijały sferę organizacyjną i 
techniczną. Jednym z częściej wskazywanych przez 
zespoły wniosków profilaktycznych jest konieczność 
ponownego przeszkolenia poszkodowanego w 
zakresie prawidłowego sposobu wykonywania pra-
cy. Realizowanie takich wniosków nie eliminuje jed-

nak możliwości zaistnienia wypadku o podobnym 
przebiegu w przyszłości, ponieważ odnosi się tylko 
do poszkodowanych. Nie oznacza to więc, że inny 
pracownik z danej grupy zawodowej będzie wykony-
wał pracę w sposób prawidłowy. W celu wyelimino-
wania złych nawyków konieczne jest zatem objęcie 
działaniami edukacyjnymi wszystkich pracowników 
określonej grupy zawodowej.

W zakresie najważniejszego działania - oceny 
ryzyka zawodowego, nieprawidłowości stwierdzane 
były w każdym aspekcie tego procesu.

Szczególnie istotne dla eliminowania lub 
ograniczania zagrożeń zawodowych jest okre-
ślanie i wdrażanie na stanowiskach pracy środków 
zmniejszających ryzyko zawodowe, przy czym w 
pierwszej kolejności winny być brane pod uwagę 
zagrożenia, których aktywizacja doprowadziła 
do wypadków, w tym o cechach powtarzalnych. 
Nieprawidłowości w tym zakresie są szczegól-
nym objawem słabej profilaktyki wypadkowej, 
świadczą o niewyciąganiu wniosków z dotych-
czasowych doświadczeń i niepodejmowaniu sku-
tecznych działań zapobiegawczych.
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Potwierdzają to zastosowane przez organy PIP 
środki prawne w związku ze stwierdzonymi niepra-
widłowościami.

W 310 zakładach pracy rekontrolowanych 
w 2013 r. (pierwsze kontrole w 2011 r.) inspekto-
rzy pracy wydali 245 decyzji, w tym po 1 decyzji 
wstrzymania prac i skierowania do innych prac 
1 osoby; skierowali do pracodawców 857 wniosków 
w wystąpieniach; ukarali 11 osób grzywnami w dro-
dze mandatów karnych na łączną kwotę 13,2 tys. zł, 
wobec 9 osób zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego. Wobec 1 zakładu inspektor pra-
cy wnioskował do ZUS o podwyższenie o 100%  
składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W 342 zakładach kontrolowanych po raz 
pierwszy w 2013 r. inspektorzy pracy wydali 
428  decyzji, w tym 2 decyzje wstrzymania prac 
oraz 8 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn; 
skierowali do pracodawców 1 374 wnioski w wystą-
pieniach; ukarali 17 osób grzywnami w drodze man-
datów karnych na łączną kwotę 20,2 tys. zł, wobec 
8 osób zastosowali środki oddziaływania wycho-
wawczego.

Natomiast działalność nadzorcza w 143 
zakładach pracy, które nie podjęły programu 
prewencyjnego, skutkowała wydaniem przez 
inspektorów pracy: 181 decyzji, w tym 3 decyzji 
wstrzymania prac oraz 6 decyzji wstrzymania eks-
ploatacji maszyn; skierowaniem do pracodawców 
679 wniosków w wystąpieniach; ukaraniem 8 osób 
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną 
kwotę 8,4 tys. zł; skierowaniem do sądu 1 wniosku 
o ukaranie oraz 1 zawiadomienia do prokuratury o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa; wobec 8 osób 
zastosowano środki oddziaływania wychowaw-
czego. Wobec 1 zakładu inspektor pracy wniosko-
wał do ZUS o podwyższenie o 100% składki na 
ubezpieczenie wypadkowe.

Poprawa bezpieczeństwa pracy w grupie 
zakładów średnich i dużych nie jest tak zna-
cząca, jak można by oczekiwać. U podstaw 
przyczyn takiego stanu, zdaniem inspektorów 
pracy, leży przede wszystkim brak zaangażo-
wania pracodawców w działania na rzecz 
bhp. Najczęściej ich reakcja na wydane przez 
inspektora pracy środki prawne ogranicza się 
do zlecenia ich wykonania wskazanym służ-
bom. Taka bierna postawa nie przyczynia się 
do promowania kultury bezpieczeństwa pracy 
w zakładzie. Służby wspomagające pra-
codawców w działaniach w obszarze bhp 
starają się wykazać, że poziom ryzyka na 
stanowiskach pracy jest niski, zatem dzia-
łania nie są potrzebne. Traktują dokumen-
towanie procesu oceny ryzyka jako wymóg 
formalnoprawny, realizowany na potrzeby 
kontrolującego. Nie dostrzegają konkret-
nych korzyści z niego płynących. Natomiast 
w zakresie dokumentowania postępowania 
powypadkowego - niewłaściwie opisywane 
okoliczności i przyczyny zdarzenia wynikają 
z braku umiejętności i wiedzy członków 
zespołu powypadkowego. Wiodącą rolę przy-
pisuje się osobom wykonującym zadania bhp 
w zakładzie. Jednak często i one nie mają 
odpowiedniej wiedzy, by bez trudności wska-
zać faktyczne przyczyny zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe, konieczne jest 
kontynuowanie przez PIP działań ukierunkowa-
nych na profilaktykę wypadkową. Niedostatecz-
na wiedza osób wykonujących zadania służby 
bhp uzasadnia prowadzenie równolegle działań 
kontrolno-nadzorczych oraz edukacyjno-informa-
cyjnych.
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1. Przestrzeganie przepisów o czasie   
pracy

A.  Kontrole czasu pracy w zakładach 
różnych branż

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
1 375 kontroli przestrzegania przepisów o czasie pra-
cy w zakładach różnych branż u 1 356 pracodawców, 

zatrudniających łącznie ponad 189 tys. pracowników 
(w tym ponad 100 tys. kobiet i 393 młodocianych).

Nadal najwięcej ujawnionych nieprawidłowości 
dotyczy obowiązku określenia systemów czasu 
pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczenio-
wych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy 
lub obwieszczeniu. Niepokoją także uchybienia w 
zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, zwłasz-
cza że przekłada się to na prawidłowość ustalania 
wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń zwią-
zanych z pracą. Pomimo pewnej poprawy, zwłaszcza 

Wykres 37. Odsetek pracodawców naruszających 
przepisy o czasie pracy w zakładach różnych branż

Źródło: dane PIP

w porównaniu z 2011 r., w dalszym ciągu utrzymuje 
się bardzo wysoki poziom nieprzestrzegania przepi-
sów w tym zakresie. 

Należy także podkreślić wzrost skali naruszeń 
dotyczących obowiązku zapewnienia pracownikom 
dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
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Wykres 38. Odsetek pracowników, wobec których naruszono przepisy o czasie pracy 
w zakładach różnych branż

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Niepra-
widłowości występowały u ponad 38% pracodawców 
i odnosiły się do 18% objętych kontrolą pracowników 
(w 2012 r. - 16%; w 2011 - 22,4%). 

Ponadto odnotowano wyraźny wzrost odset-
ka pracodawców, którzy nie rekompensują pra-
cownikom pracy w godzinach nadliczbowych 
wynikających zarówno z przekroczenia dobowej, 
jak i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy 
lub czynią to w sposób nieprawidłowy. Tendencja 
wzrostowa dotyczy także odsetka objętych kontro-
lą pracowników, którzy byli zatrudniani ponad 
dopuszczalną granicę liczby godzin nadlicz-
bowych w roku kalendarzowym (2011 r. - 1,7%;  
2012 r. - 2,8%; 2013 r. - 8,1%).

W okresie od 23 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 
2013 r., na podstawie znowelizowanych ustawą z 
dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 
przepisów Kp, 267 pracodawców skorzystało z 
możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego 

czasu pracy. We wskazanym okresie Państwowa 
Inspekcja Pracy odnotowała wpływ 266 porozumień 
w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego cza-
su pracy i zarejestrowała jeden układ zbiorowy pracy, 
na podstawie którego u pracodawcy zatrudniające-
go powyżej 250 pracowników okres rozliczeniowy 
został przedłużony do 12 miesięcy. Z ww. grupy 267 
pracodawców, najwięcej prowadziło działalność w 
zakresie przetwórstwa przemysłowego (97), handlu 
i napraw (63) oraz budownictwa (23). Najczęściej 
przedłużano okresy rozliczeniowe do 12 miesięcy 
(206 porozumień).

W trakcie kontroli 24 pracodawców w 3 przypad-
kach stwierdzono niewłaściwy tryb wprowadzenia 
przedłużonego okresu rozliczeniowego. Ponadto 
7 pracodawców nie przekazało właściwemu okrę-
gowemu inspektorowi pracy kopii porozumienia w 
sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu 
pracy. 

W 171 podmiotach inspektorzy pracy badali pra-
widłowość ustalania rozkładu czasu pracy. W 14% 

Źródło: dane PIP
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skontrolowanych ujawnili nieprawidłowości polegają-
ce na nieustaleniu rozkładu czasu pracy, natomiast 
w 8% rozkład czasu pracy był ustalony niezgodnie 
z przepisami. Kontrole ujawniły również uchybie-
nia dotyczące obowiązku informowania pracowni-
ków o obowiązujących ich rozkładach czasu pracy. 

Blisko 17% pracodawców, u których kontrolowano 
zagadnienie, w ogóle nie realizowało wskazanego 
obowiązku, a 4% pracodawców objętych kontrolą w 
tym zakresie czyniło to w sposób niezgodny z prze-
pisami (bez zachowania terminu, o którym mowa w  
art. 129 § 3 Kp).

Zestawienie danych dotyczących przedłużonych okresów rozliczeniowych  
według wielkości zatrudnienia i stron porozumienia

Wyszczególnienie Liczba 
porozumień

Strony porozumienia
wszystkie orga-
nizacje związ-

kowe

reprezentatywne 
organizacje związ-

kowe

przedstawiciele pra-
cowników

zakłady ogółem, 
w tym zakłady o 
zatrudnieniu:

266 21 8 237

1- 9 pracowników 55 0 0 55
10 - 49 pracowników 77 1 0 76
50 - 249 
pracowników 96 7 3 86

250 pracowników i 
powyżej 38 13 5 20

Przyczyny stwierdzonych naruszeń od kilku lat 
nie ulegają zasadniczej zmianie. Najważniejsze z 
nich to:
 – dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia 

działalności, minimalizowanie kosztów pracy 
poprzez zmniejszanie zatrudnienia oraz przyję-
cie, jako priorytetowych, działań zmierzających 
do realizacji celów ekonomicznych z marginal-
nym traktowaniem spraw pracowniczych;

 – świadome naruszanie obowiązujących przepi-
sów;

 – niedostateczna znajomość uregulowań doty-
czących czasu pracy bądź ich nieprawidłowa 
interpretacja (na co niewątpliwie wpływ mają 
skomplikowane, niejednoznaczne regulacje 
prawne, których stosowanie często wymaga 
posiłkowania się orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego - dotyczy to chociażby zaliczania do cza-
su pracy czasu tzw. szkoleń zawodowych - poza 
szkoleniami bhp, czy czasu podróży służbowej);

 – brak należytej staranności przy prowadzeniu 
dokumentacji z zakresu prawa pracy (brak właś-
ciwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej 
nad osobami, których obowiązkiem jest m.in. 
planowanie i rozliczanie czasu pracy podległego 
personelu oraz przerzucanie odpowiedzialności 
i zadań organizacyjnych z zakresu spraw pra-

cowniczych na firmy zewnętrzne prowadzące 
sprawy kadrowo – płacowe).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-

ciami inspektorzy pracy: 
 9 skierowali do pracodawców 3 918 wniosków w 

wystąpieniach;
 9 ukarali 397 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę blisko 482 tys. zł;
 9 wobec 204 osób zastosowali środki odziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 34 wnioski o ukaranie.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w  2013  r. 
wskazują na potrzebę dalszego monitorowania prze-
strzegania przepisów o czasie pracy, zwłaszcza w 
okresie słabej koniunktury i niestabilnego rynku pra-
cy. Należy przypuszczać, że część pracodawców 
będzie dążyć do osiągania zysków kosztem pracow-
ników, m. in. poprzez zmniejszanie zatrudnienia przy 
jednoczesnym utrzymaniu produkcji, co w konse-
kwencji może spowodować zatrudnianie w godzinach 
nadliczbowych i w dni wolne od pracy bez stosownej 
rekompensaty lub wypłacanie wynagrodzenia z tego 
tytułu poza oficjalną ewidencją księgową. Wskazu-
ją na to kontrole przeprowadzone w roku sprawo-
zdawczym, podczas których odnotowano wzrost ww. 
naruszeń, które w sposób bezpośredni i negatywny 
wpływają na sytuację pracowników.

Źródło: dane PIP
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W okresie od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r. 
inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole przestrze-
gania przepisów o czasie pracy maszynistów u 68 
pracodawców mających status przewoźnika kolejo-
wego, którzy zatrudniali łącznie 10,2 tys. maszyni-
stów (w tym prawie 9,9 tys. na podstawie umowy o 
pracę, 348 - na podstawie umowy zlecenia i 3 - na 
innej podstawie prawnej).

Materiał zgromadzony w trakcie kontroli wskazu-
je na istnienie uchybień w zakresie stosowania prze-
pisów o czasie pracy w odniesieniu do maszynistów 
u prawie wszystkich przewoźników. Należy jednak 
zaznaczyć, że naruszenia wynikały w dużej mierze 
z nieprzestrzegania przepisów wewnątrzzakła-
dowych, korzystniejszych niż regulacje kodeksowe, 
które określały przykładowo: dobowy odpoczynek 
w wymiarze 12 godzin, definicję dnia wolnego rozu-
mianego jako 24 godziny po zakończeniu doby pra-
cowniczej, dopuszczalność pracy tylko w 2 kolejne 
niedziele, zakaz pracy w nocy w 2 kolejne dni.

Spośród ujawnionych nieprawidłowości naj-
większe zaniepokojenie budzi skala naruszeń 
dotyczących zapewnienia dobowego i tygodniowe-
go odpoczynku oraz problemy z realizacją innych 
uprawnień związanych z zapewnieniem pracowni-
kom czasu wolnego w odpowiednim wymiarze i ter-
minie, czy rekompensowaniem pracy w godzinach 
nadliczbowych. Wszystkie te uchybienia wskazują, 
że maszyniści pracowali w wymiarze wyższym, 
niż wynikało to z obowiązujących przepisów oraz 
że za część tej pracy nie otrzymali należnego 
wynagrodzenia.

Celem kontroli było również uzyskanie informacji 
o faktycznym czasie pracy maszynistów zatrudnio-
nych w jednym lub wielu podmiotach jednocześnie, w 
ramach różnych stosunków prawnych, a także infor-
macji, czy maszyniści zatrudnieni w ramach stosunku 
pracy świadczą pracę u innych przewoźników w trak-
cie korzystania z odpoczynków dobowych, tygodnio-
wych, urlopów itp. Na podstawie uzyskanych danych 
można było poczynić ustalenia co do faktycznego 
czasu świadczenia pracy 138 osób wykonujących 

W dalszym ciągu prowadzone będą działania 
informacyjne ukierunkowane na upowszechnianie 
obowiązujących przepisów o czasie pracy zarówno 
wśród pracodawców, jak i pracowników. Popula-
ryzowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa 
pracy, w tym uświadamianie praw i obowiązków 
stron stosunku pracy, wpłynie na ograniczenie skali 
naruszeń, zwłaszcza wynikających z niedostatecz-
nej znajomości uregulowań dotyczących czasu pra-
cy bądź ich nieprawidłowej interpretacji. 

B. Kontrole czasu pracy maszynistów

Kontrole wskazują, że dla zabezpieczenia 
interesów pracowników, jak również umożliwie-
nia skutecznej weryfikacji stanu przestrzegania 
przepisów o czasie pracy, potrzebne są zmiany 
legislacyjne. 

Brak jednoznacznie uregulowanej konieczno-
ści ewidencjonowania godzin rozpoczynania i koń-
czenia pracy przez pracowników w każdej dobie 
niejednokrotnie utrudnia, a czasami uniemożliwia 
kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy. 
Obecnie pracodawcy mogą ewidencjonować czas 
pracy, wskazując jedynie liczbę godzin przepraco-
wanych w danej dobie pracowniczej. Uniemożliwia 
to weryfikację, czy pracownikowi zagwarantowano 
prawo do 11-godzinnego odpoczynku dobowe-
go lub 35-godzinnego odpoczynku tygodniowe-
go. Uwzględniając ponadto fakt wprowadzenia 
nowego rozwiązania prawnego, polegającego na 
możliwości swobodnego wyboru przez pracow-
nika godzin rozpoczynania pracy w dniu, który 
zgodnie z rozkładem czasu pracy jest dla niego 
dniem pracy, niezbędne wydaje się jak najszybsze 
wprowadzenie odpowiednich zmian do rozporzą-
dzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Należy także zaznaczyć, że choć okres obo-
wiązywania rozwiązań wprowadzonych ustawą z 
dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
pracy oraz ustawy o związkach zawodowych jest 
zbyt krótki, aby ocenić ich funkcjonowanie, to już 
obecnie można zasygnalizować, że pracodawcy 
mają trudności z prawidłowym stosowaniem prze-
pisów. Problemy te wynikają przede wszystkim z 
niejasności nowych uregulowań. 

Szczegółową ocenę tych regulacji zawarto w 
rozdziale X Sprawozdania.

Dopiero w kolejnych latach, po zakończeniu 
przedłużonych okresów rozliczeniowych, będzie 

można dokonać oceny, czy i w jaki sposób zno-
welizowane przepisy o czasie pracy wpłynęły na 
skalę nieprawidłowości.
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pracę także w ramach dodatkowego zatrudnienia. W 
wyniku analizy czasu świadczenia pracy w ramach 
dodatkowego zatrudnienia stwierdzono:

 ● 528 przypadków świadczenia pracy w czasie 
korzystania z odpoczynku udzielonego przez 
podstawowego pracodawcę, a w tym:

 – 110 przypadków niezachowania odpoczyn-
ku dobowego (11 lub 12 godzin) pomiędzy 
zakończeniem pracy w jednym zakładzie 
a rozpoczęciem pracy w innym podmiocie, 

 – 9 przypadków niezachowania odpoczynku 
tygodniowego (35 godzin) pomiędzy zakoń-
czeniem pracy w jednym zakładzie a rozpo-
częciem pracy w innym podmiocie,

 ● 137 przypadków świadczenia pracy w czasie 
korzystania z urlopu udzielonego przez praco-
dawcę,

 ● 21 przypadków świadczenia pracy w czasie 
usprawiedliwionej nieobecności w macierzystym 
zakładzie pracy (np. w czasie choroby, opieki 
nad dzieckiem).

Wykres 39. Czas pracy maszynistów – naruszenia przepisów 

Źródło: dane PIP
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Na podstawie analizy porównawczej danych o 
rozkładach czasu pracy maszynistów podejmują-
cych dodatkowe zatrudnienie można stwierdzić, że 
czas faktycznie przepracowany przez maszynistę, 
w wielu przypadkach przekraczał normy określone 
w Kodeksie pracy. Odbywało się to kosztem czasu 
przeznaczonego na odpoczynek.

Szczególnie jaskrawe były przypadki pro-
wadzenia pojazdu bez przerwy lub prawie bez 
przerwy w łącznym wymiarze do 24 godzin. Brak 
odpoczynku (który pracownikom gwarantują prze-
pisy Kodeksu pracy o dobowym i tygodniowym 
odpoczynku, dniach wolnych czy urlopach) nie-
wątpliwie ma istotny wpływ na sprawność psycho-
fizyczną maszynistów, stwarzając jednocześnie 
zagrożenia wypadkowe.

W kontekście ujawnionego zjawiska, za nie-
wystarczającą należy uznać próbę uregulowania 
zagadnienia czasu pracy maszynistów zatrudnio-
nych jednocześnie w wielu podmiotach podjętą w 
ustawie z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie 
ustawy o transporcie kolejowym. Wynikający z art. 
22 ca ustawy obowiązek informowania przez maszy-
nistę pracodawców (zleceniodawców) o podjęciu 
dodatkowego zatrudnienia nie daje gwarancji fak-
tycznego zapewnienia dobowego i tygodniowego 
odpoczynku.

Na podstawie materiału z kontroli i wyjaśnień 
złożonych przez pracodawców można wymienić 
następujące przyczyny nieprawidłowości:
 – dążenie do obniżenia kosztów działalności, w 

tym oszczędzanie na kosztach pracy poprzez 
utrzymywanie zbyt niskiego stanu zatrudnienia 
w stosunku do potrzeb zakładu pracy,

 – świadome naruszenia przepisów prawa pracy,
 – niestabilna sytuacja ekonomiczna przewoź-

ników towarowych, skutkująca problemami z 
zapewnieniem ciągłości usług oraz okresową 
intensyfikacją prac.

Wśród przyczyn nieprawidłowości należy także 
wskazać deficyt na rynku pracy pracowników 
posiadających uprawnienia do prowadzenia 
pojazdów trakcyjnych oraz czasochłonny i zara-
zem kosztowny proces uzyskiwania tych uprawnień 
przez kandydatów na maszynistów. W opinii inspek-
torów pracy główną przyczyną naruszania przepi-
sów o czasie pracy i zjawiska tzw. równoległego 
zatrudniania maszynistów jest niewystarczająca na 
rynku pracy liczba wykwalifikowanych pracowników 

posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami 
trakcyjnymi.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami skierowano do 50 pracodawców wystąpienia 
zawierające 172 wnioski o usunięcie uchybień. 
Ponadto, w wyniku ujawnienia 43 wykroczeń pole-
gających na naruszeniu przepisów o czasie pracy, 
10 osób ukarano grzywnami w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę 10 tys. zł. 

Wyniki kontroli jednoznacznie wskazują, że w 
stosunku do grupy zawodowej maszynistów naru-
szane są przepisy o czasie pracy. Niezależnie od 
przyczyn, które wymieniają kontrolowani pracodaw-
cy, to ostatecznie na pracowników przerzucane 
są konsekwencje problemów organizacyjnych i 
finansowych pracodawcy. Skala naruszeń prze-
pisów o czasie pracy może wywoływać negatywne 
skutki w zakresie bezpieczeństwa pracy nawet w 
przypadku zatrudnienia maszynisty tylko u jednego 
przewoźnika. Należy zaznaczyć, że prace maszyni-
stów pojazdów trakcyjnych zaliczone są w ustawie 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto-
wych do prac o szczególnym charakterze. Ta 
kwalifikacja oznacza, że praca maszynisty wymaga 
szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej 
sprawności psychofizycznej. Naruszanie norm z 
zakresu czasu pracy – co wielokrotnie podkreśla 
się w literaturze przedmiotu – wpływa na obniże-
nie sprawności psychofizycznej pracownika. Nie-
zwykle istotne w tym kontekście jest prowadzenie 
działalności prewencyjnej polegającej m. in. na 
upowszechnianiu publikacji dotyczących przyczyn 
i okoliczności wypadków spowodowanych przez 
pojazdy trakcyjne. Zobrazowanie skutków zanie-
dbań w sferze organizacji pracy może przyczynić się 
do ograniczenia skali naruszeń przepisów o czasie 
pracy, a tym samym do zwiększenia bezpieczeń-
stwa w ruchu kolejowym. 

2. Transport drogowy – kontrole czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw  
i czasu odpoczynku oraz czasu pracy 
kierowców

W 2013 r. inspektorzy pracy kontynuowali kon-
trole u pracodawców wykonujących transport dro-
gowy. Kontrole związane były z realizacją „Krajowej 
Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i 
czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpo-
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Wykres 40. Struktura skontrolowanych zakładów – wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności

Źródło: dane PIP

Wykres 41. Struktura skontrolowanych zakładów – wg posiadanego taboru

Źródło: dane PIP

czynku kierowców na lata 2013-2014” zatwierdzonej 
przez Radę Ministrów. Dodatkowo ocenie podda-
no wybrane zagadnienia dotyczące przestrzega-
nia przepisów o czasie pracy kierowców. Łącznie 
przeprowadzono 638 kontroli u 631 pracodawców 
zatrudniających ogółem blisko 30 tys. pracowników, 
w tym ponad 4,5 tys. kobiet i 92 młodocianych. Czyn-
nościami kontrolnymi objęto 3 162 kierowców i ponad 
575 tys. dni pracy kierowców.

W 2013 r., podobnie jak w latach poprzed-
nich, kontrolowano głównie małe przedsiębiorstwa  
(tj. posiadające tabor do 20 samochodów), które 
zajmują się międzynarodowym przewozem rzeczy 
(prawie 80% kontroli). Mimo iż nadal stwierdzano 
podobne nieprawidłowości jak w latach ubiegłych, 
inspektorzy pracy zauważyli pozytywne zmia-
ny dotyczące stanu przestrzegania przepisów w 
zakresie norm prowadzenia pojazdu. 
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Wykres 42. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy – skala naruszeń przepisów

Źródło: dane PIP

Nieprawidłowości polegały przede wszystkim na 
niezapewnieniu pracownikom wymaganej liczby dni 
wolnych dla zachowania zasady przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy, nierzetelnym prowadzeniu 
ewidencji czasu pracy, nieprzestrzeganiu przepisów 
o pracy w porze nocnej.

w 2012 r. Liczba ujawnionych naruszeń jest wpraw-
dzie mniejsza niż w roku poprzednim, ale należy 
podkreślić, iż kontrole w 2013 r. objęły mniejszą 
(o 438) liczbę kierowców i dni pracy kierowców  
(o prawie 100 tys.). 

Podobnie jak w 2012 r., najwięcej naruszeń doty-
czyło przekroczenia norm czasu jazdy bez prze-
rwy oraz niezapewnienia wymaganego odpoczynku 
dobowego. Ta ostatnia nieprawidłowość często spo-
wodowana była niedostateczną znajomością zasad 
rozliczania okresów odpoczynku przez kierowców. 

Natomiast naruszenia związane z jazdą ciągłą 
wynikały przeważnie ze złej organizacji zadania 

przewozowego. Część uchybień w tym zakresie 
była również spowodowana koniecznością termino-
wego dostarczenia towaru. W takich przypadkach 
część pracodawców uznaje za mniej dolegliwe ewen-
tualne zapłacenie kary pieniężnej, zamiast znacznie 
wyższej kary umownej za nieterminowe dostarczenie 
towaru. 

Kolejna nieprawidłowość to brak wymaganej 
przerwy po 4,5 godz. prowadzenia pojazdu. Pra-
codawcy tłumaczyli się koniecznością dojazdu kie-
rowcy do najbliższego parkingu, na którym miała 
nastąpić przerwa. Jest to odstępstwo dopuszczalne, 
pod warunkiem niezwłocznego opisania na wykre-
sówce bądź na wydruku z tachografu cyfrowego 
powodów powstania takiej nieprawidłowości. Opisy 
te często nie były jednak uznawane za wiarygodne 
przez inspektorów pracy ze względu na okoliczności 
ich sporządzania. Na przykład wydruki z tachografu 
cyfrowego oraz opisy dokonywane były kilkanaście 
lub kilkadziesiąt dni po zdarzeniu, a nawet dopie-
ro w czasie kontroli. Niekiedy naruszenia przepi-

sów wynikały z nieprawidłowego dzielenia przerwy  
(np. na przerwy 25-min. i 20-min.). 

Skrajnym przykładem nieprawidłowego rozlicza-
nia czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców mogą być 
wyniki kontroli w jednej z firm na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. W toku kontroli stwierdzono 
naruszenia prawie wszystkich przepisów w omawia-
nym obszarze. O skali nieprawidłowości świadczy 
fakt, że kontrolując zaledwie 4 kierowców za okres 
11 miesięcy (kontrolą objęto 1200 dni pracy kierow-
ców), naliczono łączną karę w wys. 213 350 zł; kara 
została jednak ograniczona do 15 000 zł na mocy 
przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Obserwowanym przez inspektorów pracy 
zjawiskiem jest rosnąca liczba zawiadomień o 
nieprawidłowościach wpływających od samych 
kierowców. Kierowcy sygnalizują w skargach, że 
na polecenie pracodawców używali w czasie 
jazdy niedozwolonych urządzeń, zakłócają-

Przestrzeganie przepisów w zakresie czasu 
jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw 
i czasu odpoczynku kierowców 

Kontrole prowadzone w roku 2013 wykazały, 
że odsetek  pracodawców, u których stwierdzano 
naruszenia, utrzymuje się na podobnym poziomie jak 
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Wykres 43. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

cych pracę tachografu (magnes). Jednakże kon-
trola tego rodzaju nieprawidłowości nie mieści 
się w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji 
Pracy (powiadamiano o takich przypadkach Inspek-
cję Transportu Drogowego).

zjawiska i tendencje zasygnalizowane w latach ubie-
głych pogłębiają się.

Kierowcy wykonują pracę znacznie dłużej 
niż to wynika z wykresówek. Operując selektorem 
w nieprawidłowy sposób, nie wykazują faktycznych 
okresów swojej aktywności. Pomimo oczekiwania 
godzinami na załadunek i rozładunek lub wykony-
wania innej pracy, na wykresówce wykazują przerwę 
w prowadzeniu pojazdu. Przerwy te zaliczane są 
przez pracodawców do odpoczynku (w najkorzyst-
niejszej sytuacji do dyżuru), podczas gdy powinny 
zostać wliczone do czasu pracy. Takie przypadki 
najczęściej ujawniane są dopiero po ustaniu sto-

Przestrzeganie przepisów o czasie  
pracy kierowców

Dokonując oceny przestrzegania przepisów 
o czasie pracy i wypłacie należnego z tego tytułu 
pracownikom wynagrodzenia, należy stwierdzić, że 
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Wykres 44. Czas pracy kierowców – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Kierowcy nie rejestrują na tachografie innej pra-
cy (najczęściej dotyczy to załadunku i wyładunku, 
co sygnalizują w swoich skargach dopiero po usta-
niu stosunku pracy), gdyż ogranicza to możliwość 
dalszego prowadzenia przez nich pojazdu. Ponadto 

sunku pracy, gdy kierowcy w skargach kierowanych 
do Państwowej Inspekcji Pracy informują, że na 
polecenie pracodawcy nie przełączali urządzenia 
w okresach wykonywania pracy i domagają się od 
inspektorów pracy wyegzekwowania należnego im 
wynagrodzenia oraz ukarania winnych wymuszania 
takiego postępowania. 

Wzrost nieprawidłowości polegających na prze-
kroczeniu norm maksymalnego dobowego czasu 
pracy w porze nocnej pracodawcy tłumaczą trudną 
sytuacją ekonomiczną. W przypadku gdy pracodaw-
ca otrzymuje zlecenie, które musi wykonać w krótkim 
terminie, nie zwraca uwagi na obowiązujące pracow-
nika normy czasu pracy, starając się za wszelką cenę 
wykonać zadanie.

Badając skargi w zakresie czasu pracy i wyna-
grodzeń kierowców, inspektorzy pracy nadal obser-
wują niepokojące zjawisko dotyczące sposobu 
wynagradzania tej grupy zawodowej. Wynagro-
dzenie kierowcy ustalane jest często na poziomie 
niższym niż wynagrodzenie minimalne, ponieważ 
wypłacane są dodatkowe składniki (wliczane do 
minimalnego wynagrodzenia), takie jak ryczałt za 
pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie za czas 
dyżuru. Powoduje to, iż kierowca pozostający w 
dyspozycji pracodawcy nawet około 230 godzin w 
miesiącu, może otrzymać wynagrodzenie za pracę 
niewiele wyższe niż minimalne, z uwagi na to, że 
wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach 
nadliczbowych i wynagrodzenie za czas dyżuru obli-

cza się na podstawie wynagrodzenia wynikającego z 
osobistego zaszeregowanie pracownika określone-
go stawką godzinową lub miesięczną (niższego niż 
minimalne wynagrodzenie).

W grupie zawodowej kierowców nadal faktyczne 
wynagrodzenie za pracę stanowią należności z tytułu 
podróży służbowej. Kierowcy dopiero po ustaniu 
stosunku pracy lub po otrzymaniu zaświadczenia o 
uzyskiwanych dochodach (uniemożliwiającego im 
np. uzyskanie kredytu) informują w skargach, że 
zostały naruszone przepisy o wynagrodzeniach. 

Dodatkowo, niejednolite orzecznictwo Sądu 
Najwyższego – a więc nierozstrzygnięta jednoznacz-
nie kwestia należnych kierowcom ryczałtów za noc-
leg w związku z odbywaniem podróży służbowych 
– pogłębia spory między kierowcami i pracodawcami 
w zakresie należnych świadczeń pieniężnych, co jest 
coraz częściej przedmiotem skarg kierowanych do 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Opisane zjawiska bezpośrednio przekładają 
się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, albo-
wiem zarówno pracodawca, jak i pracownik są 
zainteresowani wykonywaniem przewozu przy 
maksymalnym wykorzystaniu czasu jazdy. 
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często wysokość diet uzależniana jest od liczby prze-
jechanych kilometrów. Zatem zarówno pracodawca, 
jak i pracownik zainteresowani są przejechaniem 
jak najdłuższych tras, a nie wykazywaniem innych 
wykonanych prac. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 skierowali do pracodawców 401 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 wydali 18 poleceń ustnych;
 9 ukarali 89 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 104,7 tys. zł;
 9 do sądu skierowali 6 wniosków o ukaranie;
 9 zastosowali 43 środki oddziaływania wycho-

wawczego;
 9 w 1 przypadku powiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ponadto na mocy przepisów ustawy o transpor-
cie drogowym wydali 527 decyzji nakładających 
kary pieniężne na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł 
(z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących maksy-
malnej kwoty kary w odniesieniu do kontroli prowa-
dzonych w przedsiębiorstwie) za 7 187 naruszeń. 

Dane dot. egzekucji tych należności zostały 
zawarte w rozdziale II Sprawozdania.

Jako jedną z przyczyn nieprawidłowości nale-
ży wskazać ograniczanie przez przedsiębiorstwa 
kosztów działalności gospodarczej, spowodowa-
ne utrzymującym się spowolnieniem gospodarczym. 
Wielu naruszeń można by uniknąć, gdyby prze-
wóz realizowany był przez załogę (2 kierowców). 
Wiąże się to jednak ze zwiększonymi kosztami, które 
przy cenach przewozu niejednokrotnie nie pozwalają 
na uzyskanie zysku.  

Kontrole pozwalają rozróżnić dwie grupy pra-
codawców ze względu na ich stosunek do zapew-
nienia przestrzegania przepisów rozporządzenia 
UE 561/2006 oraz Umowy AETR. Pierwsza, coraz 
mniej liczna grupa, nie podejmuje żadnych działań 
nadzorczych wobec zatrudnionych i biernie czeka 
na ewentualną kontrolę. Druga grupa to pracodaw-
cy, którzy zatrudniają służby w celu nadzoru lub 
sami kontrolują kierowców. Ponadto coraz częściej 
obserwuje się, iż pracodawcy zlecają rozliczanie 
czasu pracy kierowców wyspecjalizowanym firmom 
zewnętrznym, co daje możliwość weryfikowania i eli-
minowania nieprawidłowości w powyższym zakresie. 
Nie można jednak pominąć faktu, iż pracodawców 
zatrudniających niewielu kierowców (małe przed-
siębiorstwa z taborem do 5 samochodów) nie stać 

A.  Kontrole przeprowadzone w wyniku 
skarg pracowniczych dot. wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń

W roku sprawozdawczym wpłynęło do PIP 
ponad 24 tys. skarg w sprawie niewypłaconych 
należności ze stosunku pracy. Skarżący sformuło-
wali wobec swoich pracodawców łącznie 36,5 tys. 
zarzutów, które najczęściej dotyczyły niewypłacenia 
wynagrodzenia zasadniczego.

Najwięcej skarg zgłosili pracownicy zatrudnieni 
w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących dzia-
łalność w zakresie handlu i napraw, przetwórstwa 
przemysłowego oraz budownictwa.

W celu zbadania ww. skarg inspektorzy pracy 
przeprowadzili 14,8 tys. kontroli, które potwierdziły 
zasadność 43% zgłoszonych zarzutów. Niespełna 
jedna trzecia (30%) zarzutów okazała się bezzasad-
na, natomiast w pozostałych przypadkach postępo-
wanie dowodowe nie pozwoliło na jednoznaczne 
ustalenie zasadności bądź bezzasadności zarzutu 
zgłoszonego w skardze (tym samym rozstrzygnięcie 
sporu pozostało w wyłącznej gestii sądu).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami 
przepisów dot. wynagrodzeń i innych świadczeń 
inspektorzy pracy wydali w sprawach płacowych  
7 912 decyzji (na łączną kwotę 147,5 mln zł), 15 644 
wnioski w wystąpieniach oraz 1 465 poleceń ust-
nych.

Informacja dot. wyegzekwowanych należności 
zawarta jest w rozdziale VI Sprawozdania.

3. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze 
stosunku pracy

na zakup oprogramowania do analizy czasu prowa-
dzenia pojazdu, ponoszenia kosztów szkoleń, czy 
też zatrudniania dodatkowych osób zajmujących się 
rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz elimino-
waniem naruszeń przepisów o czasie prowadzenia 
pojazdu.

Wyniki kontroli PIP świadczą o tym, że wiedza w 
zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiąz-
kowych przerw i czasu odpoczynku kierowców jest 
wciąż niewystarczająca. Z tego względu kontynuo-
wane będą działania edukacyjne dla pracodawców 
i pracobiorców z branży transportowej.
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Wykres 45. Skargi płacowe wg wielkości zakładu, formy własności i sekcji PKD

Źródło: dane PIP
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natomiast u 18% dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej. 

W ocenie inspektorów pracy zarówno nieprawid-
łowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, jak i ich przyczyny 
pozostają na przestrzeni ostatnich lat niezmienne. 
Jedyna wyraźna zmiana dotyczy tego, że nieznajo-
mość przepisów przez podmioty kontrolowane zna-
lazła się na pierwszym miejscu pośród najczęściej 
podawanych przyczyn naruszeń.

O ile nie dziwi wskazywanie braku środków 
finansowych jako przyczyny niewywiązywania się 
pracodawców z obowiązku wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń pracowniczych, o tyle niezna-
jomość przepisów jako główne źródło niepra-
widłowości musi rodzić pytania o przyczynę tego 
zjawiska. Jest to tym bardziej zaskakujące, że licz-
ba podejmowanych przez PIP działań szkolenio-
wych, informacyjno-prewencyjnych, mających na 
celu kształtowanie świadomości prawnej nie tylko 
pracowników, ale również samych pracodawców, 
systematycznie wzrasta. Z sygnałów otrzymywanych 
od przedstawicieli działów kadrowych lub księgo-
wych można wnioskować, że źródłem tego zjawiska 
jest ograniczanie przez pracodawców funduszy na 
szkolenia czy literaturę fachową. Niewłaściwe przy-

Wykres 46. Najczęściej występujące problemy w skargach płacowych 
zgłoszonych w roku 2013

Źródło: dane PIP

B.  Kontrole planowe – w zakładach 
różnych branż

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
1 800 kompleksowych kontroli przestrzegania przepi-
sów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy u 1 758 pracodawców. 
W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 
łącznie 130,5 tys. pracowników, w tym 49,3 tys. 
kobiet i 747 młodocianych. Największą liczbę kon-
troli przeprowadzono w podmiotach zajmujących się 
działalnością w zakresie handlu i napraw (627) oraz 
przetwórstwa przemysłowego (426).

Spośród skontrolowanych pracodawców 14% 
nie wypłacało pracownikom wynagrodzenia 
za pracę, a 15% nie przestrzegało terminu jego 
wypłaty. Brak wypłaty wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych oraz należnego 
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stwierdzono 
odpowiednio u 30% i 29% pracodawców, u których 
badano zagadnienie. U 20% ujawniono niewypłace-
nie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 
przyczyn niedotyczących pracownika, u 21% niewy-
płacenie ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży, 
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Wykres 48. Struktura decyzji płacowych – wg wielkości zakładów

Wykres 47. Przyczyny naruszeń w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń
 ze stosunku pracy

Źródło: dane PIP

Źródło: dane PIP

gotowanie merytoryczne służb kadrowo-płacowych 
skutkuje popełnianiem błędów polegających m.in. na 
stosowaniu nieprawidłowych metod liczenia i zani-
żaniu należnych świadczeń. 

Trzeba dodać, iż częste modyfikacje przepi-
sów prawa pracy nie wpływają korzystnie na poziom 

jego zrozumienia i stosowania. Wprawdzie noweli-
zacje Kodeksu pracy w 2013 r. nie dotyczyły wprost 
regulacji płacowych, jednakże zmiany wprowadzane 
w innych przepisach, zwłaszcza z zakresu czasu 
pracy, wpływają pośrednio na funkcjonowanie prze-
pisów o wynagrodzeniach.
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W niektórych przypadkach nieznajomość 
prawa była jedynie oficjalnym powodem wska-
zywanym przez przedstawicieli kontrolowanych 
podmiotów, chcących ukryć rzeczywiste przyczy-
ny nieprawidłowości, a mianowicie celowe obcho-
dzenie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Skala naruszeń prawa pracy w zakresie wypłaty 
pracownikom świadczeń pieniężnych w zakładach 
przetwórstwa przemysłowego, w budownictwie, 
handlu i naprawach oraz transporcie i gospodarce 
magazynowej wskazuje na trwającą na rynku dekon-
iunkturę gospodarczą. Wymownym przykładem są 
przedsiębiorstwa branży budowlanej, które wstrzy-
mały realizację części zaplanowanych wcześniej 
przedsięwzięć lub w ogóle z nich zrezygnowały.

W czasie czynności kontrolnych w podmiotach 
gospodarczych borykających się z trudną sytuacją 
ekonomiczną często stwierdzano niewypłacanie lub 
nieterminowe wypłacanie świadczeń pieniężnych 
przysługujących pracownikom, ze względu na cał-
kowity brak bądź co najmniej ograniczony dostęp 
pracodawcy do środków finansowych. Przy braku 
możliwości korzystania z kredytów, czy z innych 
form finansowania działalności, niektórzy przedsię-
biorcy decydowali się na faktyczne kredytowanie 
swojej działalności ze środków przeznaczonych 
na fundusz wynagrodzeniowy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 022 decyzje nakazujące wypłatę 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy na kwotę blisko 24,7 mln zł;

 9 skierowali do pracodawców 2 420 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 wydali 217 poleceń ustnych;
 9 ukarali 437 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 555,8 tys. zł;
 9 wobec 328 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 96 wniosków o ukaranie;
 9 w 3 przypadkach zawiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Wyniki kontroli pozwalają ocenić, iż w czasach 
spowolnienia gospodarczego najlepiej z przestrzega-
niem przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia 
za pracę radzą sobie duże podmioty, zatrudniające 
powyżej 250 pracowników. W ich przypadku nawet 
długotrwałe trudności ekonomiczne łagodzone są 
dzięki wypracowanym wcześniej rezerwom bądź 
sprzedaży składników majątku trwałego.

Niezmienne pozostają formułowane w poprzed-
nich latach postulaty zmian legislacyjnych, w tym 
m.in.: 

 ● zdefiniowanie pojęcia „normalne wynagrodzenie” 
w aspekcie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, uregulowanie kwestii wynagro-
dzenia w okresie zwolnienia z wykonywania pra-
cy, określenie terminu wypłaty wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń pracowniczych w razie 
rozwiązania umowy o pracę; zdefiniowanie poję-
cia „wynagrodzenia” w kontekście dokonywania 
potrąceń z wynagrodzenia za pracę; 

 ● wyeliminowanie - poprzez wyraźny zapis w 
Kodeksie pracy - stosowania zabezpieczeń wek-
slowych w stosunku pracy;

 ● zdefiniowanie zwrotu „stałe miejsce pracy” w 
kontekście wypłacania należności z tytułu podro-
ży służbowej;

 ● określenie zasad uwzględniania dodatkowego 
składnika wynagrodzenia mającego na celu zmo-
bilizowanie do efektywniejszej pracy (nagrody lub 
premie uznaniowe) w podstawie wynagrodzenia 
urlopowego w razie periodycznej wypłaty;

 ● przyznanie prawa do świadczenia z tytułu peł-
nienia telefonicznego dyżuru poza zakładem. 

Natomiast przedsiębiorcy wskazują na potrze-
bę umieszczania nazwisk pracodawców niewypła-
cających wynagrodzenia w rejestrze nieuczciwych 
dłużników, uniemożliwienia firmom niewypłacają-
cym w terminie wynagrodzenia za pracę udziału 
w publicznych przetargach, a także uniemożliwie-
nia składania ofert przetargowych, gdzie w kosztach 
realizacji nie uwzględniono minimalnego wynagro-
dzenia za pracę na jednego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

Ocena wyników kontroli prowadzi do wnio-
sku, iż stan przestrzegania przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pra-
cy, wymaga monitorowania, zwłaszcza pod kątem 
zagadnienia wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz 
jego terminowości, a także wypłaty dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych. Konieczne wydaje się:

 ● współdziałanie z innymi służbami kontrolnymi, w 
tym z ZUS i organami skarbowymi oraz organami 
prokuratury, w celu zwiększenia efektywności i 
skuteczności w zakresie przeciwdziałania zjawi-
sku nieewidencjonowania wypłaty należności za 
pracę i czasu pracy; 

 ● doskonalenie programów prewencyjnych ukie-
runkowanych na popularyzację przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 
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A. Prawna ochrona pracy

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 291 podmiotach wykonujących działal-
ność leczniczą. Spośród nich 135 podmiotów (46% 
skontrolowanych) prowadziło działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne i inne niż szpitalne, pozostałe zaś – dzia-
łalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdro-
wotne. Skontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 
56,6 tys. pracowników, w tym 46,4 tys. kobiet. Ponad-
to w skontrolowanych podmiotach prawie 6,6 tys. 
osób pracowało na podstawie umów cywilnopraw-

Wykres 49. Wypłata wynagrodzeń i innych 
świadczeń w latach 2011-2013

Źródło: dane PIP

4. Kontrole przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy w podmiotach 
leczniczych

pracowniczych i kształtowanie pożądanych 
postaw na rzecz praworządności w stosunkach 
pracy;

 ● przyjęcie systemowych rozwiązań zmierzających 
do wyeliminowania z rynku przetargowego firm 
składających zaniżone oferty, nieadekwatne do 
kosztów pracy oraz nieterminowo wypłacających 
świadczenia pracownicze;

 ● rozwijanie współpracy z mediami, które dla wielu 
pracujących i przedsiębiorców stanowią podsta-
wowe źródło wiedzy o przepisach prawa pracy.

  *   *   *
Planowe kontrole wypłacania należności ze sto-

sunku pracy – ujęte w programie działania PIP na rok 
2013 – prowadzone były według zmienionej meto-
dyki, co oznacza nieporównywalność uzyskanych 
danych statystycznych z wynikami takich kontroli z lat 
poprzednich. Na ogólne wnioski przedstawiające naj-
ważniejsze tendencje w tym obszarze ochrony pracy 
pozwala jednak analiza danych ze wszystkich kon-
troli, w których przynajmniej w podstawowym zakre-
sie badana była problematyka świadczeń (a więc 
zarówno w ramach rozpatrywania skarg, jak i kontroli 
planowych, a także wielu innych, gdzie świadczenia 
były przedmiotem analizy dodatkowo, niezależnie 
od podstawowego celu tych kontroli). Dane za lata 
2011-2013 skłaniają do wniosku, że zaobserwowana 
w 2012 r. tendencja wzrostowa nieprawidłowości 
w zakresie wypłaty świadczeń pracowniczych 
uległa zahamowaniu; jednak o trwałości tej zmiany 
przesądzą dane za lata następne.
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Wykres 50. Podmioty lecznicze – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

nych. Świadczeń zdrowotnych na rzecz objętych 
kontrolą zakładów udzielało ponad 8,8 tys. jednooso-
bowych podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność m.in. w zakresie: indywidualnej i specja-
listycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej, radiologii, diagnostyki laboratoryjnej, 
fizjoterapii, pomocy doraźnej, ratownictwa medycz-
nego. Usługi medyczne na rzecz skontrolowanych 
podmiotów świadczyły również niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej.

Wśród skontrolowanych podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą 121 (41%) stanowiły 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (własność pań-
stwowa, samorządowa i mieszana), w większości 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Pozostałe skontrolowane podmioty (własność pry-
watna i mieszana) to przedsiębiorcy w rozumieniu 
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej oraz podmioty utworzone przez fundacje i 
stowarzyszenia, a także kościoły i związki wyzna-
niowe

Najczęstsze nieprawidłowości - ujawnione w 
120 podmiotach niepublicznych i w 72 publicznych 
- dotyczyły regulaminu pracy, układu zbioro-
wego pracy bądź obwieszczenia (w podmiotach 
zatrudniających mniej niż 20 pracowników). W 40 

podmiotach pracodawcy nie ustalili regulaminów 
pracy albo obwieszczeń w sprawie systemów i 
rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów 
rozliczeniowych. W 152  podmiotach ujawniono 
uchybienia w treści omawianych aktów wewnątrz-
zakładowych. Inspektorzy ujawnili również niedo-
stosowanie postanowień regulaminów pracy do 
powszechnie obowiązujących przepisów, w tym 
ustawy o działalności leczniczej, a dotyczących 
m.in. dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, 
rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, 
dyżurów medycznych, urlopów wypoczynkowych. 
Natomiast w 65 podmiotach (30 publicznych i 35 
niepublicznych), spośród 224 poddanych kontroli 
w tym zakresie, ujawniono nieprawidłowości w 
zakresie regulaminu wynagradzania (układu 
zbiorowego pracy). 

W ponad połowie skontrolowanych podmiotów, 
w tym 115 niepublicznych i 53 publicznych, inspek-
torzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 
pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, 
natomiast w 123 (82 niepublicznych i 41 publicznych) 
dotyczące treści umów o pracę. 

Kontrolując przestrzeganie przepisów o cza-
sie pracy, inspektorzy ujawnili w 100 podmiotach  
(w tym 56 niepublicznych), w większości prowadzą-
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cych działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia szpitalne, niezachowanie dobowej 
normy czasu pracy obowiązującej pracowników. 
Stwierdzono, że 885 pracowników przepracowa-
ło łącznie 61 657 godzin powyżej obowiązującej 
ich normy dobowej czasu pracy. Kontrolujący 
ujawnili przypadki planowania pracy pracownikom 
medycznym w wymiarze przekraczającym dobowy 
wymiar czasu pracy w systemie, w którym pracow-
nik świadczył pracę. Uchybienia polegały także na 
dwukrotnym wykonywaniu pracy w tej samej dobie 
pracowniczej przez personel medyczny, co skutko-
wało naruszeniem dobowych norm czasu pracy w 
ramach podstawowego systemu czasu pracy oraz 
zmianowej organizacji pracy. 

W 63 podmiotach leczniczych (w tym 35 niepub-
licznych), w większości prowadzących działalność w 
rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpi-
talne, inspektorzy ujawnili nieprawidłowości związa-
ne z niezachowaniem obowiązującej pracowników 
tygodniowej normy czasu pracy. Stwierdzono, że  
1 216 pracowników przepracowało łącznie  
61 653 godziny powyżej przeciętnej tygodniowej 
normy czasu pracy. Wynikało to z planowania i 
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w 
dni wolne od pracy oraz zatrudniania pracowników 
(najczęściej pielęgniarek) powyżej przeciętnie 5 dni w 
tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ujaw-
niono również przypadki zatrudniania pracowników 
objętych skróconą normą czasu pracy powyżej obo-
wiązującej ich przeciętnej normy tygodniowej czasu 
pracy - 25 godzin. Powierzano np. technikom rtg po 
godzinach normalnej pracy dyżury telefoniczne, w 
trakcie których świadczyli pracę, a także zatrudnia-
no lekarzy radiologów w godzinach nadliczbowych 
i zobowiązywano ich do pełnienia 24-godzinnych 
dyżurów medycznych. Przykładowo, w kontrolowa-
nym publicznym podmiocie leczniczym ujawniono, 
że jeden z lekarzy radiologów w 2012 r. przepra-
cował 1 245 godzin nadliczbowych. 

W 243 podmiotach leczniczych inspektorzy 
pracy skontrolowali ewidencję czasu pracy 6 121 
pracowników, którzy wykonywali pracę w godzi-
nach nadliczbowych. W 8 podmiotach (działalność 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
szpitalne, w tym w 6 publicznych) ujawniono przypad-
ki zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu.

Inspektorzy pracy stwierdzili również  
w 14 podmiotach leczniczych (na 223 skontrolo-
wane) zatrudnianie pracowników w godzinach 
nadliczbowych powyżej dopuszczalnego limitu 

godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym,  
tj. 150 godzin lub innej liczby godzin ustalonej zgodnie z  
art.151 §1 Kodeksu pracy. 

W blisko 20% skontrolowanych podmiotów (w 
tym 38 publicznych i 19 niepublicznych), spośród któ-
rych 53 prowadziły działalność w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne, pracodawcy 
nie zapewnili pracownikom odpoczynku dobowe-
go, a w ok. 10% - tygodniowego. W szczególności 
dotyczyło to lekarzy, pielęgniarek, techników elek-
troradiologii i ratowników medycznych. 

Odnotowano 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-godzinnego 
nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio po zakoń-
czeniu dyżuru. Przykładowo, w jednym z samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lekarz 
świadczył pracę i pozostawał w gotowości do 
udzielania świadczeń (w czasie której wykonywał 
pracę w razie wezwania) nieprzerwanie przez 175 
godzin i 35 minut. Naruszenia prawa do co najmniej 
11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każ-
dej dobie inspektorzy stwierdzili również w przypad-
kach zobowiązywania lekarzy do pozostawania w 
gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, w 
wymiarze wynoszącym 24 godziny.

Podobnie jak w latach ubiegłych, kontrole ujaw-
niły również przypadki wykonywania przez pra-
cowników podmiotów leczniczych (działalność 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne) ciągłej pracy w tym samym miejscu 
i tego samego rodzaju, na podstawie kilku sto-
sunków prawnych (w tym umowy cywilnoprawnej 
zawartej z podmiotem zewnętrznym świadczącym 
usługi dla podmiotu leczniczego lub umów cywilno-
prawnych zawartych przez podmiot z pracownikami 
lub jednoosobowymi praktykami lekarskimi bądź pie-
lęgniarskimi prowadzonymi przez tych pracowników, 
a także jednoosobowymi podmiotami gospodarczy-
mi wykonującymi działalność w zakresie radiologii, 
fizjoterapii, ratownictwa medycznego, diagnostyki 
laboratoryjnej). 

W 64 podmiotach (działalność w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) 
inspektorzy pracy badali problematykę przestrzega-
nia przepisów dotyczących klauzuli opt-out. Niepra-
widłowości w tym zakresie inspektorzy ujawnili w 4 
publicznych podmiotach. Polegały one na zatrud-
nianiu lekarzy powyżej przeciętnie 48 godzin na 
tydzień w okresie rozliczeniowym pomimo niewy-
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rażenia zgody na takie zatrudnienie. W jednym z 
podmiotów zgody na takie zatrudnienie uzyskiwano 
od pracowników w trakcie okresu rozliczeniowego.

Wyniki kontroli wskazują, że w zakresie należno-
ści pracowniczych najczęściej naruszane były prze-
pisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, co stwierdzono w 
99 podmiotach (w tym w 54 niepublicznych) na 195 
skontrolowanych, zatrudniających pracowników w 
godzinach nadliczbowych. 

Nieprawidłowości związane z wypłatą wyna-
grodzenia za pracę inspektorzy stwierdzili w 49 
podmiotach (w tym w 29 niepublicznych), przy czym 
w 19 podmiotach (w większości publicznych) były 
to przypadki niewypłacenia wynagrodzenia ponad  
4 tys. pracowników. W pozostałych podmiotach 
ujawniono zaniżenie wysokości wynagrodzenia dla 
468 pracowników. Łączna kwota niewypłaconego 
bądź zaniżonego wynagrodzenia wyniosła ponad  
5,9 mln zł.  Ponadto inspektorzy stwierdzili w ponad 
9% skontrolowanych podmiotów (w większości pub-
licznych) naruszenie przepisów prawa pracy przy 
dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia.

Kolejne uchybienia ujawnione w ponad 15% 
skontrolowanych podmiotów leczniczych (w więk-
szości publicznych - działalność w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia zdrowotne) dotyczyły 
wynagrodzenia za pełnione dyżury medyczne. 
Kontrolujący stwierdzili również w ponad 9 % skon-
trolowanych podmiotów leczniczych nieprawidłowo-
ści w zakresie wypłaty wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy (457 pracowników), a w ok. 10% 
- niewypłacenie 5,5 tys. pracowników ekwiwalentu 
pieniężnego za używanie własnej odzieży i obu-
wia roboczego, a 505 pracownikom pracodawcy 
zaniżyli jego wysokość. 

Ponadto inspektorzy ujawnili w 110 podmiotach 
(w większości prowadzących działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) 
nieprawidłowości w zakresie udzielania pracownikom 
urlopu wypoczynkowego. 

W 247 podmiotach inspektorzy pracy skon-
trolowali 3,5 tys. umów cywilnoprawnych pod 
względem zgodności charakteru świadczonej pra-
cy z rodzajem zawartej umowy. Nieprawidłowości 
stwierdzono w blisko 6% skontrolowanych podmio-
tów, zarówno w publicznych, jak i niepublicznych, 
w większości wykonujących działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne. Nieprawidłowości dotyczyły 97 osób (leka-
rzy, pielęgniarek, techników rtg, diagnostów laborato-
ryjnych), przy czym w 55 przypadkach polegały one 
na zawarciu umowy cywilnoprawnej zamiast umowy 

o pracę, pomimo istnienia warunków właściwych dla 
stosunku pracy. W pozostałych przypadkach praco-
dawcy zawierali umowy cywilnoprawne z własnymi 
pracownikami  na świadczenie tej samej rodzajowo 
pracy, co określona w umowie o pracę. Praca wyko-
nywana przez ww. pracowników (poza normalnymi 
godzinami pracy na podstawie umowy cywilnopraw-
nej) była de facto kontynuowaniem stosunku pracy 
w godzinach nadliczbowych. Na przykład publiczny 
podmiot leczniczy (działalność w rodzaju stacjonar-
ne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne) 
zawierał z zatrudnionymi lekarzami, pielęgniarka-
mi, diagnostami laboratoryjnymi, technikami rtg 
umowy cywilnoprawne (kontrakty) na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych po godzinach normalnej 
pracy, tj. w dni powszednie od godz. 15.00 lub 18.00 
do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele, święta 
i dni wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia 
następnego. Inspektorzy stwierdzili, że pracownicy ci 
w ramach umowy o pracę zawartej ze szpitalem i w 
ramach umowy cywilnoprawnej (kontraktu) zawartej 
ze szpitalem, wykonywali te same czynności, w tej 
samej komórce organizacyjnej i przy zachowaniu tej 
samej podległości służbowej.

Wyniki działań kontrolnych w 2013 r. wskazu-
ją, że stan przestrzegania przepisów w podmiotach 
leczniczych w większości kontrolowanych obszarów 
uległ pogorszeniu w stosunku do 2012 r. Ujawnio-
ne nieprawidłowości dotyczyły zarówno publicznych 
podmiotów, jak i przedsiębiorców (niepublicznych 
podmiotów) oraz podmiotów utworzonych przez fun-
dacje i stowarzyszenia, a także kościoły i związki 
wyznaniowe. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 130 decyzji, w tym 125 decyzji naka-
zujących wypłatę należnych wynagrodzeń i 
innych świadczeń ze stosunku pracy na łączną 
kwotę 593,5 tys. zł; 

 9 wydali 146 poleceń ustnych (w wyniku ich rea-
lizacji pracodawcy wypłacili 6,7 tys. pracowni-
ków należne wynagrodzenia i inne świadczenia 
ze stosunku pracy na łączną kwotę ponad  
2 mln zł);

 9 skierowali do pracodawców 2 060 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 ukarali 56 osób grzywnami w drodze manda-
tów karnych na łączną kwotę 64,5 tys. zł;

 9 wobec 81 osób zastosowali środki oddziały-
wania wychowawczego;

 9 do sądu skierowali 6 wniosków o ukaranie;
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 9 powiadomili o wynikach kontroli i stwierdzonych 
nieprawidłowościach resort zdrowia, samorząd 
terytorialny, ZUS, FP, NFZ.
Podkreślić należy, że w trakcie kontroli praco-

dawcy wypłacili ponad 2,6 tys. pracowników należ-
ne wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze 
stosunku pracy w łącznej kwocie ponad 1,4 mln zł, 
co nie wymagało zastosowania środków prawnych 
przez inspektorów pracy.

Zdiagnozowane przez kontrolujących przyczyny 
nieprawidłowości nie odbiegają od ujawnianych w 
latach ubiegłych. Są to przede wszystkim:
 – nieznajomość przepisów bądź ich błędna 

interpretacja (wynikająca niekiedy z niespójno-
ści przepisów ustawy o działalności leczniczej 
i Kodeksu pracy lub też niejasności niektórych 
przepisów), zarówno przez służby kadrowo-księ-
gowe, jak i planujący prace personel średniego 
szczebla oraz osoby sprawujące nadzór;

 – brak właściwego nadzoru ze strony kadry 
kierowniczej nad osobami kierującymi pracą 
poszczególnych komórek organizacyjnych, któ-
re mają obowiązek m.in. planować i rozliczać 
czas pracy, prowadzić ewidencję czasu pracy 
podległego personelu;

 – wadliwe źródła prawa wewnątrzzakładowe-
go;

 – świadome łamanie przepisów (jako przykład 
wskazać należy zobowiązywanie pracowników 
do pełnienia dyżurów telefonicznych, podczas 
których świadczą pracę z naruszeniem obowią-
zujących odpoczynków dobowych i tygodnio-
wych oraz zawieranie umów cywilnoprawnych 
z własnymi pracownikami na świadczenie tej 
samej rodzajowo pracy, co określona w umowie 
o pracę, bądź zawieranie umów z podmiotami 
gospodarczymi prowadzonymi przez pracow-
ników podmiotu na udzielanie świadczeń zdro-
wotnych, w tym w ramach dyżurów medycznych, 
czy też z podmiotami zewnętrznymi, w których 
świadczenia zdrowotne udzielane były przez 
pracowników szpitala);

 – względy ekonomiczne, tj. dążenie do obniżania 
kosztów działalności podmiotu, w tym oszczę-
dzanie na kosztach pracy poprzez zmniejszanie 
zatrudnienia.
Ujawnione nieprawidłowości w zakresie udzie-

lania urlopów wypoczynkowych również wynikają z 
ograniczenia zatrudnienia w niektórych grupach 
zawodowych.

W ocenie pracodawców przyczynami stwierdzo-
nych naruszeń prawa są niewystarczające środki 
finansowe na działalność statutową podmiotów, co 

wymusza konieczność poszukiwania oszczędno-
ści. Wiele podmiotów publicznych prowadzących 
działalność w zakresie stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne od lat boryka się z proble-
mem niewystarczającego poziomu finansowania 
świadczeń zdrowotnych; niska wycena procedur 
medycznych przy stale rosnących kosztach dzia-
łalności powoduje narastanie zobowiązań. W wielu 
rejonach (szczególnie w małych miejscowościach) 
występują trudności w pozyskiwaniu do pracy per-
sonelu medycznego w grupach zawodowych lekarzy 
i pielęgniarek.

Ustalony w wyniku kontroli stan przestrzegania 
przepisów prawa pracy wskazuje na potrzebę konty-
nuowania przez Państwową Inspekcję Pracy działań 
kontrolno-nadzorczych w podmiotach leczniczych 
(zwłaszcza prowadzących działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne). 
Niezwykle istotne, obok działalności kontrolnej, jest 
również upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa 
pracy w podmiotach leczniczych poprzez różnego 
rodzaju przedsięwzięcia promocyjne. Rodzaj ujaw-
nionych nieprawidłowości oraz ich przyczyny wska-
zują bowiem na brak dostatecznej wiedzy zarówno 
wśród zarządzających podmiotami, jak i kierowni-
ków komórek organizacyjnych. Właściwe wydaje 
się również inicjowanie - wspólnie z organami zało-
życielskimi, organizacjami pracodawców, centrala-
mi związkowymi - konkursów, seminariów, szkoleń, 
których podstawowym celem będzie wypracowanie 
właściwego nastawienia pracodawców i pracowni-
ków do zagadnień ochrony pracy.

Przeprowadzone w 2013 r. kontrole potwierdza-
ją konieczność postulowanych w latach ubiegłych 
zmian legislacyjnych, tj.:

 ● stworzenia prawnego mechanizmu eliminującego 
możliwość wykonywania pracy w tym samym 
podmiocie leczniczym na podstawie różnych 
stosunków prawnych, bez zachowania prawa 
do wypoczynku,

 ● jednoznacznego wskazania w ustawie o działal-
ności leczniczej, że czas pozostawania w goto-
wości do udzielania świadczeń zdrowotnych nie 
może naruszać prawa do odpoczynku.

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Celem kontroli było ustalenie stopnia przestrze-
gania przez podmioty lecznicze wybranych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w zakresie 
dotyczącym oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, badań 
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profilaktycznych, pomiaru czynników szkodliwych 
dla zdrowia, wyposażenia pracowników w odzież, 
obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz 
problematyki wypadków przy pracy.

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 273 podmiotach wykonujących działal-
ność leczniczą. Spośród nich 129 podmiotów (47% 
skontrolowanych) prowadziło działalność w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 
szpitalne i inne niż szpitalne, pozostałe zaś – dzia-
łalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdro-
wotne. Skontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 
54,4 tys. pracowników, w tym 44,7 tys. kobiet i 2,1 tys. 
osób niepełnosprawnych. Ponadto w skontrolowa-
nych podmiotach 6,5 tys. osób pracowało na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. Świadczeń zdrowotnych 
na rzecz skontrolowanych zakładów udzielało ponad 
8,3 tys. jednoosobowych podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność w zakresie: indywidualnej 
i specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej 

praktyki pielęgniarskiej, radiologii, diagnostyki labo-
ratoryjnej, fizjoterapii, pomocy doraźnej, ratownictwa 
medycznego i innym. Usługi medyczne na rzecz 
skontrolowanych podmiotów świadczyły również 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Wśród skontrolowanych podmiotów 115 (42%) 
to publiczne zakłady opieki zdrowotnej (własność 
państwowa, samorządowa i mieszana), w większości 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Pozostałe skontrolowane podmioty (własność pry-
watna i mieszana) stanowili przedsiębiorcy w rozu-
mieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz podmioty utworzone przez fun-
dacje i stowarzyszenia, a także kościoły i związki 
wyznaniowe.

Kontrole wykazały, że najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości dotyczyły szkoleń okresowych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, co 
ujawniono w ponad 52% skontrolowanych podmio-
tów. W 88 podmiotach pracodawcy nie zapewnili 

Wykres 51. Podmioty lecznicze (publiczne, niepubliczne) – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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Wykres 52. Podmioty lecznicze (ambulatoryjne, stacjonarne i całodobowe)  
– naruszenia przepisów z zakresu bhp

Źródło: dane PIP

2,6 tys. pracowników szkolenia okresowego, w 84 
podmiotach zaś inspektorzy ujawnili uchybienia w 
tym zakresie dotyczące 689 pracowników. Polegały 
one m.in. na nieprzechowywaniu przez pracodawcę 
aktualnych programów szkoleń bądź niedostosowa-
niu tych programów do specyfiki danego podmiotu 
oraz do rodzajów i warunków prac wykonywanych na 
poszczególnych stanowiskach pracy, w tym wystę-
pujących zagrożeń. Inspektorzy ujawnili również w 
prawie 34% skontrolowanych podmiotów dopusz-
czenie do pracy 225 pracowników bez poddania ich 
wstępnemu szkoleniu w zakresie bhp – instruk-
tażowi stanowiskowemu, natomiast w przypadku 
689 pracowników nieprawidłowości związane były 
z przeprowadzonym instruktażem stanowiskowym. 
Prawie co dwunasty kontrolowany pracodawca także 
nie posiadał aktualnego szkolenia bhp. Dla przykładu 
w jednym z podmiotów prowadzących działalność 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne szpitalne 724 pracowników nie zostało 
poddanych szkoleniu okresowemu w zakresie bhp. 
W tym podmiocie szkolenia okresowe realizowano 
w formie samokształcenia kierowanego.

Nieprawidłowości dotyczące poddawania 
pracowników okresowym badaniom lekarskim 
zostały ujawnione w ponad 31% skontrolowanych 
podmiotów. W 28 podmiotach pracodawcy dopusz-
czali do pracy 433 pracowników bez aktualnych 
orzeczeń lekarskich z badań określających brak 
przeciwwskazań do pracy na powierzonym stano-
wisku, a w 66 podmiotach nieprawidłowości w tym 
zakresie dotyczyły 398 pracowników. Uchybienia te 
polegały m.in. na wydaniu zaświadczenia z badań 
okresowych przez nieuprawnionego lekarza, nie-
przekazaniu lekarzowi informacji o warunkach pra-
cy, w tym występujących na stanowisku czynników 
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych. W 
ponad 20% skontrolowanych podmiotów inspekto-
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rzy ujawnili nieprawidłowości dotyczące wstępnych 
badań lekarskich. W 15 podmiotach pracodawcy 
dopuścili do pracy 18 pracowników bez wstępnych 
badań lekarskich, a w 44 - inspektorzy stwierdzili 
nieprawidłowości, które polegały na skierowaniu 122 
pracowników (z 5 555 skontrolowanych) na wstępne 
badania lekarskie dopiero w czasie zatrudnienia. 
W 168 podmiotach inspektorzy kontrolowali proble-
matykę kontrolnych badań lekarskich, stwierdzając 
nieprawidłowości w prawie 8% zakładów, które doty-
czyły 20 pracowników. 

W prawie 47% skontrolowanych podmiotów 
inspektorzy ujawnili nieprawidłowości dotyczące 
oceny ryzyka zawodowego. W 62 podmiotach 
pracodawcy nie dokonali udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego występującego przy wykony-
waniu prac na 223 stanowiskach pracy. Najczęściej 
dotyczyło to stanowiska: pielęgniarki, pielęgniarki 
instrumentariuszki, pielęgniarki poradni specjali-
stycznej, lekarza – chirurga/operatora, lekarza 
anestezjologa, rehabilitanta, pracownika steryliza-
cji, sanitariusza szpitalnego, kierowcy pojazdów 
uprzywilejowanych. W 85 podmiotach kontrolują-
cy ujawnili braki w ocenie ryzyka zawodowego na 
838 stanowiskach pracy. Nieprawidłowości w więk-
szości dotyczyły m.in.: niezaktualizowania oceny 
ryzyka zawodowego w związku z wprowadzonymi 
zmianami na stanowiskach pracy, braku opisu oce-
nianego stanowiska pracy z wyszczególnieniem 
stosowanych narzędzi i materiałów oraz niebez-
piecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 
środowiska pracy występujących na stanowisku 
(pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologicznej, położ-
nej, lekarza radiologa, technika analityki medycznej, 
ratownika medycznego, sanitariusza szpitalnego, 
salowej, rejestratorki medycznej, operatora urządzeń 
sterylizacyjnych).

W ponad 47% skontrolowanych podmiotów 
pracodawcy nie uwzględnili wszystkich zagrożeń 
związanych z wykonywaną pracą na 200 stano-
wiskach, tj. zagrożeń powodowanych m.in. czyn-
nikami rakotwórczymi i mutagennymi, czynnikami 
chemicznymi stosowanymi do dezynfekcji sprzętu 
i powierzchni, czynnikami biologicznymi, a także 
obciążeniami układu mięśniowo – szkieletowego.

Na 339 stanowiskach ujawniono nieprawidło-
wości związane z identyfikacją zagrożeń, np. nie 
dokonano odrębnej oceny (wartościowania) ryzyka 
zawodowego dla każdego z występujących biologicz-
nych i chemicznych czynników środowiska pracy. W 
ponad 11% skontrolowanych podmiotów pracodawcy 

nie poinformowali 328 pracowników o ryzyku zawo-
dowym przy wykonywaniu prac oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami.

W prawie 24% skontrolowanych podmiotów 
inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia występujących w środowisku pracy. W 45 
podmiotach ujawniono przypadki nieprzeprowa-
dzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia, a w 23 podmiotach - braku aktualnych 
badań i pomiarów. Najczęściej braki aktualnych 
badań i pomiarów dotyczyły: pola elektromagne-
tycznego, formaldehydu, ksylenu, hałasu oraz 
środków chemicznych zawierających substancje 
niebezpieczne, które są stosowane do dezynfekcji 
sprzętu i powierzchni. Na przykład w publicznym 
podmiocie prowadzącym działalność w rodzaju sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpi-
talne pomimo upływu terminu nie przeprowadzono 
pomiarów pól elektromagnetycznych emitowanych 
przez 13 urządzeń medycznych, które eksploato-
wano w salach operacyjnych do zabiegów chirur-
gicznych oraz poradni rehabilitacyjnej do terapii (tj.: 
lancetronów, diatermii, terapulsów). Wyniki pomia-
rów wskazywały na występowanie stref pośrednich 
zagrożenia, gdzie usytuowane były stanowiska pra-
cy. Ujawniono również przypadki zamieszczania 
w protokołach z pomiarów pól elektromagne-
tycznych zapisów zwalniających pracodawcę z 
wykonywania dalszych pomiarów natężenia pola. 
Dla przykładu w publicznym podmiocie wykonują-
cym działalność w rodzaju stacjonarne i całodobo-
we świadczenia zdrowotne szpitalne, w protokole 
(z dnia 25.05.2007 r.) z pomiarów natężenia pola 
elektromagnetycznego zapisano: „wyniki pomiarów 
są ważne bezterminowo pod warunkiem niewprowa-
dzania zmian”. Protokół powyższy obejmował natę-
żenia pól elektromagnetycznych pochodzących od 
lancetronów, w otoczeniu których stanowiska pracy 
usytuowane były w strefie pośredniej. Pracodawca 
na mocy powyższego zapisu poczuł się zwolniony 
z obowiązku wykonywania pomiarów pola nie tylko 
w otoczeniu dotychczas eksploatowanych urządzeń 
wytwarzających pola elektromagnetyczne, ale i w 
otoczeniu kolejnych urządzeń, w które wyposażano 
stanowiska pracy. 

W ponad 20% skontrolowanych podmiotów 
pracodawcy nie określili czynników szkodliwych 
dla zdrowia, które powinny być monitorowane w 
środowisku pracy.
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Inspektorzy sprawdzili też wyposażenie w 
środki ochrony indywidualnej 5 107 pracowni-
ków zatrudnionych w kontrolowanych podmiotach. 
Nieprawidłowości ujawniono w prawie 23% skon-
trolowanych podmiotów. W 36 podmiotach praco-
dawcy nie dostarczyli 231 pracownikom środków 
ochrony indywidualnej, a w 34 - środki dostar-
czone 408 pracownikom nie były dostosowa-
ne do występujących zagrożeń. Na przykład w 
publicznym podmiocie prowadzącym działalność 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne szpitalne pracodawca nie wyposażył pra-
cowników Centralnej Sterylizatorni, wykonujących 
prace z użyciem środków chemicznych zawierają-
cych substancje niebezpieczne oraz prace związane 
z obsługą sterylizatora gazowego - w środki ochrony 
indywidualnej zapewniające ochronę przed substan-
cjami chemicznymi, tj.: okulary ochronne typu gogle i 
odzież ochronną (fartuch ochronny, maski ochronne, 
rękawice ochronne). Ujawniono również niewyposa-
żenie pracowników, wykonujących prace związane 
z myciem wózków (w Centralnej Sterylizatorni) przy 
użyciu urządzenia do ręcznego mycia powierzchni 
wraz z dozownikiem środka chemicznego, w środki 
ochrony indywidualnej tj.: rękawice ochronne, oku-
lary ochronne szczelnie przylegające do twarzy, 
maskę ochronną z odpowiednim pochłaniaczem par 
organicznych oraz odzież ochronną. Pracownikom 
wydano rękawice ochronne lateksowe, maseczki 
chirurgiczne i osłonę twarzy przeciwodpryskową 
(stomatologiczną).

W prawie 10% skontrolowanych podmiotów 
wydane pracownikom środki ochrony indywidualnej 
nie spełniały wymagań dotyczących oceny zgod-
ności. Najczęściej były to: okulary ochronne, w które 
wyposażono pracowników do wykonywania prac z 
użyciem środków chemicznych zawierających sub-
stancje niebezpieczne, obuwie ochronne stosowane 
w centralnych sterylizatorniach, fartuchy ochronne 
przed promieniowaniem jonizującym. W 20 podmio-
tach (ponad 9% skontrolowanych) pracownicy nie 
stosowali wydanych im środków ochrony indy-
widualnej. Kontrolujący ujawnili również nieustale-
nie przez pracodawców rodzajów środków ochrony 
indywidualnej, których stosowanie na określonych 
stanowiskach jest niezbędne oraz nieprowadzenie 
imiennych kart środków ochrony indywidualnej. W 
prawie 48% skontrolowanych podmiotów inspektorzy 
stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wydawania 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego. W 67 
podmiotach pracodawcy nie wydali 7 555 pracow-
nikom odzieży i obuwia roboczego, a w 77 podmio-

tach ujawnili nieprawidłowości, które dotyczyły 2 516 
pracowników.

W 15% podmiotów zatrudniających powyżej 100 
pracowników inspektorzy stwierdzili nieprawidłowo-
ści związane ze służbą bhp. W 10 podmiotach nie 
utworzono służby bhp, a w 8 - stwierdzono uchy-
bienia, które polegały na niedostosowaniu liczby 
pracowników służby bhp do aktualnego zatrudnienia 
i występujących zagrożeń wypadkowych lub choro-
bowych oraz na powierzaniu zadań służby bhp firmie 
zewnętrznej i niespełnieniu wymagań kwalifikacyj-
nych przez osoby realizujące zadania służby bhp. W 
34 podmiotach zatrudniających do 100 pracowników 
pracodawcy nie zapewnili wykonywania zadań służ-
by bhp, a w 14 podmiotach stwierdzono uchybienia w 
tym zakresie. Ponadto kontrolujący ujawnili również 
nierealizowanie zadań przez służbę bhp dotyczących 
kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepi-
sów bhp, niesporządzania okresowych analiz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających pro-
pozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyj-
nych, które mają na celu zapobieganie zagrożeniom 
zdrowia i życia pracowników oraz poprawę stanu 
bhp. W prawie 35% skontrolowanych podmiotów 
pracodawcy nie konsultowali z pracownikami lub 
ich przedstawicielami działań związanych z bezpie-
czeństwem i higieną pracy, dotyczących najczęściej: 
oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp, przydzie-
lania pracownikom środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego.

W latach 2011-2012 w podmiotach objętych kon-
trolą zarejestrowano 2 035 wypadków przy pracy 
(w 2011 r. – 1 035, w 2012 r. – 1 000). Nie odno-
towano wypadków śmiertelnych i ciężkich. Wśród 
zarejestrowanych wypadków 8 - to wypadki zbio-
rowe, a 327 (w 2011 r. - 150, w 2012 r. - 177) to 
wypadki związane z zakłuciami lub skaleczeniami 
ostrymi narzędziami medycznymi i ekspozycją 
na czynniki biologiczne. Inspektorzy ujawnili nie-
przeprowadzenie postępowania powypadkowego 
dla 1 388 zdarzeń wypadkowych (w 2011 r. – 714,  
w 2012  r. – 674) polegających na zakłuciu lub 
skaleczeniu ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych i związanych z 
ekspozycją na czynniki biologiczne (w tych przypad-
kach pracodawcy ograniczyli się jedynie do postępo-
wania związanego z ekspozycją zawodową na krew 
lub inny materiał potencjalnie zakaźny). W związku 
z tym inspektorzy pracy wydali decyzje nakazujące 
55 pracodawcom ustalenie okoliczności i przyczyn 
ww. zdarzeń wypadkowych. Inspektorzy stwierdzili 
również nieprawidłowości przy ustalaniu oko-
liczności i przyczyn wypadków dotyczące m.in.: 
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nieustalenia przyczyn adekwatnych do okoliczności 
wypadków, nieprzedstawienia wniosków i środków 
profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypad-
ków, nieprzestrzegania terminów sporządzenia i 
zatwierdzenia protokołu powypadkowego, a także 
rejestracji wypadków przy pracy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 161 decyzji, w tym:
 – 2 decyzje wstrzymania prac, 
 – 9 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 3 decyzje skierowania do innych prac 3 

osób;
 9 skierowali do pracodawców 861 wniosków w 

wystąpieniach;
 9 ukarali 35 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 40,4 tys. zł;
 9 wobec 55 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 2 wnioski o ukaranie;
 9 powiadomili o wynikach kontroli i stwierdzo-

nych nieprawidłowościach: organizacje związ-
kowe (83 pisma), społeczną inspekcję pracy 
(16 pism), radę pracowników (3 pisma), resort 
zdrowia (1 pismo), inspekcję sanitarną (7 pism), 
dozór techniczny (2 pisma), nadzór budowlany 
(1 pismo), samorząd terytorialny (2 pisma), 
ZUS (11 pism, w tym 6 dot. nieprawidłowości w 
druku ZUS IWA), FP (1 pismo), NFZ (3 pisma).
Wyniki działań kontrolno-nadzorczych PIP w 

2013 r. wskazują, że stan przestrzegania przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowa-
nych podmiotach leczniczych nie jest zadowalający. 
Niektóre naruszenia obowiązujących przepisów 
występowały w stopniu rażącym. Ujawnione 
nieprawidłowości dotyczyły zarówno publicznych 
podmiotów, jak i przedsiębiorców (niepublicznych 
podmiotów) oraz podmiotów utworzonych przez fun-
dacje i stowarzyszenia, a także kościoły i związki 
wyznaniowe.

Uchybienia w zakresie okresowych szkoleń bhp, 
identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku 
pracy, badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia, wyposażenia pracowników w środ-
ki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie 
robocze - inspektorzy stwierdzali częściej w pub-
licznych podmiotach. Natomiast naruszenia prze-
pisów dotyczących szkoleń wstępnych (instruktaż 
stanowiskowy) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, wstępnych i okresowych badań lekarskich 
oraz udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 

występowały częściej w niepublicznych podmio-
tach leczniczych.

W ocenie inspektorów większość stwierdzo-
nych nieprawidłowości wynika z nieznajomości 
przepisów zarówno przez pracodawców, kadrę 
kierowniczą, jak i służbę bhp lub osoby wykonujące 
jej zadania. Potwierdza to przede wszystkim duża 
liczba uchybień w zakresie dokumentowania oceny 
ryzyka zawodowego, w tym identyfikacji zagrożeń 
występujących w środowisku pracy. Bez rozpoznania 
zagrożeń nie można prowadzić skutecznej działal-
ności prewencyjnej ani też rzetelnie informować o 
nich pracowników.

Istotnym problemem jest także nieprowadzenie 
szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W większości skontrolowanych podmiotów ujawnio-
no przypadki niepoddawania pracowników szko-
leniom okresowym oraz wstępnym w zakresie bhp. 
Wskutek tego pracownicy nie posiadają dostatecz-
nej wiedzy o zasadach i sposobach bezpiecznego 
wykonywania powierzonych im prac oraz o zasadach 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, a to z kolei 
pociąga za sobą zwiększone ryzyko wypadkowe i 
zachorowania na choroby zawodowe.

Na zwiększenie prawdopodobieństwa wystą-
pienia w przyszłości chorób zawodowych ma 
bezsprzeczny wpływ brak monitorowania w śro-
dowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia 
oraz niewyposażenie pracowników we właściwe 
środki ochrony indywidualnej.

Niepokojącym zjawiskiem jest także zmniejsza-
nie kosztów działalności podmiotów, poprzez niewy-
posażanie pracowników w odzież i obuwie robocze. 
Kontrolujący ujawnili bowiem przypadki świadczenia 
pracy we własnej odzieży i obuwiu roboczym. 
Praktyka taka jest niedopuszczalna i stanowi 
zagrożenie chorobowe dla pracowników i ich 
rodzin, gdyż pracownicy często piorą we własnym 
zakresie swoją odzież wykorzystywaną jako roboczą.

Brakiem znajomości przepisów prawa oraz 
obawą przed finansowymi skutkami ujawnienia 
prawdziwej liczby wypadków przy pracy (ewentu-
alność podwyższenia przez ZUS składki wypad-
kowej) tłumaczyć należałoby powszechną 
praktykę nieprowadzenia postępowań powy-
padkowych zgodnie z procedurami określonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lip-
ca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy - w przypadku 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2013 r.

98

Wykres 53. Placówki wielkopowierzchniowe  
– naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy

Źródło: dane PIP

 ● Placówki wielkopowierzchniowe

W ocenie inspektorów niektórzy pracodawcy 
(szczególnie w podmiotach niepublicznych) nie 
znają swoich obowiązków z zakresu bhp, mimo 
że mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szko-
lenia okresowego w zakresie bhp dla pracodawców. 
Również specjaliści ds. bhp spoza podmiotu lecz-
niczego, którym powierzono wykonywanie zadań 
służby bhp, nie znają szczegółowych przepisów 
obowiązujących w podmiotach wykonujących dzia-
łalność leczniczą.

Wśród innych przyczyn należy wskazać brak 
służby bhp w podmiotach lub niewywiązywanie się 
służby bhp z powierzonych zadań.

5. Kontrole placówek handlowych 
(wielkopowierzchniowych i innych)

A. Prawna ochrona pracy

Pracodawcy, skupiając się głównie na prowa-
dzeniu działalności podstawowej podmiotu leczni-
czego, często zaniedbują bądź lekceważą sprawy 
bhp. Należy podkreślić, że szereg nieprawidłowo-
ści stwierdzonych podczas kontroli nie wymagało 
dużych nakładów finansowych, a jedynie działań 
organizacyjnych. Świadczyć o tym może fakt wyko-
nania przez pracodawców w czasie kontroli 348 
decyzji ustnych wydanych przez inspektorów pracy.

Ustalony w wyniku przeprowadzonych kontro-
li stan przestrzegania przepisów bhp wskazuje na 
potrzebę kontynuowania przez Państwową Inspekcję 
Pracy działań kontrolno-nadzorczych w podmiotach 
leczniczych.

wystąpienia zdarzeń związanych z urazami, 
do których doszło w wyniku zranienia ostrymi 
narzędziami medycznymi. Pracodawcy poprze-
stają w takich sytuacjach na odnotowaniu zda-
rzeń w tzw. rejestrach ekspozycji pracowników 
na czynniki biologiczne i wdrożeniu procedury 
postępowania po ekspozycji na krew i na inny 
materiał potencjalnie zakaźny.
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W 2013 r. kompleksowymi kontrolami w 
zakresie m.in. zagadnień przestrzegania prze-
pisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów 
o pracę, prowadzeniu dokumentacji związanej 
ze stosunkiem pracy, czasie pracy, wypłacie 
należnych pracownikom wynagrodzeń i innych 
świadczeń, objęto 166 placówek wielkopo-
wierzchniowych, w których pracę wykonywało 
ponad 9,7 tys. pracowników. Wśród skontrolo-
wanych placówek ponad 23% wytypowano do 
kontroli na podstawie napływających skarg.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały 
zasadności 31% zgłoszonych skarg, natomiast 
¼ znalazła całkowite uzasadnienie

W 2013 r. potwierdziły się obserwacje poczy-
nione w latach ubiegłych - nadal w wielu pla-
cówkach występują nieprawidłowości, ale 
ich skala maleje. Stwierdzane uchybienia nie 
mają charakteru systemowego i są w większości 
wynikiem błędów osób nadzorujących, planują-
cych i rozliczających pracę w poszczególnych 
placówkach. 

Najczęściej ujawnianym uchybieniem była 
nieprawidłowa treść świadectw pracy; niepra-
widłowość ta dotyczyła 18% poddanych ocenie 
świadectw.

W porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł 
odsetek placówek, w których nie udzielono urlo-
pu wypoczynkowego w roku, w którym pracow-
nik nabył do niego prawo (dotyczyło to ok. 8% 
poddanych kontroli pracowników, przeciętnie jed-
nemu pracownikowi nie udzielono 6 dni urlopu). 

Pozostałe nieprawidłowości stwierdzone w 
placówkach wielkopowierzchniowych dotyczyły 
niewielkich grup zatrudnionych (przykładowo: nie-
udzielenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego 
- 92 pracowników; niewypłacenie wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych – 31, a jego 
zaniżenie – 18 osób).

W 29 placówkach ujawniono nieprawidłowe 
prowadzenie ewidencji czasu pracy 177 (7%) pra-
cowników. Nieprawidłowości w tym zakresie polega-
ły głównie na nieodzwierciedlaniu w dokumentacji 
rzeczywistego czasu pracy pracowników. Natomiast 
tylko w odniesieniu do jednego pracownika stwier-
dzono nieprowadzenie tej ewidencji.

 ● Pozostałe placówki handlowe  
(mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 515 placówek, w których 
zatrudniano ponad 10,6 tys. pracowników. Blisko 

16% sklepów zostało wytypowanych do kontroli w 
wyniku napływających skarg, z których 31% zosta-
ło uznanych za niezasadne. Ustalenia poczynione 
przez inspektorów w pełni potwierdziły zasadność 
¼ zgłoszonych skarg; w pozostałych przypadkach 
sygnalizowane problemy zostały potwierdzone 
częściowo.

W części kontrolowanych obszarów prawnej 
ochrony pracy odnotowano zmniejszenie odsetka 
placówek, w których nie przestrzegano przepisów. 
Niemniej jednak inspektorzy pracy sygnalizują, 
że w małych placówkach handlowych nadal 
występuje szersze spektrum nieprawidłowości 
niż w placówkach wielkopowierzchniowych. 
Większa jest także ich skala. Przykładem jest 
choćby nieprowadzenie akt osobowych lub ich 
nieprawidłowe prowadzenie, co w placówkach 
wielkopowierzchniowych występuje incydentalnie, 
w małych zaś dotyczy prawie ¼ pracowników.

W małych sklepach nadal problem stano-
wi wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. Dotyczy to przede wszystkim 
wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Niewypłacenie bądź zaniżenie 
tego świadczenia stwierdzono wobec ponad 13% 
pracowników. Dodatkowo inspektorzy pracy ujaw-
nili przypadki wypłacania wynagrodzenia za pracę 
nieodnotowywanego w dokumentacji płacowej, co 
powoduje zaniżanie świadczeń pochodnych od 
wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatku dochodowego.

Stosunkowo niewielka jest natomiast skala 
zaległości urlopowych – ujawniono je jedynie w 
odniesieniu do niespełna 1% poddanych kontroli 
pracowników.

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

de wszystkim wśród pracodawców - właścicieli 
małych sklepów, nieposiadających własnych 
służb kadrowych i księgowych, ale także wśród 
kierowników placówek wielkopowierzchniowych, 
którzy w niektórych placówkach wykonują czyn-
ności związane z planowaniem i rozliczaniem 
czasu pracy pracowników;

 – niestaranne i niesystematyczne prowadzenie 
dokumentacji ze stosunku pracy;
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 – traktowanie spraw z zakresu bieżącej działal-
ności placówki jako ważniejszych niż obowiązki 
wynikające z przepisów prawa pracy;

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

Wykres 54. Mniejsze placówki handlu detalicznego  
– naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy

Źródło: dane PIP

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 ● Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 164 placówki u 60 pracodaw-
ców.

Podobnie jak w latach poprzednich, najczęś-
ciej ujawniane w roku sprawozdawczym niepra-
widłowości dotyczyły niewłaściwego składowania 
i magazynowania towarów oraz braku ładu i 

porządku w ciągach komunikacyjnych. Wspo-
mniane naruszenia (których skala w roku sprawo-
zdawczym jeszcze wzrosła) wynikają zazwyczaj 
z nieregularnych dostaw towarów i nadmiernego 
natężenia ich przepływu przez placówkę. Skła-
dowanie towarów w niewłaściwych miejscach 
(np. w ciągach komunikacyjnych, pod drzwiami 
ewakuacyjnymi) stanowi utrudnienie dla ruchu 
wewnątrzzakładowego oraz ewentualnej ewa-
kuacji pracowników i innych osób (klientów) w 
przypadku pożaru. Niewłaściwie składowany 
towar na regałach stwarza również zagrożenia 
wypadkowe dla pracowników i klientów. 

Wiele zastrzeżeń budził również niezadowa-
lający poziom bezpieczeństwa ruchu pieszego i 
wózków – nie wyznaczono ciągów komunikacyj-
nych, nie oznakowano miejsc niebezpiecznych.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 r. 
wskazują ponadto na występowanie znaczącej ska-
li nieprawidłowości w zakresie wyposażania pra-
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Wykres 55. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów z zakresu bhp

Źródło: dane PIP

cowników w odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej. Nieprawidłowości te stwier-
dzono w 30% kontrolowanych placówek i dotyczyły 
odpowiednio: 19% pracowników objętych kontrolą 
(w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie robocze) 
i 14% (w zakresie wyposażenia w środki ochrony 
indywidualnej).  

Odnotowano, w porównaniu z wynikami kontroli 
z lat poprzednich, wzrost nieprawidłowości w zakre-
sie oceny ryzyka zawodowego - stwierdzono je w 
w co trzeciej placówce i dotyczyły 9% pracowni-
ków objętych kontrolą.

W placówkach wielkopowierzchniowych przy-
bywa sprzętu zmechanizowanego (posiadającego 
własny napęd) do transportu. Zmniejsza się więc 
obciążenie pracowników wynikające z ręcz-
nego przemieszczania ciężarów. Jednostkowe 
przypadki przemieszczania towarów o ponadnor-
matywnej masie ujawniono w co dziesiątej pla-
cówce. Problemy w zapewnieniu bezpiecznego 
przemieszczania towarów stwarza głównie 
używanie wózków ręcznych typu roll-cage, 

ze względu na ich konstrukcję (wysoka klatka 
ładunkowa) i sposób ładowania (często środek 
ciężkości ładunku znajduje się powyżej połowy 
jego wysokości). 

 ● Pozostałe placówki handlowe (mniejsze 
sklepy)

Kontrolą objęto 517 placówek u 508 pracodaw-
ców.

W porównaniu z wynikami kontroli z lat poprzed-
nich, nie zanotowano w roku sprawozdawczym 
poprawy. Nieprawidłowości dotyczyły szczególnie 
takich zagadnień, jak:
 – przygotowanie pracowników do pracy  

(7% pracowników objętych kontrolą nie odbyło 
szkoleń wstępnych, a 16% - okresowych; 13% 
pracowników nie posiadało aktualnego orze-
czenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na danym stanowisku), 
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Wykres 56. Mniejsze placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp

Źródło: dane PIP
 – magazynowanie i składowanie towarów (w 

tym brak instrukcji magazynowania i bezpiecz-
nego wykonywania prac),

 – ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach 
pracy, 

 – pomiary skuteczności ochron przeciwpora-
żeniowych. 
W 32% placówek stwierdzono ponadto niepra-

widłowości w wyposażeniu pracowników w odzież i 
obuwie robocze. Dotyczyły co piątego pracownika 
objętego kontrolą.

Duża skala naruszeń wynikała m.in. z tego, 
że co piąty pracodawca prowadzący placówkę 
handlową nie odbył wymaganego szkolenia w 
dziedzinie bhp. Również w co piątej placówce, 
wbrew obowiązkowi, nie powierzono nikomu 
wykonywania zadań służby bhp.

W ocenie inspektorów pracy kontrolujących pla-
cówki handlowe przyczynami nieprawidłowości w 
obszarze bhp są zwłaszcza:
 – zła organizacja pracy oraz brak właściwego 

nadzoru nad pracownikami i sposobem wyko-
nywania przez nich pracy;
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 – lekceważenie spraw bhp przez pracodawców 
i kadrę kierowniczą (premiowane jest szybkie 
wykonanie zadania przez pracownika, a nie - 
zgodne z przepisami bhp);

 – pośpiech w okresach znacznego nasilenia prac 
(np. podczas wzmożonych dostaw towarów); 

 – nadmierny - w stosunku do pojemności maga-
zynów - przepływ towarów, co wymusza ich 
okresowe składowanie w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych;

 – niewłaściwe wykonywanie zadań przez własne 
służby bhp (w placówkach wielkopowierzchnio-
wych) lub niekorzystanie przez pracodawców 
(w małych placówkach) z fachowej obsługi w 
zakresie bhp świadczonej przez pracowników 
zatrudnionych przy innej pracy lub specjalistów 
z zewnątrz;

 – niedostateczny stan zatrudnienia na poszcze-
gólnych zmianach. 
Pracodawcy tłumaczyli zaistniałe uchybienia 

trudnościami finansowymi, dużą rotacją pracowników 
i lekceważeniem przez nich przepisów bhp. 

W związku ze stwierdzonymi w placówkach 
wielkopowierzchniowych nieprawidłowościami 
inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 481 decyzji, w tym:
 – 6 decyzji wstrzymania prac,
 – 8 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 33 decyzje skierowania do innych prac 

38 osób;
 9 skierowali do pracodawców 844 wnioski w 

wystąpieniach;
 9 wydali 15 poleceń ustnych;
 9 ukarali 29 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 34,5 tys. zł;
 9 wobec 49 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 w jednym przypadku zawiadomili prokuraturę 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Natomiast w mniejszych placówkach  
handlowych:

 9 wydali 3 832 decyzje, w tym:
 – 2 decyzje wstrzymania prac,
 – 5 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 1 decyzję skierowania do innych prac;

 9 wydali 8 decyzji nakazujących wypłatę należ-
nych wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy na łączną kwotę 5,9 tys. zł,

 9 skierowali do pracodawców 3 007 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 wydali 95 poleceń ustnych;
 9 ukarali 118 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 129,4 tys. zł;
 9 wobec 154 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 8 wniosków o ukaranie;
 9 w jednym przypadku zawiadomili prokuraturę 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy udzielali 
także porad prawnych, technicznych oraz dotyczą-
cych legalności zatrudnienia. W super- i hiper- mar-
ketach udzielono 1 354 takich porad, w mniejszych  
placówkach 3 168.

*   *   *
Kompleksowe kontrole placówek handlowych 

prowadzone są przez inspektorów pracy już od 14 lat. 
Tak długi okres systematycznych działań pozwala na 
stwierdzenie, że w super – i hiper – marketach nie-
prawidłowości stwierdza się przede wszystkim 
w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy, 
najczęściej nowo powstałych (gdzie zatrudniano 
kadrę kierowniczą o małym doświadczeniu, niedo-
statecznie przeszkoloną zarówno w zakresie pra-
wa pracy, jak i rozwiązań przyjętych w danej sieci), 
bądź też należących do stosunkowo nowych sieci o 
zasięgu lokalnym, nastawionych na zdobycie rynku 
i o stosunkowo niewielkim kapitale. Natomiast skala 
i waga naruszeń ujawnianych w mniejszych pla-
cówkach handlowych jest nadal znacząca. 

Poczynione w latach ubiegłych obserwacje co 
do wpływu warunków społeczno-gospodarczych na 
ten segment sektora handlowego zachowują aktual-
ność także i w tym roku. Poszukiwanie znaczących 
oszczędności finansowych, poprzez ograniczenie 
kosztów osobowych i wydatków na zapewnienie 
właściwej obsługi prawnej i kadrowej, świadome 
naruszanie zakazu pracy w placówkach handlowych 
w święta (pozwalające na zwiększenie dochodów, 
wobec zamknięcia w te dni placówek wielkopo-
wierzchniowych) czy - w małych miejscowościach 
- wykorzystywanie wysokiego lokalnie poziomu 
bezrobocia, nie są przyczynami, które mogą zostać 
wyeliminowane jedynie poprzez działania Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Jednakże mając na uwadze uzyskane dotych-
czas efekty oraz konieczność rozwiązywania 
doraźnych problemów, Państwowa Inspekcja Pracy 
kontynuować będzie działania kontrolne w branży 
handlowej.
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6. Budownictwo

A.  Kontrole prac budowlanych, w tym 
rozbiórkowych – z uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących prawidłowości 
zamontowania i odbioru rusztowań 
fasadowych

Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 887 kontroli 
na 2 577 budowach (w 2012 r. – 5 025 kontroli na 
2 634 budowach). Kontrolowano budowy obiektów: 
mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, centrów 
handlowych, szkół, przedszkoli, hoteli oraz remon-
ty, rozbiórki i modernizacje obiektów budowlanych. 
Zwracano uwagę przede wszystkim na te rodzaje 
prac, które charakteryzowały się dużą liczbą niepra-
widłowości stwierdzonych podczas wcześniejszych 
kontroli lub nasileniem zdarzeń wypadkowych. Prze-
prowadzone kontrole dotyczyły głównie spełniania 
wymagań bezpieczeństwa przy pracach na wyso-
kości, w tym na rusztowaniach (2 299 kontroli na 

1 392 budowach) oraz przy pracach ziemnych i w 
wykopach (710 kontroli na 504 budowach). 

Ze względu na wysoką skalę nieprawidłowości 
stwierdzanych w poprzednich latach - większość 
kontroli miała miejsce na terenie małych i średnich 
budów. 

Objęte kontrolą podmioty (4 053) zatrudniały 
łącznie ponad 45,3 tys. pracowników, w tym ponad 
2,4 tys. kobiet i 335 młodocianych.

Wśród kontrolowanych dominowały kilkuosobo-
we mikroprzedsiębiorstwa (72%) oraz małe zakłady 
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (25%). Pozostałe 
kontrole (3%) dotyczyły podmiotów zatrudniających 
powyżej 49 pracujących. 

Skala stwierdzonych w 2013 r. naruszeń przepi-
sów bhp jest nadal duża. Najwięcej nieprawidłowo-
ści dotyczyło wykonywania prac na rusztowaniach. 
Prace z użyciem rusztowań były wykonywane na 
65% budów, przy czym na prawie połowie z nich 
stwierdzono brak odbioru 1 246 rusztowań. Nie 
potwierdzono sprawdzenia zakotwienia 34% rusz-
towań w dokumentach ich odbioru. Zaznaczyć 

Wykres 57. Tereny budów – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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należy, że często rusztowania montowane były 
przez osoby nieposiadające uprawnień kwalifi-
kacyjnych, szczególnie przy pracach krótkotermi-
nowych. Skutkowało to wykonywaniem pracy na 
rusztowaniach nieprawidłowo zmontowanych i nie-
kompletnych. Inspektorzy zwracali też uwagę na 
nieprawidłowe poręcze ochronne przy pomostach 
roboczych rusztowań lub ich brak (2 744 rusztowa-
nia). Stwierdzali niewłaściwe wypełnianie rusztowań 
pomostami roboczymi (1 415 rusztowań), brak zako-
twień do stałych elementów obiektu (229 rusztowań) 
oraz brak pionów komunikacyjnych (1 007 ruszto-
wań). Miał na to również wpływ brak okresowych 
kontroli rusztowań. 

Dopuszczano do użytkowania, zwłaszcza 
u małych przedsiębiorców - stare, zużyte tech-
nicznie rusztowania, przede wszystkim typu 
warszawskiego. Ze względu na wysokie koszty 
pracodawcy z tych zakładów rzadko decydują 
się na montaż rusztowań przez wyspecjalizowane 
firmy, których pracownicy mają stosowne upraw-
nienia. 

Nadal dużo 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 zwracają 
nieprawidłowe środki ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości: balustrady lub ich brak  
(67% budów), niezabezpieczenie dojść i przejść 
oraz klatek schodowych (58% budów), niezabez-
pieczenie otworów technologicznych przed upadkiem 
z wysokości (54% budów) oraz niewyposażanie 
pracowników w wymagane środki ochrony indy-
widualnej głowy (1 696 pracowników) i chroniące 
przed upadkiem z wysokości (796 pracowników). 
Zaniedbania te najczęściej wynikały z nieuwzględ-
nienia w harmonogramie wykonywania robót budow-
lanych prac zabezpieczających i lekceważenia tzw. 
krótkotrwałych zagrożeń, które znikną samoistnie 
wraz z zakończeniem prac na wysokości. Wymie-
nione nieprawidłowości powtarzały się na różnych 
kondygnacjach wznoszonych obiektów. 

Należy zaznaczyć, że brak zabezpieczeń na 
stanowiskach pracy wiąże się z tolerowaniem 
odstępstw od wymagań bhp przez osoby z nad-
zoru odpowiedzialne za ochronę pracy, które mają 
na uwadze przede wszystkim realizację procesu 
budowlanego.

Stwierdzano również niewygrodzenie i brak 
oznakowania stref niebezpiecznych, zarówno 
przy wykonywaniu prac na rusztowaniach lub z 
wykorzystaniem sprzętu do transportu pionowego 
w miejscach ogólnie dostępnych, jak i przy pracach 
ziemnych i w wykopach (41% budów). Nadal wyko-
nywano roboty w wykopach o ścianach nieza-
bezpieczonych przed możliwością osunięcia się 
gruntu (brak odpowiedniego obudowania lub skar-
powania - 37% budów). Zdarzało się, że urobek z 
wykopu nie był wywożony poza miejsce jego wydo-
bycia, tylko składowany przy krawędzi wykopu, co 
obciążało jego nieumocnione ściany. Brak było też 
prawidłowo wykonanych zejść (wejść) do wykopów  
(22% budów). Również w tych przypadkach, w oce-
nie inspektorów pracy, głównym powodem niepra-
widłowości była chęć obniżenia kosztów robót. 

Wśród nieprawidłowości dotyczących eksploa-
tacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
najczęściej stwierdzano niezabezpieczenie przewo-
dów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi (37% budów).

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
nie zapewniło 1 046 pracodawców – wykonawców 
robót budowalnych. Natomiast 148 pracodawców 
prowadziło roboty budowlane niezgodnie z opraco-
wanymi instrukcjami. 

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 stanowiskowego  
(2 113 pracowników) i bez aktualnych orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku, w tym do pracy na wysoko-
ści (1 647 pracowników). Stwierdzano przypadki 
fałszowania zaświadczeń lekarskich i szkoleń 
stanowiskowych w zakresie bhp. 

Pracodawcy średnich i dużych firm z reguły 
wyposażali pracowników w odzież i obuwie robo-
cze. Szefowie małych firm często wypłacają ekwiwa-
lent pieniężny na zakup odzieży i obuwia roboczego, 
co nie zawsze przynosi oczekiwany skutek (650 
pracowników skontrolowanych firm nie posiadało 
odzieży i obuwia roboczego).

Naruszenia prawa polegające na zatrudnianiu 
bez wymaganych kwalifikacji do obsługi maszyn 
i urządzeń budowlanych dotyczyły łącznie 873 pra-
cowników, a 117 nie miało uprawnień do obsługi 
urządzeń poddozorowych. Zdarzały się przypadki 
fałszowania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi 
maszyn budowlanych.
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Nieprawidłowości w zakresie przygotowania 
pracowników do pracy odnosiły się głównie do 
małych firm, od niedawna działających na rynku 
budowlanym.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniono 6 466 pracownikom. 

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

W ramach współpracy z innymi organami prze-
prowadzono na budowach: kontrole wspólne, w 
tym z przedstawicielami: nadzoru budowlanego – 14, 
policji – 8, urzędu dozoru technicznego – 1, straży 
pożarnej – 1; kontrole na wniosek innych orga-
nów, w tym: nadzoru budowlanego – 10 kontroli, 
policji – 9 kontroli, straży miejskiej – 3 kontrole, ZUS 
– 2 kontrole, urzędu pracy – 2 kontrole, prokuratury 
– 2 kontrole.

Inspektorzy skierowali ponadto pisma informu-
jące o naruszeniach przepisów bhp: 76 – do nadzoru 
budowlanego, 58 – do samorządu terytorialnego, 
53 – do ZUS, 40 – do urzędu skarbowego, 38 – 
do dozoru technicznego, 26 – do wojewódzkiego 
ośrodka medycyny pracy, 17 – do policji, 14 – do 
prokuratury, 14 – do związków zawodowych, 12 – do 
Funduszu Pracy, 2 – do społecznej inspekcji pracy, 
1 – do inspekcji sanitarnej.

Ze względu na rażące naruszenia przepisów 
bhp, ujawnione podczas dwóch kolejnych kontroli, 
inspektorzy skierowali 63 wnioski do ZUS o pod-
wyższenie o 100% składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 32 673 decyzje ogółem, w tym:
 – 2 531 decyzji wstrzymania prac,
 – 1 728 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn, 
 – 1 151 decyzji skierowania do innych prac 

2 821 osób;
 9 skierowali do pracodawców 5 770 wniosków w 

wystąpieniach;
 9 ukarali 2 058 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł;
 9 wobec 890 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 71 wniosków o ukaranie;

 9 w 21 przypadkach zawiadomili prokuraturę o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W wyniku zastosowanych środków prawnych 

usunięta została większość nieprawidłowości na 
kontrolowanych budowach. W wielu przypadkach 
nie były to niestety trwałe efekty. Błędy wyelimino-
wane na jednej budowie pojawiały się u tego samego 
pracodawcy na innej budowie lub nawet na kolejnym 
etapie tej samej budowy. Stąd też, oprócz opisanych 
wyżej kontroli służących kompleksowej ocenie stanu 
bezpieczeństwa w budownictwie, inspektorzy pracy 
prowadzili w tej branży krótkie kontrole, skoncen-
trowane na nieprawidłowościach stwarzających 
bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracujących i - zależnie od potrzeb - powtarzane 
u tego samego pracodawcy (na tym samym pla-
cu budowy) w następnych dniach lub tygodniach w 
celu wyegzekwowania trwałej likwidacji zagrożeń. W 
roku sprawozdawczym przeprowadzono 2 855 takich 
kontroli, przy czym aż 70% z nich stanowiły kontrole 
ponowne (druga, trzecia, a nawet czwarta czy piąta 
wizyta u tego samego pracodawcy nierespektujące-
go przepisów bezpieczeństwa). Łącznie inspektorzy 
pracy wydali w sprawach bhp 14 167 decyzji, w tym  
1 895 decyzji wstrzymania prac, 1 067 decyzji wstrzy-
mania eksploatacji maszyn, 998 decyzji skierowania 
pracowników do innych prac, a także 5 832 decyzje z 
rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu 
na ochronę zdrowia lub życia pracujących, nadanym 
na podstawie art. 108 Kpa.

Podobnie jak w latach poprzednich, praco-
dawcy tłumaczyli naruszenia trudnościami eko-
nomicznymi, które są skutkiem niewywiązywania 
się inwestorów ze zobowiązań finansowych, braku 
zamówień lub niskich cen dyktowanych przez kon-
kurencję, a także dużej rotacji pracowników. Z tym 
ostatnim zjawiskiem wiąże się konieczność przepro-
wadzania kolejnych szkoleń bhp, badań lekarskich, 
wyposażania w środki ochrony indywidualnej, odzież 
i obuwie robocze. Małe firmy z reguły stosują tańsze 
technologie. Niechętnie zdobywają się na wprowa-
dzanie nowych i bezpiecznych rozwiązań (np. zakup 
lub wypożyczenie nowoczesnego rusztowania, czy 
szalunku do zabezpieczeń ścian wykopów wiąże się 
z dużymi kosztami). Trudno jest im również pozyskać 
osoby z uprawnieniami kwalifikacyjnymi ze względu 
na wysokie wymagania płacowe.

Pracodawcy zarządzający jednoosobowo firmą o 
kilkuosobowym zatrudnieniu tłumaczyli niemożność 
zapewnienia skutecznego nadzoru nad pracownika-
mi koniecznością wykonywania innych prac związa-
nych z działalnością gospodarczą. 
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W ocenie inspektorów pracy przyczyną nie-
prawidłowości jest z jednej strony – ograniczenie 
wydatków na organizację bezpiecznych stanowisk 
pracy, a z drugiej – tolerowanie na co dzień nie-
przestrzegania podstawowych zasad i przepisów 
bhp. Powoduje to zjawisko przerzucania odpo-
wiedzialności za stan bhp na podwykonawców, 
którzy mają dużo mniejsze możliwości organizacyjne 
i finansowe. 

Inspektorzy wskazują także na nierzetelne 
wykonywanie zadań przez służbę bhp, tj. na brak 
przeglądów warunków pracy na budowie. 

Wysokie bezrobocie również ma negatywny 
wpływ na podejście pracodawców do kwestii zapew-
nienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Z kolei pracownicy ograniczają swoje wymagania i 
godzą się na gorsze warunki, chcąc się utrzymać 
w pracy. 

Coraz więcej pracodawców szuka oszczędności 
poprzez stosowanie innych form zatrudnienia niż 
stosunek pracy, tzn.: umów cywilnoprawnych oraz  
umów z osobami prowadzącymi działalność gospo-
darczą na własny rachunek (tzw. samozatrudnianie). 
Osoby te często nie stosują się do przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy, uznając, że prawo pracy ich 
nie dotyczy. 

Inspektorzy zwracają ponadto uwagę na mają-
cy nadal miejsce problem łączenia wielu funkcji 
przez kierowników budów. Nadzorowanie przez 
jedną osobę nawet kilku terenów budowy oraz spra-
wowanie funkcji koordynatora ds. bhp powodują 
zwykle niewłaściwy nadzór na budowie (kierownik 
budowy nie przebywa stale na budowie). Najwięcej 
tego typu nieprawidłowości występuje na małych 
budowach. 

Niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi praca-
mi oraz tolerowanie nieprzestrzegania przepisów 
wynikają również z faktu, iż wiele firm budowla-
nych nie posiada odpowiedniego wyposażenia 
sprzętowego oraz przygotowania organizacyjnego 
do sprawnego i bezpiecznego wykonywania robót. 

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budo-
wach jest zróżnicowany i zależy od sytuacji eko-
nomicznej przedsiębiorstw, wiedzy pracodawców i 
kierowników budów o występujących zagrożeniach, 
dyscypliny technologicznej oraz fachowości pracow-
ników. 

Przyjęte zasady nadzoru i kontroli dużych 
inwestycji, polegające na cyklicznych spot-
kaniach z inwestorami, projektantami, kierow-
nictwem budowy, a także z wykonawcami na 
poszczególnych etapach realizacji inwestycji, 

sprzyjają większemu zaangażowaniu wszystkich 
uczestników procesu budowlanego w zapewnie-
nie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków. W czasie kontroli takich budów inspektorzy 
stwierdzali niejednokrotnie podejmowanie przez 
inwestorów i wykonawców działań o charakterze 
organizacyjnym i technicznym znacząco podno-
szącym poziom bezpieczeństwa pracy.

Dla wszystkich zainteresowanych bezpieczeń-
stwem pracy w budownictwie organizowano semi-
naria, szkolenia oraz konferencje w siedzibach 
okręgowych inspektoratów pracy lub miejscach 
wskazanych przez partnerów wpierających działa-
nia PIP. 

Odbyły się 2 posiedzenia Rady Głównego 
Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie, na których mówiono o problemach w 
branży budowlanej, informowano o wypadkach oraz 
działaniach prewencyjnych w zakresie ograniczania 
zagrożeń, w tym o dobrych praktykach przy realizacji 
inwestycji budowlanych.

Zorganizowano także spotkanie szkoleniowe 
przedstawicieli organów nadzoru budowlanego i 
Państwowej Inspekcji Pracy, na którym dyskutowa-
no o kompetencjach obu urzędów, zbieżności celów 
działania, formach współpracy i jej praktycznych 
aspektach, szczególnie w zakresie zagrożeń pub-
licznych i badania przyczyn i okoliczności katastrof 
budowlanych. 

W 2014 r. będą kontynuowane działania nadzor-
czo-kontrolne na budowach, na których: doszło do 
zdarzeń wypadkowych, rozpoznano liczne zagroże-
nia oraz prowadzone są zadania inwestycyjne o spe-
cyficznym charakterze lub szczególnej technologii.

Pracodawcy, lekceważący obowiązek zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy, zostaną 
poddani kolejnym kontrolom inspektorów PIP.

Podobnie jak w latach ubiegłych, będą podejmo-
wane również kontrole zagrożeń wynikających z 
„łańcucha podwykonawców” (kiedy generalnego 
wykonawcę dzieli od podwykonawcy nawet kilkuna-
stu pośredników).

Kontynuowana będzie współpraca z nadzorem 
budowlanym ukierunkowana na skuteczne egze-
kwowanie obowiązków w dziedzinie bezpiecznych 
warunków pracy od osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie.

W celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpie-
czeństwa pracy na budowach nadal podejmowane 
będą działania na rzecz podnoszenia kultury pracy 
zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników 
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poprzez upowszechnianie tematycznych wydawnictw 
(broszur, ulotek) oraz współpracę ze środkami maso-
wego przekazu.

Działalność kontrolno-nadzorcza wsparta 
zostanie też specjalnymi programami prewencyjno-
-informacyjnymi skierowanymi do pracodawców i 
pracowników z branży budowlanej.

B. Kontrole dotyczące budowy i remontów   
dróg

Przeprowadzono 824 kontrole dotyczące 441 
budów mostów, wiaduktów, dróg, przebudowy i 
remontów dróg powiatowych i krajowych, węzłów 
komunikacyjnych, przejść podziemnych oraz sie-
ci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, magistrali 
ciepłowniczych (w 2012 r. – 889 kontroli dot. 462 
budów). Kontrolą objęto łącznie 660 podmiotów, 
zatrudniających ponad 16,6 tys. pracowników, w tym 
ponad 1,4 tys. kobiet i 129 młodocianych.

Wśród kontrolowanych dominowały mikroprzed-
siębiorstwa, czyli firmy o kilkuosobowym zatrudnieniu 
(63%) oraz inne małe zakłady, tj. o zatrudnieniu od 
10 do 49 osób (31%). Tylko 6% kontroli dotyczyło 
podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracujących.

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. 
Przebudowa lub remont nawet niewielkiego odcinka 
drogi lokalnej, to prowadzenie prac na pasie ruchu 
jedynie czasowo wyłączonym, w  bezpośrednim 
sąsiedztwie poruszających się pojazdów samocho-
dowych i pieszych usiłujących pokonać dodatkowe 
przeszkody.

Oceniając wyniki kontroli należy stwierdzić, że 
od lat powtarzają się nieprawidłowości tego samego 
rodzaju. Nadal najwięcej nieprawidłowości doty-
czyło wykonywania prac na wysokości, w tym na 
rusztowaniach.

Źródło: dane PIP

Wykres 58. Budowa i remonty dróg i mostów – naruszenia przepisów
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Niepokoją także nieprawidłowe zabezpiecze-
nia oraz oznakowania stref i miejsc niebezpiecz-
nych (bądź ich brak), m. in. w pobliżu pracujących 
specjalistycznych maszyn i urządzeń do robót ziem-
nych, drogowych i budowlanych (52 % budów). Takie 
nieprawidłowości stwarzają zagrożenia wypadko-
we, szczególnie w miejscach ogólnie dostępnych, 
zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i osób 
postronnych.

Nieprawidłowości dotyczące robót ziemnych 
stwierdzono na prawie połowie budów. Polegały 
one na braku zabezpieczenia ścian wykopów przed 
obsunięciem się gruntu, nieprawidłowym składowa-
niu urobku i materiałów w pobliżu wykopu, a także 
braku właściwych i odpowiednio rozmieszczonych 
bezpiecznych zejść do wykopu. 

O braku odpowiedniego nadzoru, a także o lek-
ceważeniu zagrożeń przez samych pracowników, 
świadczy też niewyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej (łącznie 428 osób, w tym w 34 przy-
padkach problem dotyczył ochron przed upadkiem z 
wysokości, a w 49 – ochronników słuchu przy obsłu-
dze maszyn drogowych oraz w 59 – odzieży ochron-
nej o barwach ostrzegawczych i wyposażonych w 
elementy odblaskowe) lub ich niestosowanie przez 
pracowników (łącznie 471 osób, w tym w 57 przy-
padkach problem dotyczył ochronników słuchu, a w 
39 – ochron przed upadkiem z wysokości).

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

W dalszym ciągu stwierdzano nieprawidłowości 
w zakresie przygotowania pracowników do pracy. 
Instruktażu stanowiskowego nie odbyło 488 osób, a 
224 pracowały bez aktualnych orzeczeń lekarskich 
o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na okre-
ślonym stanowisku.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniło 197 pracodawców, a 34 prowadziło prace 
niezgodnie z instrukcją, co zwykle generowało nie-
właściwy sposób wykonywania prac, w tym również 
prac szczególnie niebezpiecznych. 

Zaznaczyć należy, że 188 osób obsługują-
cych maszyny i urządzenia budowlane nie posia-
dało wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych 
do ich obsługi. Często osoby obsługujące oraz 
nadzorujące nie wiedziały nawet o obowiązku 
posiadania odrębnych uprawnień kwalifikacyjnych 
do obsługi maszyn budowlanych.

Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z pracą – w odniesieniu do 
stanowisk, na których pracowało 160 pracowników. 
W wielu firmach budowlanych nadal nie dostrze-
ga się znaczenia oceny ryzyka w ukierunkowy-
waniu działań pozwalających zmniejszyć liczbę 
wypadków.

Istotnym problemem jest także współdziała-
nie wykonawców, których pracownicy wykonywali 
pracę w tym samym miejscu, w zakresie zapewnie-
nia 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 budowla-
ne, z właściwą organizacją pracy, często z wdro-
żonym systemem zarządzania bezpieczeństwem, 
inwestujące w nowoczesny sprzęt (przede wszystkim 
w maszyny budowlane do prac ziemnych i drogo-
wych) i technologie.

Inspektorzy informowali, że na budowach, 
które były objęte stałym nadzorem inspektora 
pracy, stwierdzano znaczną poprawę warunków 
pracy. Były to wspólne działania inspektora pracy i 
generalnego wykonawcy.

Kontrolowani pracodawcy podkreślali, że obo-
wiązujące przepisy nakładają zbyt wiele wymogów 
formalnych, które muszą być spełnione (m.in. spo-
rządzanie instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót, dokonanie oceny ryzyka zawodowego, upraw-
nienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń 
budowlanych). Tłumaczyli też, iż z uwagi na znaczny 
obszar, na którym prowadzone są prace (liniowość 
robót), nie ma możliwości zapewnienia skutecznego 
nadzoru 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 pracowników 
do przestrzegania przepisów bhp (a zwłaszcza sto-
sowania środków ochrony indywidualnej), wynikająca 
m.in. z niewłaściwego przygotowania zawodowego 
osób trafiających do pracy w tej branży. Wskazywali, 
że osoby nadzorujące nie miały wyrobionych prawid-
łowych nawyków i bezpiecznych zachowań (kultura 
bezpiecznej pracy).

Inspektorzy pracy podkreślali również, że lek-
ceważono znaczenie etapu przygotowywania i 
organizowania robót budowlanych, co skutkowało 
rutynowym i ogólnikowym opracowaniem pla-
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nu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót oraz oceny ryzyka 
zawodowego; pracodawcy nie wykorzystywali zatem 
możliwości wyeliminowania wielu zagrożeń już na 
etapie planowania procesu budowlanego.

Bardzo istotną przyczyną nieprawidło-
wości jest brak odpowiedzialności inwestora 
za stan bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odpowiedzialność taką 
ponoszą przede wszystkim wykonawcy (przed-
siębiorcy). Inwestor wymusza najniższą cenę 
za wykonywanie prac budowlanych, co skutku-
je oszczędnościami na bezpieczeństwie pracy.  

       W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 4 411 decyzji ogółem, w tym:
 – 221 decyzji wstrzymania prac,
 – 82 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 249 decyzji skierowania do innych prac 

413 osób;
 9 skierowali do pracodawców 1 127 wniosków w 

wystąpieniach;
 9 ukarali 255 osób grzywnami w drodze man-

datów karnych na łączną kwotę prawie  
300 tys. zł;

 9 wobec 128 osób zastosowali środki oddziały-
wania wychowawczego;

 9 do sądu skierowali 7 wniosków o ukaranie;
 9 w 4 przypadkach zawiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Inspektorzy pracy skierowali ponadto pisma 

informujące o naruszeniach przepisów bhp: 12 – do 
związków zawodowych, 11 – do organizacji samo-
rządu zawodowego, 9 – do nadzoru budowlanego, 
8 – do samorządu terytorialnego, 5 – do społecznej 
inspekcji pracy, 4 – do ZUS, 4 – do policji, 4 – do pro-
kuratury, 3 – do wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy, 2 – do dozoru technicznego, 2 – do Funduszu 
Pracy, 1 – do urzędu skarbowego, 1 – do inspekcji 
transportu drogowego.

W związku z rażącymi naruszeniami przepi-
sów bhp stwierdzonymi podczas dwóch kolejnych 
kontroli inspektorzy skierowali 2 wnioski do ZUS o 
podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. 

Oprócz kontroli prowadzono również działania 
prewencyjno-promocyjne w zakresie stosowania 
dobrych praktyk na budowach. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
potrzebę:

 ● kontynuowania działań kontrolnych ze względu 
na znaczną liczbę prowadzonych inwestycji;

 ● dalszego prowadzenia działalności prewencyj-
no-szkoleniowej wśród uczestników procesu 
budowlanego;

 ● upowszechniania informacji o bezpiecznych 
metodach prowadzenia prac drogowo-mosto-
wych.

7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w podziemnych zakładach górniczych

Kontrolami objęto 12 zakładów górniczych (w 
tym: 9 kopalni węgla kamiennego, 1 kopalnię rudy 
miedzi, 1 kopalnię cynku i ołowiu oraz 1 kopalnię 
gipsu i anhydrytu) zatrudniających łącznie 35,5 tys. 
pracowników. Do kontroli wytypowano oddzia-
ły, w których w 2012 r. zanotowano największą 
liczbę wypadków przy pracy; analizie poddano 
133 dokumentacje sporządzone po tych wypadkach. 
Najczęściej powtarzającymi się wydarzeniami powo-
dującymi wypadki były: uderzenie i przygniecenie 
przez opadające bryły urobku – 37 przypadków, 
uderzenie i przygniecenie przez przemieszczające 
się materiały i elementy w czasie transportu – 14, 
potknięcie i poślizgnięcie - 8.

Główne przyczyny wypadków, do których doszło 
w wyniku uderzenia i przygniecenia przez opada-
jące bryły urobku ze stropu i ociosów, to: nieza-
chowanie dostatecznej koncentracji i uwagi przez 
poszkodowanego w trakcie wykonywania prac w 
pobliżu strefy zagrożenia, niedostateczna obrywka 
stropów i ociosów, przebywanie poszkodowanego w 
strefie zagrożenia (pod niezabudowanym stropem), 
niewłaściwie wykonana obudowa lub opinka stro-
pów i ociosów oraz wykonywanie prac niezgodnie 
z technologią. 

Do najczęstszych przyczyn wypadków powsta-
łych wskutek uderzenia lub przygniecenia przez 
przemieszczające się materiały i elementy w cza-
sie transportu należały: niezachowanie ostrożności 
podczas wykonywania prac transportowych, brak 
koordynacji podczas zespołowych prac transpor-
towych, niewłaściwe mocowanie transportowanych 
elementów. 

Natomiast przyczynami wypadków zaistniałych 
w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia były prze-
de wszystkim: niedostateczna koncentracja uwagi 
i niezachowanie ostrożności podczas poruszania 
się w wyrobiskach dołowych, nieutrzymywanie dróg 
komunikacyjnych oraz miejsc pracy w należytym 
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stanie – nierówny i śliski, w wyniku zawodnienia, 
spąg wyrobisk, brak ładu i porządku na drogach 
komunikacyjnych dla załogi i na stanowiskach pracy, 
użytkowanie przez pracowników obuwia roboczego 
i ochronnego ze zużytym bieżnikiem niezabezpie-
czającym przed poślizgnięciem się na nierównej i 
śliskiej powierzchni.

Wymienione przyczyny wypadków wskazu-
ją na niedostateczne przestrzeganie przepisów i 
zasad bhp dotyczących: właściwego wykonania 
obudów stropu i ociosów, prawidłowego i stabilne-
go przewożenia materiałów podczas transportu, 
utrzymywania przejść i dojść do stanowisk pracy 
w odpowiednim stanie oraz użytkowania przez 
pracowników odpowiedniego obuwia ochronnego 
i roboczego. Wskazują one również na nieprawid-
łowe, niezgodne z przepisami i zasadami bhp, 
zachowanie się pracowników podczas wykony-
wania prac w specyficznych i utrudnionych warun-
kach w wyrobiskach dołowych.

Analiza kart oceny ryzyka zawodowego ujaw-
niła niepełne zidentyfikowanie zagrożeń związanych 
z wykonywaną pracą (nieprawidłowości ujawniono 
w 5 zakładach, dotyczyły 14 dokumentacji na 208 
skontrolowanych). Odnosiło się to również do zagro-
żeń, które były przyczyną analizowanych wypadków,  
np. zagrożeń stwarzanych przez nierówne powierzch-
nie oraz rozładunek transportowanych materiałów.

Inspektorzy pracy przeprowadzili jednocześnie 
analizę kart oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu 
do wypadków przy pracy zaistniałych w 2012 r. Doty-
czyła ona  w szczególności identyfikacji zagrożeń 
aktywizujących wypadek, informowania pracowników 
o ryzyku zawodowym oraz aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego po wypadku i ponownego zapoznania 
z oceną pracowników. Ustalono, że wszyscy objęci 
kontrolą pracownicy zostali poinformowani o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 
Na 58 stanowiskach pracy, na których wydarzyły 
się wypadki, zespoły oceniające ryzyko zawodowe 
dokonały jej aktualizacji, a na 36 stanowiskach aktu-
alizacja dotyczyła zagrożenia, którego aktywizacja 
była przyczyną wypadku. Świadczy to o tym, jak 
bardzo istotna jest każdorazowa weryfikacja oceny 
ryzyka zawodowego po zdarzeniu wypadkowym. W 
2 zakładach nie dokonano niestety aktualizacji oceny 
ryzyka zawodowego po wypadku.

Inspektorzy pracy przeanalizowali ponadto 153 
dokumentacje powypadkowe pod kątem spełniania 
wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy. We wszystkich 
przypadkach skład zespołu powypadkowego był 
zgodny z przepisami, nie stwierdzono także uchy-
bień w zakresie prowadzenia rejestrów wypadków 
przy pracy. Ujawniono natomiast nieprawidłowości 
polegające na: 
 – nieustaleniu wszystkich okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na zaistnienie wypadku -  
31 dokumentacji w 8 zakładach,

 – nieustaleniu wszystkich przyczyn wypadku lub 
ustaleniu błędnych przyczyn (szczególnie doty-
czyło to podawania jako przyczyny wypadku 
samego zdarzenia wypadkowego) - 30 doku-
mentacji w 8 zakładach,

 – nieustaleniu przez zespoły powypadkowe środ-
ków i wniosków profilaktycznych odnoszących 
się do wszystkich ustalonych wcześniej przyczyn 
wypadków - 13 dokumentacji w 5 zakładach,

 – zamieszczaniu przez zespół powypadkowy w 
protokole powypadkowym zapisu, bez uzasad-
nienia, że wyłączną przyczyną wypadku było 
naruszenie przez poszkodowanego przepisów 
dotyczących ochrony zdrowia i życia, spowodo-
wane przez niego umyślnie lub wskutek rażące-
go niedbalstwa - 6 dokumentacji w 4 zakładach,

 – niewskazywaniu w protokole powypadkowym 
przepisów prawa pracy, które pracodawca naru-
szył w związku z wypadkiem - 5 dokumentacji 
w 3 zakładach.
Należy dodać, że we wszystkich przypadkach 

pracodawcy zastosowali środki i wnioski profilaktycz-
ne ustalone przez zespoły powypadkowe.

Wiele nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 
kontroli:
 – urządzeń transportowych (przenośników 

taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwiesza-
nych) - skontrolowano 51 urządzeń, stwierdzono 
20 nieprawidłowości w 9 zakładach. Dotyczyły 
one najczęściej: braku urządzeń ochronnych 
(lub zastosowania niewłaściwych); nieutrzymy-
wania urządzeń w stanie sprawności technicznej 
i czystości; niesprawnych urządzeń do awaryj-
nego zatrzymywania maszyny (zerwane linki do 
wyłączników awaryjnych zabudowanych wzdłuż 
trasy przenośników lub ich brak). Ze względu na 
brak możliwości awaryjnego zatrzymania urzą-
dzeń inspektorzy pracy wstrzymali eksploatację 
4 przenośników;

 – sprzętu pomocniczego (wciągników linowych, 
telefonów i sygnalizatorów alarmowych, sekcji 
obudowy zmechanizowanej, urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych, hydraulicznych i pneu-
matycznych) - nieprawidłowości stwierdzono 
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Wykres 59. Podziemne zakłady górnicze – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

w 26 przypadkach (na 58 skontrolowanych) w 
8 zakładach. Dotyczyły one w szczególności: 
nieutrzymywania maszyn i urządzeń w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewnia-
jących użytkowanie ich bez szkody dla bezpie-
czeństwa i zdrowia pracowników; niesprawnej 
automatycznej sygnalizacji ostrzegawczej 
przed uruchomieniem maszyny; niesprawnych 
elementów sterowniczych mających wpływ na 
bezpieczeństwo obsługi maszyn; niesprawnych 
urządzeń do uruchomienia oraz całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymywania maszyny; niesto-
sowania się do postanowień instrukcji obsługi 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych; nie-
zabezpieczenia instalacji elektrycznych przed 
uszkodzeniem mechanicznym;

 – maszyn i urządzeń w bazach warsztatowych 
– skontrolowano 24 maszyny i urządzenia, 
stwierdzono 12 nieprawidłowości w 4 zakła-

dach. Dotyczyły one zwłaszcza: niesprawnych  
elementów sterowniczych mających wpływ 
na bezpieczeństwo obsługi maszyn (np. brak 
zabezpieczenia urządzenia przed ponownym 
samoczynnym uruchomieniem w przypadku 
zaniku i pojawienia się napięcia zasilającego 
urządzenie); niesprawnych urządzeń do awa-
ryjnego zatrzymywania maszyny; niewłaściwych 
urządzeń ochronnych; nieutrzymywania urzą-
dzeń w stanie sprawności technicznej i czysto-
ści; niezapewnienia właściwego oświetlenia na 
stanowisku pracy;

 – maszyn urabiających (kombajnów ściano-
wych i chodnikowych, strugu ślizgowego, wozu 
wiertniczego, kołowrotów zgarniakowych) - 
skontrolowano 13 maszyn, stwierdzono 3 nie-
prawidłowości w 3 zakładach. Dotyczyły one: 
niesprawnych urządzeń służących do awaryj-
nego zatrzymania maszyn; braku siedziska na 
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stanowisku operatora maszyny urabiającej  oraz 
oświetlenia strefy roboczej.
Dużo zastrzeżeń budził stan techniczny dróg 

komunikacyjnych do oddziałów i stanowisk pra-
cy. Kontrolami objęto 108 obiektów w wyrobiskach 
dołowych; uchybienia stwierdzono w prawie co trze-
cim (w 9 zakładach). Ujawnione nieprawidłowości 
należą do najczęstszych przyczyn wypadków na 
drogach komunikacyjnych i dotyczą: braku ładu i 
porządku w ciągach komunikacyjnych, niewłaści-
wego stanu technicznego dróg, przejść komunika-
cyjnych i ramp, niewłaściwego stanu technicznego 
urządzeń transportowych znajdujących się w obrębie 
dróg komunikacyjnych (odsłonięte elementy rucho-
me urządzeń obok których przechodzą pracownicy), 
niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia dróg 
transportowych.

W trakcie kontroli stanowisk pracy w wyrobi-
skach dołowych inspektorzy pracy stwierdzili w 6 
zakładach nieprawidłowości związane z zabudową 
stropu i ociosów.

Sprawdzono także przestrzeganie przepisów 
dotyczących szkoleń bhp, ujawniając nieprawidło-
wości polegające na: prowadzeniu instruktażu sta-
nowiskowego przez pracowników nieposiadających 
kwalifikacji oraz nierzetelnym prowadzeniu dokumen-
tacji (dotyczyło 8 pracowników na 300 skontrolowa-
nych, w 3 zakładach), nieprzestrzeganiu terminów 
szkoleń okresowych (4 pracowników na 375 skon-
trolowanych, w 2 zakładach).

Nieprawidłowości związane z przeprowadza-
niem badań profilaktycznych odnosiły się do 
nieprzestrzegania przez pracodawców terminów 
okresowych badań lekarskich (6 pracowników na 
296 skontrolowanych, w 4 zakładach).

Kontrole prawidłowości wyposażenia i użytko-
wania środków ochrony indywidualnej ujawniły 
uchybienia odnoszące się do 11 pracowników na 206 
skontrolowanych, w 4 zakładach (3 pracowników nie 
wyposażono w ochronniki słuchu, 8 – nie posiadało 
znajomości sposobów i zasad stosowania środków 
ochrony indywidualnej).

Z kolei 9 pracowników na 249 poddanych kon-
troli wykonywało pracę we własnej odzieży, mimo 
dostarczenia im przez zakład odzieży i obuwia robo-
czego (w tym 4 pracowników korzystało z odzieży 
własnej w strefach zagrożonych wybuchem metanu 
i pyłu węglowego).

Według inspektorów pracy przyczyny naru-
szeń  przepisów bhp wynikają z małej dbałości 
osób z dozoru i pracowników o stan techniczny  
maszyn i urządzeń; priorytetem wydaje się być 

zapewnienie ciągłości procesu technologicz-
nego. Pracodawcy i służby odpowiedzialne za 
stan bhp w zakładach tolerują odstępstwa od 
zasad eksploatacji i konserwacji maszyn i urzą-
dzeń oraz utrzymania właściwego stanu tech-
nicznego dróg transportowych i dróg dojścia do 
stanowisk pracy. Ponadto inspektorzy pracy w 
trakcie rozmów z pracownikami na temat zasad 
przeprowadzania i aktualizacji ryzyka zawodo-
wego w miejscu pracy stwierdzili słabą znajomość 
tych zagadnień. 

Innym celem kontroli pracodawców lub zakładów 
górniczych wchodzących w struktury pracodawców 
- spółek węglowych było sprawdzenie przestrze-
gania przepisów o czasie pracy,  ze szczególnym 
uwzględnieniem zatrudnienia pracowników w 
warunkach przekroczenia NDS i NDN czynników 
szkodliwych dla zdrowia.

Niezapewnienie pracownikom dni wolnych w 
zamian za przepracowane soboty i niedziele jest 
jedną z głównych nieprawidłowości występujących 
w zakładach branży górniczej, a w szczególności w 
kopalniach węgla kamiennego. Ogółem pracownicy 
objęci kontrolą przepracowali 553 soboty, z czego 
poprzez udzielenie dni wolnych zrekompensowano 
pracę wykonaną w ciągu 51 sobót (9,2%). Podob-
na sytuacja dotyczyła pracy w niedziele i święta. 
Pracownicy objęci kontrolą przepracowali łącznie 
517 niedziel i świąt, z czego w formie dni wolnych 
zrekompensowano im 68 (13,2%). 

W czasie kontroli nie stwierdzono przypadków 
niewypłacenia pracownikom należnych im świadczeń 
pieniężnych za pracę w soboty, niedziele i święta, za 
którą nie udzielono dni wolnych w innym terminie.

Ustalono ponadto, że w jednym z kontro-
lowanych zakładów górniczych Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA praca w soboty i niedziele 
została ujęta w planie techniczno-ekonomicznym na  
lata 2012 - 2013.

Istotnym problemem w kontrolowanych zakła-
dach jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
dotyczącej czasu pracy. Najwięcej uchybień w tym 
zakresie dotyczyło ewidencjonowania, jako czasu 
pracy, czynności służbowych dozoru wykonywanych 
poza godzinami przebywania w podziemnych wyro-
biskach. W jednym z kontrolowanych zakładów pra-
cownicy dozoru zobowiązani byli do uczestniczenia w 
codziennych odprawach przed rozpoczęciem pracy. 
Natomiast w innym zakładzie na polecenie służbowe 
dyrektora kopalni wprowadzono obowiązek odprawy 
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Zagadnienia objęte kontrolą Liczba pracowników 
objętych kontrolą

Liczba/odsetek pracow-
ników, wobec których 
naruszono przepisy

Przestrzeganie przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym 329

199
(60,5%)

Prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy 662 398
(60,1%)

Przestrzeganie normy dobowej czasu pracy 314
118

(37,6%)

Wypłata dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wynikających z przekroczenia 
normy dobowej

249
24

(10%)

Zatrudnianie pracowników w godzinach 
nadliczbowych na stanowiskach pracy, na których 
występują przekroczenia NDS i NDN czynników  
szkodliwych dla zdrowia

285
39

(13,7%)

Poprawność kwalifikowania godzin  nadliczbowych 
przepracowanych w warunkach przekroczenia 
NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia 
– jako godzin nadliczbowych związanych z 
koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w 
celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo usunięcia awarii

277
43

(15,5%)

Przestrzeganie dopuszczalnej liczby godzin pracy 
łącznie z godzinami nadliczbowymi przeciętnie w 
tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym

304
36

(11,8%)

Udzielanie co najmniej raz na cztery  
tygodnie niedzieli wolnej od pracy 308

53
(17,2%)

Podziemne zakłady górnicze – naruszenia przepisów prawa pracy

Źródło: dane PIP

z zakresu bhp dla kierownictwa i dozoru ruchu w 
każdy wtorek. 

W trakcie kontroli prawidłowości ewidencjono-
wania czasu pracy w zakładach górniczych nale-
żących do Katowickiego Holdingu Węglowego SA 
stwierdzono stosowanie regulaminu pracy, według 
którego czas pracy pracowników zatrudnionych pod 
ziemią liczony jest od wejścia pracownika do klatki 
szybu wyciągowego na powierzchni do wyjścia z 
klatki szybu na powierzchni. Rejestracji „zjazdu” i 

„wyjazdu” na powierzchnię dokonuje się za pośred-
nictwem czytników zlokalizowanych w rejonie nad-
szybi szybów przeznaczonych do przewozu ludzi. 
Regulamin pracy nie zawierał jednak uregulowań, 
które dają podstawę do odróżnienia rejestracji sta-
wienia się pracownika na nadszybiu przed porą 
zjazdu bez polecenia pracy w godzinach nadliczbo-
wych od rejestracji, która przedstawiałaby faktyczny 
czas pracy pracownika. Ponadto ustalono, że czę-
stym zjawiskiem jest wcześniejsze odbijanie przez 
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pracowników kart zjazdu, a następnie oczekiwanie 
na zjazd pod szybem lub nierejestrowanie wyjaz-
dów niezwłocznie po wyjeździe na powierzchnię. 
Z powyższych powodów dochodzi do sytuacji, w 
których pracodawcy, informując inspektorów pracy 
o niewystępowaniu pracy w nadgodzinach, uza-
sadniają to nieprawidłową ewidencją czasu pracy. 
Niemniej jednak ustalono, że w przypadkach obję-
tych kontrolą, nieprawidłowe prowadzenie ewidencji 
czasu pracy nie miało wpływu na wypłatę stosow-
nych świadczeń pracowniczych. 

Stwierdzono również przypadki nieprawidło-
wego zatrudniania pracowników w godzinach 
nadliczbowych, z tytułu szczególnych potrzeb 
pracodawcy, na stanowiskach pracy, na których 
występują przekroczenia NDS i NDN czynników 
szkodliwych dla zdrowia. Naruszenie to wynikało 
z zatrudniania pracowników na kolejnej zmianie 
przed zakończeniem doby pracowniczej. 

Bardzo istotne, ze względu na liczne stano-
wiska pracy, na których występują przekroczenia 
NDS lub NDN czynników szkodliwych dla zdro-
wia, jest poprawne kwalifikowanie godzin nadlicz-
bowych. Praca w takich warunkach w godzinach 
nadliczbowych dopuszczalna jest tylko  w razie 
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w 
celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochro-
ny mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 
Tymczasem inspektorzy pracy stwierdzali przypadki 
wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych 
z tytułu szczególnych potrzeb pracodawcy. Przy-
kładem błędnej kwalifikacji były prace dotyczące 
zabezpieczenia pompowni zakładu przeróbczego, 
kontroli i obserwacji rejonu zakładu przeróbczego 
pod kątem wyeliminowania zagrożeń mienia kopalni 
oraz zabezpieczenia instalacji ppoż. na powierzchni 
zakładu górniczego. 

Podstawowym problemem w zakresie prze-
strzegania przepisów o czasie pracy w kontrolo-
wanych zakładach, w szczególności należących do  
górnictwa węgla kamiennego, była praca w soboty  
(tj. w dzień wolny wynikający z przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy) i niedziele. Powszech-
nym zjawiskiem jest jej organizowanie wyłącznie 
jako pracy w godzinach nadliczbowych. Skala zja-
wiska w poszczególnych zakładach (kopalniach) 
była różna. Inspektorzy  dostrzegali starania kierow-
nictw kopalń, aby praca w soboty i niedziele była 
rekompensowana innymi dniami wolnymi w ramach 
okresu rozliczeniowego. Jednak w wielu przypad-
kach niezapewnienie pracownikom dni wolnych od 
pracy w zamian za pracę w soboty i niedziele było 

przyczyną innych naruszeń, np. przekroczenia rocz-
nego limitu godzin nadliczbowych, przekroczenia 
dopuszczalnego przeciętnie tygodniowego wymiaru 
czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi, 
zatrudnienia pracowników z uwagi na szczególne 
potrzeby pracodawcy w godzinach nadliczbowych 
na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia 
NDS/NDN, braku tygodniowych okresów odpoczyn-
ku. 

Opierając się na wynikach przeprowadzonych 
kontroli ustalono, że zamknięty katalog dopuszczal-
nych sytuacji uzasadniających pracę w godzinach 
nadliczbowych, zawarty w art. 151 § 1 Kodeksu 
pracy i mówiący o: konieczności prowadzenia akcji 
ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludz-
kiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunię-
cia awarii i szczególnych potrzebach pracodawcy 
- został rozszerzony o potrzeby wynikające z nor-
malnego (przewidywalnego i planowanego) procesu 
technologicznego, którym nie można przypisać cha-
rakteru szczególnego (np. kontrola stanu wyrobisk, 
obiektów i urządzeń, sprawowanie nadzoru nad 
prowadzeniem tej kontroli, działania zapewniające 
ciągłość ruchu maszyn i urządzeń).

Analizując przyczyny naruszeń przepisów 
regulujących czas pracy w zakładach górniczych, 
warto również stwierdzić, iż powszechnym zja-
wiskiem wśród załóg kopalń jest traktowanie 
pracy w soboty i niedziele jako możliwości 
podwyższania wynagrodzenia za pracę. Dzia-
łania inspektorów pracy w ostatnich latach miały 
niewątpliwie duże znaczenie w zakresie poprawy 
stanu wiedzy o przepisach dotyczących czasu pracy 
(zwłaszcza wśród kadry zarządzającej średniego 
szczebla, bezpośrednio organizującej i rozliczającej 
czas pracy) oraz wpłynęły na zmniejszenie skali 
występujących nieprawidłowości.

Przestrzeganie przepisów zabraniających 
zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbo-
wych w warunkach przekroczenia NDS lub NDN 
czynników szkodliwych z uwagi na szczególne 
potrzeby pracodawcy ma podstawowe znaczenie 
dla ochrony zdrowia pracowników. Tymczasem 
przepisy prawa pracy nie zawierają szczegóło-
wych regulacji dotyczących dokumentowania 
konkretnych powodów zatrudniania pracowni-
ków w godzinach nadliczbowych. Takie przypadki 
dokumentowane są więc w kopalniach z reguły w 
sposób ogólny, stąd inspektorzy pracy nie mają 
podstaw do podejmowania jednoznacznych roz-
strzygnięć.
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Podczas kontroli inspektorzy pracy wydali 167 
decyzji dot. bhp, w tym 1 decyzję wstrzymania 
prac, 13 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 
5 decyzji skierowania do innych prac 9 osób, a 
także 8 poleceń ustnych i 141 wniosków w wystą-
pieniach (w tym 74 dot. czasu pracy). Ponadto 
wydali 8 decyzji nakazujących wypłatę należności 
na kwotę 4,3 tys. zł. W związku ze stwierdzonymi 
wykroczeniami ukarali 13 osób grzywnami w drodze 
mandatów karnych na łączną kwotę 17,8 tys. zł; w  
2 przypadkach poprzestali na zastosowaniu środ-
ków oddziaływania wychowawczego. Ponadto 
udzielili 89 porad technicznych i 96 porad z zakresu 
prawnej ochrony pracy.

Dotychczasowe wyniki kontroli podziemnych 
zakładów górniczych wskazują na potrzebę: 

 ● podejmowania przez pracodawców i podległe 
im służby skutecznych działań organizacyjnych 
w celu utrzymywania maszyn i urządzeń tech-
nicznych oraz dróg komunikacyjnych w stanie 
technicznym zapewniającym bezpieczeństwo 
osobom wykonującym pracę w tych zakładach,

 ● dalszego doskonalenia dochodzeń powypad-
kowych, szczególnie w zakresie właściwego 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
oraz stosowania prawidłowych środków profi-
laktycznych.
Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuo-

wać kontrole w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych, w których wystąpiła największa liczba 
wypadków przy pracy związanych z obsługą maszyn 
i urządzeń technicznych, środków transportu oraz 
na drogach komunikacyjnych. Inspektorzy zwrócą 
również szczególną uwagę na pracę w warunkach 
narażenia na pyły. 

Ustalenia PIP dot. przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym w zakresie zatrudnienia pra-
cowników w warunkach przekroczenia NDS i NDN 
czynników szkodliwych dla zdrowia, potwierdziły 
celowość dalszego podejmowania takich kontroli, 
w szczególności tam, gdzie przyczynami naruszeń 
przepisów była nieznajomość prawa i błędy ludz-
kie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że prowadzone 
kontrole  wpływają nie tylko na odpowiednie kształ-
towanie wiedzy prawnej wśród pracujących, ale także 
zwracają ich uwagę na potrzebę dbania o własne 
zdrowie.

Oprócz działań nadzorczo-kontrolnych prowa-
dzone będą przedsięwzięcia informacyjno-eduka-
cyjne: szkolenia, konferencje i konkursy. 

8. Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w firmach świadczących usługi 
górnicze w podziemnych zakładach 
górniczych

W 2013 r. skontrolowano 18 firm świadczących 
usługi górnicze na rzecz kopalń. W skontrolowanych 
firmach zatrudniano prawie 6,1 tys. pracowników. 
Wykonywali oni roboty górnicze polegające głównie 
na drążeniu wyrobisk podziemnych przy użyciu kom-
bajnów chodnikowych lub materiałów wybuchowych, 
montażu, obsłudze lub konserwacji maszyn i urzą-
dzeń  technicznych, budowie tam wentylacyjnych, 
przebudowie wyrobisk oraz wzmacnianiu obudów 
wyrobisk. Świadczone przez pracowników firm usłu-
gi obejmowały również górnicze roboty likwidacyj-
ne, związane z demontażem zmechanizowanych 
obudów ścianowych, kombajnów i przenośników w 
wyeksploatowanych wyrobiskach podziemnych. 

Jednym z celów kontroli było kompleksowe 
sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów o 
czasie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
zatrudniania pracowników w warunkach prze-
kroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych 
dla zdrowia.

Naruszanie przepisów o przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym 
przez bezpośrednich przełożonych organizujących 
czas pracy wynika z narzuconych przez zlecenio-
dawców terminów realizacji zadań. Jednocześnie od 
wielu lat zarówno pracodawcy, jak i pracownicy 
traktują pracę w dniu wolnym jako możliwość 
uzyskania dodatkowego dochodu, co oznacza 
brak zainteresowania rekompensatą w formie innego 
dnia wolnego.

Jak wynika z ustaleń inspektorów PIP, nierzetel-
ne prowadzenie dokumentacji czasu pracy pole-
gało na nieewidencjonowaniu pracy w godzinach 
nadliczbowych, w porze nocnej oraz w soboty i nie-
dziele. W jednym przypadku stwierdzono nieprowa-
dzenie kart ewidencji czasu pracy indywidualnie dla 
każdego pracownika. Przekroczenia normy dobowej 
czasu pracy (dwukrotne zatrudnianie pracowników w 
tej samej dobie) spowodowane były rozpoczęciem 
pracy na wcześniejszą zmianę niż w dniu poprzed-
nim.

Najbardziej rażące naruszenie przepisów sta-
nowiło zatrudnianie pracowników w godzinach 
nadliczbowych w warunkach przekroczenia NDS 
i NDN czynników szkodliwych – w związku ze 
szczególnymi potrzebami  pracodawcy. Taka orga-
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Zagadnienia objęte kontrolą Liczba pracodawców, 
u których stwierdzono 

naruszenie  
przepisów

Odsetek pracowników, 
wobec których naruszono 

przepisy

Nieprzestrzeganie przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym 9 15,2

Prowadzenie ewidencji czasu pracy 7 13,4

Przestrzeganie normy dobowej czasu pracy 
4 5,7

Wypłata dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wynikających z przekroczenia 
normy dobowej 

4 10,8

Zatrudnianie pracowników w godzinach 
nadliczbowych, na stanowiskach, na których 
występują przekroczenia  
NDS i NDN czynników szkodliwych

3 4,1

Firmy świadczące usługi górnicze w podziemnych zakładach górniczych
– naruszenia przepisów o czasie pracy

Źródło: dane PIP

Wykres 60. Firmy świadczące usługi w podziemnych zakładach  
górniczych – naruszenia przepisów bhp

Źródło: dane PIP
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nizacja czasu pracy powoduje nadmierne narażenie 
pracowników na utratę zdrowia oraz choroby zawo-
dowe. Stwierdzono 19 takich przypadków. Dotyczy-
ły one pracowników, którzy pracowali w godzinach 
nadliczbowych na stanowiskach pracy, na których 
występowały przekroczenia wartości NDS pyłu cał-
kowitego i pyłu respirabilnego oraz wartości NDN 
hałasu i drgań mechanicznych miejscowych. 

Podczas kontroli przestrzegania przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stano-
wiskach pracy pod ziemią inspektorzy pracy zwracali 
szczególną uwagę na stan obudów wyrobisk, chro-
niących pracowników przed odpadającymi skałami 
ze stropów i bocznych ścian (tzw. ociosów) oraz na 
zabezpieczenie stropów i ociosów podczas drążenia 
lub przebudowywania wyrobisk, a także stan dróg 
prowadzących do stanowisk pracy

Inspektorzy pracy stwierdzili między innymi:  
 – niewłaściwe zabezpieczenie stropów i ocio-

sów drążonych bądź przebudowywanych 
wyrobisk (dot. 18 stanowisk pracy na 28 skon-
trolowanych),

 – nieprawidłową obrywkę stropu i ociosów z 
powodu braku sprawnych urządzeń lub środków 
ochrony indywidualnej (dot. 12 stanowisk pracy 
na 28 skontrolowanych),

 – brak ładu na dojściach do stanowisk pracy 
(dot. 15 dróg na 28 skontrolowanych),

 – niewłaściwy stan techniczny przejść (schodów 
i poręczy) nad urządzeniami transportowymi 
(dot. 6 przejść na 14 skontrolowanych),

 – niewłaściwy stan techniczny przenośników 
taśmowych (dot. 5 przenośników na 18 skon-
trolowanych),

 – nieprzestrzeganie terminów szkoleń okreso-
wych w dziedzinie bhp dla pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach robotniczych (dot.  
10 pracowników na 199 skontrolowanych) 
oraz brak wymaganego szkolenia bhp u pra-
codawców lub osób kierujących pracownikami  
( dot. 5 osób na 84 skontrolowane),

 – niewyposażenie pracowników wykonujących 
przebudowę chodnika w odpowiednie okulary 
ochronne (dot. 24 pracowników na 219 skon-
trolowanych).
Stwierdzono ponadto nieprawidłowości w zakre-

sie ustalania przyczyn wypadków przy pracy oraz 
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

W latach 2010-2013 w kontrolowanych zakła-
dach wydarzyły się 322 wypadki przy pracy, w 
tym 2 wypadki śmiertelne i 5 ciężkich. W 10 doku-
mentacjach powypadkowych (na 69 analizowanych) 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na uznaniu 
wydarzenia powodującego uraz (np. upadek z wyso-
kości lub uderzenie ruchomą częścią maszyny) za 
przyczynę wypadku. 

Analiza 80 dokumentacji dotyczących oceny 
ryzyka zawodowego wykazała przede wszystkim 
brak takiej oceny dla wszystkich stanowisk pracy. 
Stwierdzono ponadto, że na 20 stanowiskach przed-
stawiciele pracowników nie uczestniczyli w ocenie 
ryzyka.

W ocenie inspektorów pracy przyczynami nie-
prawidłowości są: brak nadzoru nad pracownikami 
lub niewłaściwy nadzór, tolerowanie zagrożeń przez 
nadzór oraz pracowników, niewystarczająca znajo-
mość przepisów prawa, rotacja pracowników, w tym 
również dozoru średniego, utrudniająca prowadzenie 
spójnej polityki bezpieczeństwa.

Pracodawcy upatrują przyczyn nieprawidłowości 
w ograniczeniach finansowych, które nie pozwalają 
im na unowocześnienie maszyn, urządzeń i instalacji, 
w realizacji głównie krótkoterminowych zadań, co 
powoduje poczucie niepewności i tymczasowości 
zatrudnienia wśród osób z dozoru i pracowników.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali 144 
decyzje dot. bhp, w tym 1 decyzję wstrzymania 
prac, 1 decyzję wstrzymania eksploatacji urzą-
dzenia, 3 decyzje skierowania do innych prac 5 
pracowników, a także 4 polecenia ustne i 174 wnio-
ski w wystąpieniach (w tym 57 dot. czasu pracy).  
W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami nało-
żyli 11 mandatów karnych na łączną kwotę ponad  
15,5 tys. zł; w 5 przypadkach zastosowali środki 
oddziaływania wychowawczego. Udzielili także 
53 porad technicznych dot. bezpieczeństwa pracy 
oraz 29 z zakresu prawnej ochrony pracy.

Wyniki kontroli w zakresie przestrzegania prze-
pisów o czasie pracy w firmach świadczących usługi 
górnicze wskazały, iż największe problemy doty-
czą zapewnienia pięciodniowego tygodnia pracy w 
okresie rozliczeniowym. Powoduje to ograniczenie 
czasu przeznaczonego na odpoczynek tygodnio-
wy pracowników, a w konsekwencji nadmierne 
zmęczenie, które może doprowadzić do wypad-
ków przy pracy. Istotny problem stanowią błędy i 
uchybienia dotyczące ewidencji czasu pracy, które 
skutkują niewłaściwym naliczaniem świadczeń pie-
niężnych (w czasie kontroli pracodawcy wypłacili 
należne wynagrodzenia oraz inne świadczenia zwią-
zane z pracą na łączną kwotę 2,1 tys. zł).

Analizując wyniki kontroli w zakresie bhp w 
latach 2012-2013, należy stwierdzić, że nadal powta-
rzają się nieprawidłowości tego samego rodzaju. 
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Dotyczy to zwłaszcza stanu technicznego dróg trans-
portowych, przejść i dojść, zabezpieczania stropów 
i ociosów, a także obudów wyrobisk górniczych. 
Jest to bardzo niepokojące w kontekście danych 
wskazujących, iż oberwanie skały i uderzenie skałą 
ze stropu i ociosów było w 2012 r. najczęstszym 
wydarzeniem powodującym śmierć lub ciężkie 
uszkodzenia ciała poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy w skontrolowanych firmach. Jednocześnie 
w części zakładów problemem było ustalenie przy-
czyn, które doprowadziły do wypadku. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na 
potrzebę objęcia kontrolami kolejnych firm świad-
czących usługi górnicze w podziemnych zakładach 
górniczych.

9. Kontrole zapewnienia bezpiecznych          
warunków pracy w zakładach nowo 
powstałych

Rekontrole

Rekontrolą objęto 51% podmiotów skontrolowa-
nych po raz pierwszy w 2012 r. Inspektorzy sprawdzili 
realizację uprzednio wydanych decyzji i wniosków w 
wystąpieniach. Rekontrolowane przedsiębiorstwa 
zatrudniały łącznie 5 tys. osób. 

Ustalenia inspektorów wskazują, że pracodawcy 
wypełnili obowiązki wynikające z art. 207 § 2 pkt 6 
Kodeksu pracy, czyli zapewnili, prawie w całości, 
wykonanie wydanych wcześniej przez inspektorów 
pracy środków prawnych. Odsetek niewykonanych 
decyzji wyniósł 1%, a wniosków w wystąpieniach 
– 2%. Wobec pracodawców, którzy nie wykonali 
decyzji, wszczęto postępowania egzekucyjne. W 
zdecydowanej większości postępowania te przynio-
sły zamierzony skutek już na etapie upomnienia. 

Oprócz sprawdzenia realizacji wydanych wcześ-
niej środków prawnych inspektorzy pracy ponownie 
objęli kontrolą warunki pracy w tych zakładach. Wyni-
ki kontroli wskazują, że pracodawcy nie ustrzegli się 
uchybień, jednak ich skala była niewielka. W celu 
wyeliminowania nieprawidłowości wydano łącznie 
322 decyzje (w tym 1 decyzję wstrzymania prac i  
2 - wstrzymania eksploatacji maszyn), co w przeli-
czeniu na jedną kontrolę wyniosło 0,8 decyzji; dla 
porównania wskaźnik ten, podczas pierwszych kon-
troli, był sześciokrotnie większy. 

Ponadto inspektorzy pracy skierowali do praco-
dawców 118 wniosków w wystąpieniach. Ukarali 10 
osób grzywnami w drodze mandatów karnych na 
łączną kwotę 12,2 tys. zł, a wobec 15 osób zasto-

sowali środki oddziaływania wychowawczego. 
Udzielili 607 porad w zakresie bhp.

W okresie od zakończenia pierwszej kontroli  
(w 2012 r.) do podjęcia kontroli sprawdzającej  
(w 2013r.) zarejestrowano w kontrolowanych zakła-
dach łącznie 10 lekkich wypadków przy pracy  
i 1 śmiertelny, który zdarzył się podczas udzielania 
nowo zatrudnionemu pracownikowi instruktażu sta-
nowiskowego. Przełożony (instruktor)  pozostawił 
instruowanego pracownika bez nadzoru na stano-
wisku pracy, na którym znajdowały się materiały 
łatwopalne w pobliżu otwartego źródła ognia. W 
wyniku wybuchu doszło do śmiertelnego poparzenia 
pracownika.

W porównaniu jednak z liczbą wypadków  
z podobnego okresu sprzed pierwszych kontroli (zare-
jestrowano  wówczas 63 wypadki, w tym 5 ciężkich 
i 1 śmiertelny - w 802 podmiotach zatrudniających  
17 tys. osób) można zauważyć poprawę stanu 
wypadkowości.

Powyższe dane wskazują, że przeprowadzenie 
kontroli w krótkim okresie (do 1 roku) od daty roz-
poczęcia działalności przez pracodawcę przynosi 
poprawę warunków pracy, wyrażającą się także 
spadkiem wskaźnika wypadkowości.

Kontrole

Inspektorzy pracy przeprowadzili 492 kontrole 
w 487 nowo powstałych podmiotach gospodarczych 
różnych branż; łącznie w skontrolowanych zakładach 
pracowało ponad 5 tys. osób. 

Dla 20% stanowisk objętych kontrolą nie doko-
nano oceny ryzyka zawodowego, a dla 12% ocena 
ta była niekompletna (nie uwzględniono m.in. wszyst-
kich zagrożeń występujących na stanowisku). 

Brak wymaganych instrukcji bhp inspektorzy 
pracy stwierdzili na 17% stanowisk pracy.

Spośród pracowników objętych kontrolą 8% nie 
odbyło szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, a 25% 
odbyło takie szkolenie, jednakże bez opracowanego 
wcześniej programu.

Konsekwencją powyższych nieprawidłowości 
było niepoinformowanie pracowników o  zagroże-
niach, ryzyku zawodowym, zasadach ochrony przed 
zagrożeniami, zasadach postępowania w przypadku 
awarii i innych sytuacji zagrażających ich zdrowiu 
i życiu, co zostało stwierdzone przez inspektorów 
pracy w 29% zakładów pracy. Jeżeli dodać, że  
12% osób kierujących pracownikami i 21% praco-
dawców nie odbyło, mimo upływu terminu,  wymaga-
nego szkolenia w dziedzinie bhp, a 6% pracowników 
dopuszczono do pracy bez lekarskich badań wstęp-
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nych – stan przygotowania pracowników i kadry 
kierowniczej do bezpiecznego wykonywania pracy 
należy ocenić negatywnie. 

Na pracodawcy spoczywa obowiązek wskazania 
czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku 
pracy, dla których wykonuje się badania i pomia-
ry, a następnie w terminie 30 dni od rozpoczęcia 
działalności, zapewnienia ich wykonania. Niestety,  
47% kontrolowanych pracodawców nie wskaza-
ło tych czynników do badań i pomiarów, mimo że 
występowały w tych zakładach pracy. Spośród 112 
pracodawców, którzy wskazali czynniki szkodliwe, 
53 nie zapewniło ich badań i pomiarów. 

Z kontroli wynika, że 132 pracodawców prowa-
dziło prace szczególnie niebezpieczne, jednak 17 nie 
dopełniło obowiązków wynikających z ich prowadze-
nia (sporządzenia wykazu tych prac, ustanowienia 
bezpośredniego nadzoru, podjęcia stosownych środ-
ków zabezpieczających, zrealizowania instruktażu 
pracowników).

Wykres 61. Zakłady nowo powstałe - naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Do dnia przeprowadzania kontroli zarejestrowano 
w kontrolowanych zakładach łącznie 73 wypadki przy 
pracy powodujące czasową niezdolność do pracy (tzw. 
lekkie). Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia, jest to liczba 
znacząca. 

Ważnym obowiązkiem, lecz nie zawsze właściwie 
wypełnianym przez pracodawców, jest  zapewnienie 
wykonywania zadań służby bhp w zakładzie pracy. 
Wyniki kontroli wykazały, że w co czwartym zakładzie 
pracy nie zapewniono w ogóle wykonywania zadań służ-
by bhp, a w co dwudziestym inspektorzy pracy stwierdzili 
uchybienia w jej prawidłowym zapewnieniu (np. za mały 
wymiar czasu pracy przeznaczony na wykonywanie 
zadań). 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. został zniesio-
ny obowiązek opiniowania przez rzeczoznawców  
ds. bhp projektów obiektów budowlanych, w których 
przewiduje się pomieszczenia pracy. Mimo braku takiego 
obowiązku, aż 76 pracodawców na 83 skontrolowanych 
przeprowadziło budowę lub przebudowę obiektu według 
projektu zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. bhp.  
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       W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 2 616 decyzji, w tym: 
 – 9 decyzji wstrzymania prac, 
 – 32 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 16 decyzji skierowania do innych prac 

40 osób;
 9 skierowali do pracodawców 703 wnioski  

w wystąpieniach;
 9 ukarali 27 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 31,5 tys. zł;
 9 wobec 61 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie.

Z uwagi na to, że kontrole przeprowadzono u 
pracodawców po raz pierwszy, inspektorzy pracy 
częściej stosowali środki oddziaływania wychowaw-
czego niż mandaty karne wobec osób winnych popeł-
nienia wykroczeń.

W ocenie inspektorów pracy główną przyczyną 
nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp w nowo 
powstałych zakładach pracy jest niski poziom wiedzy 
o obowiązkach dot. zapewnienia pracownikom bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia wśród pracodawców 
i osób kierujących pracownikami. Świadczy o tym 
np. duża liczba (prawie 2 tys.) porad technicznych 
udzielonych pracodawcom podczas kontroli, które 
umożliwiły im zorganizowanie bezpiecznych stano-
wisk pracy. Na opisany problem wpływ ma także 
konstrukcja rozporządzenia Ministra Gospodarki w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, która dopuszcza 
możliwość pierwszego szkolenia okresowego dla 
pracodawców oraz innych osób kierujących pracow-
nikami w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 
Z powyższych względów kontrole PIP w zakładach 
rozpoczynających działalność mają na celu (oprócz 
egzekwowania prawa w przypadkach rażących naru-
szeń) przede wszystkim praktyczne wsparcie praco-
dawców w tworzeniu prawidłowych warunków pracy. 

Stwierdzony podczas kontroli stan warunków 
pracy w nowo powstałych zakładach uzasadnia:

 ● przeprowadzanie kontroli sprawdzających dot. 
realizacji wydanych środków prawnych; 

 ● kontynuowanie działań informacyjno - prewencyj-
nych dla początkujących pracodawców;

 ● wprowadzenie obowiązku odbywania przez pra-
codawców oraz osoby kierujące pracownikami 
- przed podjęciem tych funkcji po raz pierwszy - 
szkolenia  w zakresie prawa pracy oraz organiza-
cji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

10. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe 
przy współspalaniu biomasy i węgla w 
elektrowniach i elektrociepłowniach – 
rekontrole zakładów kontrolowanych 
w latach 2010-2012

W 2013 r. przeprowadzono ponowne kontrole 
20 elektrowni i elektrociepłowni współspalających 
biomasę i węgiel kamienny, które zatrudniały łącznie 
17 tys. osób. Ich celem była ocena realizacji środków 
prawnych wydanych w latach 2010-2012. Inspekto-
rzy pracy zwrócili szczególną uwagę na przestrzega-
nie przepisów w zakresie prowadzenia dokumentów 
zabezpieczenia przed wybuchem, dodatkowych kwa-
lifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci w strefach zagrożonych wybuchem, 
eksploatacją urządzeń elektrycznych oraz urządzeń 
nawęglania i zespołów młynowych w strefach zagro-
żonych wybuchem.

Rekontrole wykazały, że w 11 zakładach wystą-
piły nieprawidłowości związane z aktualizacją doku-
mentów dot. zabezpieczenia przed wybuchem 
oraz oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery 
wybuchowe. W zakresie eksploatacji urządzeń 
nawęglania i zespołów młynowych w strefach 
zagrożonych wybuchem nieprawidłowości stwierdzo-
no w 5 zakładach. Tylko w 2 zakładach ujawnione 
zostały nieprawidłowości dotyczące eksploatacji 
urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwy-
buchowym. We wszystkich zakładach pracownicy 
obsługi ruchowej prowadzący eksploatację urządzeń 
energetycznych przeznaczonych do współspalania 
biomasy i węgla posiadali niezbędne uprawnienia 
kwalifikacyjne na stanowiskach eksploatacji tych 
urządzeń.

W wyniku ww. kontroli inspektorzy pracy wydali 
ogółem 80 decyzji, a w wystąpieniach zawarli 7 
wniosków dot. kwestii ochrony przeciwwybuchowej 
w energetyce.

Analiza danych z rekontroli wskazuje na 
znaczącą poprawę w zakresie ochrony prze-
ciwwybuchowej w tych elektrowniach i elektro-
ciepłowniach, w których do strumienia paliwa 
wprowadzono biomasę. Bardzo istotne jest to, 
że we wszystkich skontrolowanych zakładach 
po katastrofie zaistniałej w 2010 r. w Elektro-
wni Dolna Odra, dokonano modernizacji ciągów 
nawęglania oraz bloków energetycznych wraz z 
urządzeniami pomocniczymi, w których współ-
spala się biomasę i węgiel.
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Nieprawidłowości polegające na braku aktu-
alizacji oceny ryzyka pożaru lub wybuchu oraz 
dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem 
pracodawcy tłumaczyli prowadzeniem przez cały 
czas kosztownych działań modernizacyjnych, mają-
cych na celu ograniczenie możliwości występowania 
atmosfer wybuchowych oraz eliminowanie ich źródeł 
zapłonu, a nieprawidłowości w zakresie eksploatacji 
zespołów przenośników taśmowych zabudowanych 
na ciągach nawęglania (brak oględzin i przeglądów 
urządzeń przez pracowników obsługi ruchowej) – 
koniecznością zapewnienia ciągłości dostaw paliwa 
do pracujących bloków energetycznych.

W ocenie inspektorów pracy wysokie nakła-
dy oraz związane z tym przedłużanie w czasie 
modernizacji ciągów nawęglania, urządzeń elek-
trycznych pracujących w strefach zagrożonych 
wybuchem oraz zabezpieczeń przed możliwością 
powstania wybuchu w zespołach  młynowych, nie 
mogą tłumaczyć zaniedbań w zakresie aktuali-
zowania na bieżąco dokumentów dotyczących 
oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery 
wybuchowe oraz zabezpieczenia przed wybu-
chem. Sprawa ta jest niezwykle istotna w kontek-
ście dostarczania do elektrowni i elektrociepłowni 
biomas znacznie różniących się pomiędzy sobą 
parametrami fizykochemicznymi, takimi jak: tem-
peratura zapłonu obłoku, temperatura zapłonu 
warstwy pyłu osiadłego, szybkość narastania 
ciśnienia wybuchu w jednostce czasu oraz mak-
symalne ciśnienie wybuchu. Wiedza dotycząca 
ww. parametrów biomas jest niezbędna do pra-
widłowego uruchomienia urządzeń przeciwdzia-
łających powstaniu wybuchu oraz do ustalenia 
parametrów prowadzenia ruchu zespołów mły-
nowych. 

We wszystkich skontrolowanych elektrowniach 
i elektrociepłowniach jakość dostarczanej bioma-
sy stała się podstawowym kryterium w zakresie 
zmniejszenia ryzyka pożaru lub wybuchu na cią-
gach nawęglania. Zaczęto zwracać uwagę na eli-
minowanie ze strumienia paliwa biomasy o zbyt 
dużym rozkruszu ziarna, zbyt dużej wilgotności, 
a także biomas, które zawierają dużo frakcji oleistych 
lub bardzo trudno ulegają przemiałowi. Jednakże 
z uwagi na brak regulacji prawnych dotyczących 
własności palnych i wybuchowych biomas dostar-
czanych do energetyki zawodowej oraz bardzo dużą 
dywersyfikację rynków, z których jest pozyskiwana 
biomasa, utrzymywanie powtarzalnych parametrów 
tego paliwa jest wysoce utrudnione.

Nieprawidłowości w zakresie stanu techniczne-
go urządzeń zabudowanych w ciągach nawęgla-
nia oraz eksploatowanych urządzeń elektrycznych 
wynikały przede wszystkim z tego, że obsługa nie 
wykonywała na czas przeglądów ww. urządzeń.

Wnioski z kontroli przeprowadzonych w latach 
2010 – 2013 przekazane zostały dyrektorom tech-
nicznym elektrowni i elektrociepłowni systemowych 
współspalających biomasę i węgiel kamienny, służ-
bom bhp oraz wytwórcom i dostawcom urządzeń do 
pracy w strefach zagrożenia wybuchem.

Jak już zaznaczono, rekontrole potwierdziły, 
że w elektrowniach i elektrociepłowniach współ-
spalających biomasę i węgiel kamienny podjętych 
zostało wiele działań służących zminimalizowaniu 
możliwości powstania i zapłonu pyłowych atmosfer 
wybuchowych. Jednocześnie inspektorzy stwierdzili, 
że z powodów ekonomicznych elektrownie i elektro-
ciepłownie zmniejszyły zainteresowanie inwesto-
waniem w nowe rozwiązania w zakresie ochrony 
przeciwwybuchowej.

Kontrole przeprowadzone w latach 2010-2013 
wskazują na problem braku jednoznacznej regu-
lacji prawnej definiującej biomasę jako paliwo w 
zakresie  podstawowych parametrów zapalności i 
wybuchowości. Wobec tego niezbędne jest wpro-
wadzenie przepisu obligującego podmioty stosujące 
biomasę w strumieniu paliwa - do określania dla tego 
rodzaju paliw co najmniej ww. parametrów, ponieważ 
dopiero na podstawie znajomości wartości tych para-
metrów można poprawnie określić warunki dotyczące 
doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem oraz zasady ich eksploatacji. Obecnie, z 
uwagi na brak jednolitego systemu oceny właś-
ciwości stosowanych paliw biomasowych, każda 
z elektrowni oraz elektrociepłowni współspalają-
ca biomasę i węgiel określa samodzielnie różne 
parametry wybuchowe biomas wprowadzanych do 
strumienia paliwa. Utrzymywanie opisanego stanu, 
niezależnie od stosowanych w energetyce zawodo-
wej zabezpieczeń przed możliwością powstania i 
rozwoju wybuchu, nadal stwarza ryzyko zapłonów 
paliwa na ciągach nawęglania, co może skutkować 
poważnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa 
Krajowego Systemu Energetycznego.
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11. Działania kontrolno-prewencyjne  
w wybranych zakładach branży naftowej

W 2013 r. kontynuowano zapoczątkowane w 
2011 r. wspólne kontrole z PSP i IOŚ w wybranych 
zakładach branży naftowej, które poprzedzone były 
działaniami prewencyjnymi. Zakres i forma realizo-
wanego programu wynikały z „Deklaracji w sprawie 
porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pra-
cy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 
w przemyśle naftowym i gazowym”.

Działaniami prewencyjnymi, umożliwiającymi 
samokontrolę na podstawie udostępnionych list kon-
trolnych, objęto 42 zakłady (bazy paliw). W 18 z nich 
przeprowadzono kontrole sprawdzające z zakresu 
zagadnień będących w kompetencji ww. organów. 
Wśród skontrolowanych zakładów, należących do: 
PKN ORLEN SA, PGNiG SA, PERN ”Przyjaźń” SA 
i  OLPP Sp. z o.o. (zatrudniających  łącznie 2,7 tys. 
osób) - 15 to zakłady dużego ryzyka wystąpienia 
awarii przemysłowej, a 3 - zwiększonego ryzyka. 
Kontrolowane instalacje technologiczne obsługiwało 
596 osób. 

Działania samodzielnie przeprowadzone 
przez pracodawców dotyczyły m.in.:
 – wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeń-

stwem w zakładach, w których takie systemy 
wcześniej nie funkcjonowały, lub usprawnienia 
funkcjonujących systemów,

 – zapewnienia wymaganej aktualizacji dokumen-
tacji związanej z zaliczeniem zakładu do gru-
py zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka 
zaistnienia poważnej awarii przemysłowej,

 – usunięcia uchybień dotyczących oceny ryzyka 
wybuchu i sporządzania dokumentów zabezpie-
czenia przed wybuchem oraz aktualizacji oceny 
ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na 
których występują czynniki chemiczne,

 – eliminacji  uchybień dotyczących doboru środ-
ków ochrony indywidualnej do występujących 
zagrożeń oraz wyposażenia pracowników w 
takie środki.
Umożliwienie zakładom dokonania samokontroli 

oraz zapewnienie odpowiedniego czasu na elimina-
cję nieprawidłowości w istotny sposób wpłynęło 
na ograniczenie liczby naruszeń prawa, ujaw-
nionych w czasie kontroli sprawdzających. Tylko 
w jednym przypadku inspektor pracy stwierdził, że 
nie wykorzystano możliwości usunięcia nieprawid-
łowości zauważonych podczas samokontroli. Spo-
wodowało to wydanie 27 decyzji (w tym 6 decyzji 
ustnych) oraz skierowanie wystąpienia z 5 wnioska-
mi. W pozostałych przypadkach ujawnione uchybie-

nia dotyczyły stanu bieżącego, który uległ zmianie 
od czasu zakończenia samokontroli; świadczyło to o 
niepełnej sprawności systemu działań korygujących. 
Większość ww. uchybień dotyczyła:
 – braku właściwego oznakowania znakami identy-

fikacyjnymi i ostrzegawczymi zbiorników maga-
zynowych, przeznaczonych i wykorzystywanych 
przemiennie do magazynowania substancji 
ropopochodnych klasy I i III (benzyny i olej napę-
dowy) w zależności od rodzaju magazynowa-
nych produktów ropopochodnych; 

 – niezapewnienia wymaganego stanu zatrud-
nienia operatorów baz paliw obsługujących 
poszczególne zmiany produkcyjne (zwłaszcza 
w okresie urlopowym i w czasie weekendów);

 – braku znaków ostrzegawczych EX w miejscach 
wstępu do przestrzeni, w których istnieje możli-
wość wystąpienia atmosfery wybuchowej.
W wyniku kontroli sprawdzających inspektorzy 

pracy wydali łącznie 205 decyzji (w tym 102 decyzje 
ustne) oraz skierowali do pracodawców 42 wnioski 
w wystąpieniach.

Ponadto w toku działań kontrolnych inspektorzy 
pracy udzielili pracodawcom i osobom działającym 
w ich imieniu łącznie 88 porad z zakresu technicz-
nego bezpieczeństwa pracy oraz 6 porad z zakresu 
prawnej ochrony pracy.

Współdziałając z kontrolerami PSP i IOŚ, 
inspektorzy pracy przedstawili także propozycje dal-
szego usprawniania organizacji i metodyki wspólnych 
działań kontrolnych. W ocenie zarówno kontrolują-
cych organów, jak i podmiotów kontrolowanych 
kontynuacja tego rodzaju działań służy utrzyma-
niu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia 
pracowników, w szczególności dzięki odpowiednim 
standardom systemowych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa.

12. Działania kontrolno-prewencyjne  
w wybranych zakładach azotowych

Inspektorzy pracy wspólnie z kontrolerami z 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony 
Środowiska zrealizowali w 2013 r. po raz pierwszy 
program wspólnych kontroli w 5 wybranych zakła-
dach azotowych. Podobnie jak w branży naftowej, 
skoordynowane działania ww. organów w branży 
chemicznej zostały zwieńczone podpisaniem „Dekla-
racji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym”  
(w październiku 2013 r. w Tarnowie).
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Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa w Przemy-
śle Chemicznym ustaliła plan działań obejmujący 
przeprowadzenie przez wybrane podmioty samo-
kontroli i usunięcie stwierdzonych błędów i uchybień 
(I etap programu), a następnie wspólnych kontro-
li sprawdzających (II etap programu). W ramach 
samokontroli podjęte zostały działania korygująco-
-naprawcze, dostosowujące warunki w zakładzie do 
przepisów i zasad bhp, ppoż. oraz ochrony środo-
wiska, a także do wymagań systemów zarządzania 
bhp funkcjonujących w tych zakładach. Przykłady 
takich działań zrealizowanych przed rozpoczęciem 
wspólnej kontroli: PIP, PSP, IOŚ to między innymi:

 ● dobór i wyposażenie pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, 

 ● zwiększenie obsady osobowej na zmianie robo-
czej,

 ● wyposażenie załogi w środki łączności bezprze-
wodowej z czujnikami bezruchu,

 ● prace antykorozyjne płaszcza zbiornika kuliste-
go.

Dokonanie przez pracodawców samokontroli 
miało istotny wpływ na ograniczenie liczby nie-
prawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli 
sprawdzających i duże znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa procesowego eksploatowanych 
instalacji.

Wspólne kontrole PIP, PSP i IOŚ objęły instalacje 
magazynowania i dystrybucji amoniaku oraz wody 
amoniakalnej, działające w zakładach: ZA Tarnów 
SA, ZA Puławy SA, ZAK Kędzierzyn – Koźle SA,  
Z. Chem. POLICE SA (Grupa Azoty) i w ZA Anwil 
Włocławek SA (Grupa Orlen), które łącznie zatrudnia-
ły 10,7 tys. osób. Wszystkie skontrolowane jednostki 
to zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Sprawdzane instalacje technologiczne 
były obsługiwane przez 133 osoby.

Kontrolujący odnotowali wysoką zgodność 
zakładowych ustaleń w zakresie zagadnień ujętych 
w listach kontrolnych ze stanem faktycznym (dotyczy 
ok. 95% ogólnej liczby zagadnień). Tylko w kilkunastu 
przypadkach na 307 zagadnień zawartych w Liście 
kontrolnej dot. instalacji stokażu amoniaku cz. I bhp 
wystąpiły różnice w stosunku do stanu faktycznego. 

Do najistotniejszych uchybień (powtarzających 
się w kilku zakładach) w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy należały:

 – niewystarczająca efektywność systemu 
monitoringu stężeń amoniaku na instalacji 
stokażu amoniaku,

 – niewystarczające zabezpieczenie instalacji 
stokażu amoniaku przed dostępem osób 
nieuprawnionych do przebywania na tere-
nie instalacji,

 – niedostateczne zabezpieczenia antykorozyj-
ne konstrukcji estakad i rurociągów,

 – niezapewnienie wymaganego stanu znaków 
bezpieczeństwa na instalacji magazynowej 
amoniaku. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali łącznie 121 decyzji, w tym 54 decyzje 
ustne, a także skierowali 40 wniosków w wystąpie-
niach. 

Działania kontrolne pozwoliły na kompleksową 
ocenę stanu instalacji stokażu amoniaku w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, ppoż. i ochrony środowiska. 
Analiza wyników obu etapów zrealizowanego progra-
mu dla zakładów branży azotowej prowadzi zarazem 
do wniosku, że w większości przypadków osiągnięto 
poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w 
wyniku samodzielnych działań korygująco-napraw-
czych (I etap).

Program zapobiegania zagrożeniom występu-
jącym w branży chemicznej będzie kontynuowany.

13. Bezpieczeństwo chemiczne  
w zakładach pracy

Oceniając przestrzeganie przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu, 
wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych 
i ich mieszanin, inspektorzy PIP przeprowadzili 149 
rekontroli w zakładach kontrolowanych w 2012 r., w 
których wówczas stwierdzono naruszenia związane 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmo-
sfery wybuchowej. Ponadto odbyły się 154 kontrole 
„nowych” podmiotów mające na celu sprawdzenie 
skuteczności działań podejmowanych przez praco-
dawców dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy. W 
grupie rekontrolowanej, 10 zakładów zakwalifikowa-
no jako zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej oraz 10 - o zwiększonym 
ryzyku. Natomiast w grupie podmiotów nowo kontro-
lowanych odpowiednio: 17 zakładów o dużym ryzy-
ku i 7 o zwiększonym ryzyku. Największy odsetek 
wśród nowo skontrolowanych podmiotów stanowiły 
małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 
pracowników (37%).  W rekontrolowanych podmio-
tach, w miejscach gdzie może wystąpić atmosfera 
wybuchowa, pracowało 1,9 tys. osób (11% ogółu 
zatrudnionych), a w nowo kontrolowanych podmio-
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Zakłady, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery  
wybuchowej, rekontrolowane w 2013 r.

Zagadnienia

% podmiotów, w których naruszono przepisy
niewypełnienie w całości  
wymaganego obowiązku

niewłaściwe wypełnienie  
wymaganego obowiązku

2012 r.  
       kontrole

2013 r.  
        rekontrole

2012 r.  
       kontrole

2013 r.  
        rekontrole

Ocena ryzyka dot. 
atmosfery wybuchowej 49 7 18 12

Dokument 
zabezpieczenia przed 
wybuchem

49 5 23 22

Podział przestrzeni 
zagrożonych wybuchem 
na strefy

21 5 6 7

Oznaczanie znakiem 
ostrzegawczym „EX” 52 9 5 6

Pisemne instrukcje 
wykonywania prac 
w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem

19 6 8 4

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

23 3 11 8

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

8 1 6 4

Szkolenie wstępne 
w dziedzinie bhp z 
uwzględnieniem ochrony 
przed wybuchem

13 2 17 3

Źródło: dane PIP

W zakładach rekontrolowanych, w porów-
naniu ze stanem z 2012 r., inspektorzy ujawnili 
znacznie mniej nieprawidłowości polegających 
na całkowitym niespełnieniu wymagań zawar-
tych w przepisach bezpieczeństwa chemicznego. 
Nadal jednak stwierdzano  uchybienia wynikające 
z niestarannego działania, lekceważenia prawa, 
tolerowania odstępstw od zasad bezpieczeństwa.

Poza rekontrolami inspektorzy pracy prowadzili 
kontrole w nowej grupie podmiotów, w szczegól-
ności w zakresie bhp przy magazynowaniu, wytwa-
rzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich 
mieszanin. 

Wśród nowo kontrolowanych zakładów znalazły 
się 43 podmioty, w których  stwierdzono występowa-
nie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynni-
ków albo procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym.

tach w kontakcie z czynnikami chemicznymi – ok. 
4,5 tys. osób (20% ogółu zatrudnionych).
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Wykres 62. Zakłady, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery  
wybuchowej, kontrolowane w 2013 r. - naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Aż 40% kontrolowanych podmiotów nie prze-
kazało do właściwego okręgowego inspektoratu 
pracy informacji o substancjach chemicznych, 
ich mieszaninach, czynnikach albo procesach o 
działaniu rakotwórczym lub mutagennym bądź prze-
kazało ją z naruszeniem przepisu (np. informacja 
niekompletna). Jednocześnie na 98 stanowiskach 
pracy (dot. 218 pracowników) nie przeprowadzono 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 
środowisku pracy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 604 decyzje, w tym:
 – 4 decyzje wstrzymania prac,
 – 7 decyzji skierowania do innych prac  

14 osób;
 9 skierowali do pracodawców 395 wniosków w 

wystąpieniach; 
 9 ukarali 31 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 35,9 tys. zł.
Ponadto udzielili łącznie 1,2 tys. porad tech-

nicznych. 
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Wykres 63. Przestrzeganie przepisów dot. substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników  
albo procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Źródło: dane PIP

O wynikach kontroli przeprowadzonych przez 
PIP zawiadomiono właściwe organy, w tym 
m.in.: straż pożarną (6 pism), inspekcję sanitar-
ną (4), dozór techniczny (3), inspekcję ochrony 
środowiska (1), nadzór budowlany (1). W ramach 
współpracy przeprowadzono też wspólne kontrole 
z inspekcją ochrony środowiska (2) oraz strażą 
pożarną (2).

Zaznaczyć należy, że kontrole przeprowadzo-
ne w 2013 r., podobnie jak rok wcześniej, ujawniły 
bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa pracy w miejscach, w których istnieje 
możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. 
Warto też podkreślić, iż rekontrole przyniosły w 
znacznej części przypadków eliminację stwierdzo-
nych nieprawidłowości. Natomiast w ponad poło-
wie podmiotów uprzednio niekontrolowanych 
wystąpiły poważne problemy z zapewnieniem 
zgodnego z przepisami poziomu bezpieczeń-
stwa chemicznego. 

Dotychczasowe doświadczenia Państwowej 
Inspekcji Pracy wskazują, iż mali i średni praco-
dawcy w niewystarczającym stopniu znają i stosują 
odpowiednie do rodzaju działalności środki zapo-
biegania wybuchom. Należy jednak przyznać, że 
przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w 
sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bhp, 
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej są dla części  praco-
dawców niejednoznaczne i zbyt trudne do inter-
pretacji. Dotyczy to również małych i średnich 
zakładów, gdzie w środowisku pracy występują 
czynniki chemiczne. Przedsiębiorcy ci w niewystar-
czającym stopniu znają zależności między krajo-
wymi aktami prawnymi a aktami UE regulującymi 
kwestie związane z czynnikami rakotwórczymi lub 
mutagennymi (np. REACH i CLP). Świadczą o tym 
także sygnały przekazywane inspektorom pracy 
bezpośrednio podczas kontroli (pracodawcy pod-
kreślają, że wspomniane przepisy są nieprecyzyjne 
i niejednoznaczne, a oficjalny komentarz do nich 
znacznie obszerniejszy niż one same).



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2013 r.

128

Ustalenia inspektorów PIP wskazują m.in. na 
potrzebę:

 ● kontynuowania kontroli przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z 
możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmo-
sfery wybuchowej,

 ● egzekwowania od pracodawców spełniania 
wymagań zawartych w przepisach dotyczących 
ograniczenia narażenia pracowników na substan-
cje i mieszaniny rakotwórcze oraz mutagenne,

 ● znowelizowania przepisów rozporządzenia dot. 
atmosfer wybuchowych w miejscu pracy, które 
budzą wątpliwości interpretacyjne.

14. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
w dystrybucyjnych zakładach 
gazowniczych zajmujących się 
eksploatacją sieci i instalacji gazowych 
gazu ziemnego

W 2013 r. skontrolowano 23 zakłady gazownicze 
i ich jednostki terenowe, w których zatrudnionych 
było łącznie 11,6 tys. pracowników. Były to pierw-
sze kompleksowe kontrole zakładów gazowniczych 
i ich jednostek terenowych po wejściu w życie roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 
2009 r. w sprawie bhp przy budowie i eksploatacji 
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu 
ziemnego. Inspektorzy pracy zwracali szczególną 
uwagę na spełnianie wymagań dotyczących bhp 
przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych, 
podczas których może dojść do wypływu gazu 
powodującego wybuch lub pożar. Prace kwalifi-
kowane jako niebezpieczne, w tym m.in. na wyso-
kości, w wykopach, przy urządzeniach elektrycznych 
znajdujących się pod napięciem, w przestrzeniach 
zamkniętych, są również wykonywane w trakcie 
budowy lub eksploatacji sieci gazowych oraz uru-
chamiania instalacji gazowych.

Wykres 64. Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych oraz innych prac  
niebezpiecznych – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że polece-
nia pisemne na prace nietypowe, zarówno gazonie-
bezpieczne, jak i inne niebezpieczne, wystawiane 
były często bez określenia wszystkich niezbędnych 
środków związanych z bezpiecznym przygotowa-
niem miejsca pracy oraz wskazania osoby nadzorują-
cej wykonanie prac. Jest to szczególnie niepokojące, 
ponieważ dotyczy poleceń na wykonywanie prac o 
zwiększonym zagrożeniu lub w utrudnionych warun-
kach, wystawianych przez wyspecjalizowane służby 
nadzorujące budowę i eksploatację sieci gazowych.

Pomimo szczególnych obostrzeń przepisów 
dotyczących warunków zabezpieczania składo-
wanych rur przed ich przemieszczaniem się oraz 
wykonywania wykopów (zwłaszcza jeśli chodzi o 
dostosowanie ich wymiarów do rodzaju prac) inspek-
torzy PIP ujawnili w tym zakresie liczne nieprawid-
łowości, skutkujące znacznymi zagrożeniami.

Prawie w co trzecim kontrolowanym zakładzie 
stwierdzono brak lub niepełną dokumentację dot. 
eksploatowanych urządzeń ochrony odgromo-
wej obiektów stacji gazowych, magazynów z gaza-
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Wykres 65. Budowa, remonty i eksploatacja sieci gazowej gazu 
ziemnego – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Wykres 66. Obiekty technologiczne związane z funkcjonowaniem  
sieci gazowej – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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mi technicznymi oraz budynków warsztatowych. 
Towarzyszyły temu braki i uchybienia w zakresie 
prawidłowego oznakowania obiektów i pomiesz-
czeń technologicznych oraz urządzeń, których 
eksploatacja wiąże się z możliwością wystąpienia 
atmosfery wybuchowej.

Ponadto inspektorzy skontrolowali stan przygo-
towania pracowników do bezpiecznego wykonywania 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych. 
W 17,4% skontrolowanych zakładów stwierdzono 
niepoddanie pracowników wymaganym szkoleniom 
wstępnym i okresowym w zakresie bhp, natomiast w 
8,7% zakładów nie poinformowano ich o ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 276 decyzji, w tym:
 – 3 decyzje wstrzymania prac, 
 – 2 decyzje skierowania do innych prac  

2 osób;
 9 skierowali do pracodawców 60 wniosków w 

wystąpieniach; 
 9 ukarali 9 osób grzywnami w drodze mandatów 

karnych na łączną kwotę 9 tys. zł; 
 9 wobec 9 osób zastosowali środki oddziaływa-

nia wychowawczego;
 9 w 1 przypadku powiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W wyniku zastosowanych środków prawnych 

uzyskano poprawę bezpieczeństwa i warunków pra-
cy m.in. poprzez:

 ● wyprowadzenie poza strefę przebywania osób 
(na wysokość co najmniej 3 m nad poziom tere-
nu) wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek 
sieci gazowej podczas wykonywania prac na 
czynnym gazociągu (dot. zakładów gazowni-
czych w Białymstoku, Krakowie i Szczecinie),

 ● właściwe oznakowanie prac ziemnych i dostoso-
wanie wymiarów wykopów do rodzaju prac i licz-
by osób wykonujących prace gazoniebezpieczne 
lub inne prace niebezpieczne (dot. zakładów 
gazowniczych w Białymstoku, Krakowie, Lubli-
nie, Tarnowie i Zabrzu).
W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwier-

dzonych nieprawidłowości wynikają  z bagatelizo-
wania zagrożeń przez osoby sprawujące nadzór 
nad pracownikami, zaniedbywania obowiązków 
określonych w przepisach bhp oraz w procedurach 
dotyczących organizacji prac gazoniebezpiecznych 
i innych prac niebezpiecznych przy budowie, remon-
tach i eksploatacji sieci gazowej gazu ziemnego; nie-
przestrzegania przez pracowników wyznaczonych 
do wykonywania określonych prac - zakładowych 

uregulowań, zawartych w instrukcjach ruchu i eks-
ploatacji sieci zatwierdzonych przez operatora sieci 
gazowej. 

Skala i rodzaj naruszeń przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy wskazują na potrzebę kon-
tynuowania kontroli w zakładach gazowniczych, 
zwłaszcza w zakresie prowadzenia robót ziemnych 
związanych z budową, przebudową lub remontami 
sieci gazowych gazu ziemnego oraz organizacją 
prac, w szczególności kwalifikowanych jako prace 
gazoniebezpieczne i niebezpieczne.

15. Bezpieczeństwo pracy przy 
pozyskiwaniu i zrywce drewna

Inspektorzy pracy przeprowadzili 347 kontroli 
w 338 podmiotach gospodarczych (w tym w 2 nad-
leśnictwach), w których pracowało łącznie ponad 
2,6 tys. osób, w tym co piąta na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub samozatrudnienia. Wśród kon-
trolowanych zakładów usług leśnych dominowały 
zakłady zatrudniające do 9 pracowników.

Stan wyposażenia technicznego kontrolowanych 
zakładów był zróżnicowany. W większości używa-
no podstawowego sprzętu do ścinki: pilarek spa-
linowych, tyczek kierunkowych do obalania drzew 
cienkich, klinów, obracaków, ściągaczy linowych. 
Natomiast zrywka i układanie drewna stosowego i 
wielkowymiarowego prowadzone były przy użyciu 
ciągników rolniczych przystosowanych do tego celu 
bądź specjalistycznych ciągników leśnych. Zauwa-
żalny jest postęp technologiczny, szczególnie 
w dużych zakładach usług leśnych, które przy 
wsparciu funduszy unijnych, nabywają maszyny wie-
looperacyjne.

Przeprowadzone kontrole wykazały m.in., że 
prawie co drugi pracodawca dopuścił do eksploa-
tacji urządzenia techniczne podlegające dozoro-
wi technicznemu (żurawie hydrauliczne, maszyny 
wielooperacyjne) bez decyzji Urzędu Dozoru Tech-
nicznego zezwalającej na ich eksploatację (niepra-
widłowość dotyczyła 32% kontrolowanych urządzeń). 
W stosunku do 22% innych urządzeń technicznych 
(pilarek, ciągników zrywkowych, wciągarek) inspek-
torzy pracy wnieśli zastrzeżenia  dotyczące bez-
piecznego ich użytkowania (np. brak wychwytnika 
łańcucha pilarki, niezabezpieczona kabina ciągnika 
zrywkowego).

Wiele uwag mieli inspektorzy pracy również 
do stosowanych technik ścinki i obalania drzew 
(brak progu, zawiasy, nieprawidłowe podcięcie, sto-
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Wykres 67. Pozyskiwanie i zrywka drewna – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

sowanie krótkich prowadnic pił przy ścince drzew 
grubych, nieprawidłowe usuwanie drzew zawieszo-
nych). Zaniedbywano także prace przygotowawcze 
do ścinki. Nie były oczyszczane szyje korzeniowe 
drzew o zgrubiałej korowinie w miejscu przykładania 
rzazów, nie usuwano nabiegów korzeniowych utrud-
niających obalanie drzew.  

Bezpieczne techniki ścinki i zrywki drzew nie 
są określone w przepisach powszechnie obowiązu-
jących. Pracownicy wykonują więc takie prace na 
podstawie instrukcji bhp wydawanych przez praco-
dawców lub instrukcji zatwierdzonej przez dyrekcję 
Lasów Państwowych. Korzystają również z wiedzy 
zdobytej m.in. podczas szkolenia w dziedzinie bhp. 
Niestety, w 40% kontrolowanych zakładów nie 
udostępniono pracownikom instrukcji bhp, a w 

co trzecim nie przeszkolono ich w dziedzinie bhp 
zgodnie z wymaganiami.  

Kontrole wykazały, że duża część pracodaw-
ców nie zapewniła pracownikom profilaktycznych 
badań lekarskich, a także ochrony medycznej 
przed skutkami ukąszeń przez kleszcze. Jedy-
nie 37% kontrolowanych pracodawców zapewniło 
pracownikom badania przesiewowe na obecność 
boreliozy. 

Ten stan mógłby się poprawić, gdyby we wska-
zówkach metodycznych (stanowiących załącznik 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
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profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy) uwzględniono, 
w ramach badań okresowych dla szkodliwego czyn-
nika „Borrelia burgdorferi”, badania przesiewowe w 
kierunku boreliozy. Badania te dotyczyłyby pracow-
ników, których miejscem pracy są obszary leśne 
(narażonych na ukąszenia przez kleszcze). 

Prace przy pozyskiwaniu drewna są bardzo 
niebezpieczne. W skontrolowanych zakładach 
zarejestrowano w latach 2011-2013 (do dnia roz-
poczęcia kontroli) 16 wypadków śmiertelnych i 16 
ciężkich, głównie podczas obalania drzew. Dlatego 
tak bardzo duże znaczenie w działaniach ogra-
niczających ryzyko wypadkowe ma rzetelna oce-
na ryzyka zawodowego, a także pierwsza pomoc 
przedmedyczna dla pracowników wykonujących 
prace w trudno dostępnym terenie. Niestety, 35% 
kontrolowanych pracodawców nie oceniło w ogóle 
ryzyka zawodowego lub oceniło je niewłaściwie, 
a 38% nie zapewniło pierwszej pomocy. Ponadto 
15% pracowników objętych kontrolą nie wyposażo-
no w wymagane środki ochrony indywidualnej 
(głównie w hełmy ochronne i spodnie z wkładką 
antyprzecięciową). 

W porównaniu z wynikami kontroli w 2012 r., 
odnotowano wzrost skali naruszeń prawa w więk-
szości kontrolowanych obszarów, w tym zwłaszcza 
w zakresie prowadzenia prac szczególnie niebez-
piecznych. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 1 910 decyzji, w tym:
 – 109 decyzji wstrzymania prac, 
 – 42 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 92 decyzje skierowania do innych prac 

128 osób;
 9 skierowali do pracodawców 1 040 wniosków 

w wystąpieniach;
 9 ukarali 123 osoby grzywnami w drodze man-

datów karnych na łączną kwotę ponad  
143 tys zł;

 9 do sądu skierowali 3 wnioski o ukaranie.
W stosunku do trzech zakładów usług leśnych, 

w których  kontrole sprawdzające wykazały ponow-
ne rażące naruszenia przepisów bhp, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych podwyższył o 100% składkę 
na ubezpieczenie wypadkowe na wniosek inspek-
torów pracy.

Jedną z podstawowych przyczyn stwier-
dzanych nieprawidłowości jest niedostateczny 

poziom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy 
wśród pracodawców z zakładów usług leśnych 
(36 pracodawców nie odbyło wymaganego szko-
lenia okresowego w dziedzinie bhp).  Skutkuje to 
tym, że najwięcej błędów w technice prowadze-
nia ścinki i obalania drzew popełniają drwale o 
krótkim stażu pracy. Jednocześnie z upływem 
czasu ubywa pracowników, mających gruntowną 
wiedzę i doświadczenie nabyte w pracy w Lasach 
Państwowych. Sytuację pogarsza ponadto nie-
zapewnienie pracownikom podręcznych instrukcji 
bhp; przy braku przepisów dotyczących bezpiecz-
nego pozyskiwania drewna przy użyciu ręcznych 
narzędzi w różnych, możliwych do przewidzenia, 
sytuacjach - wydawanie instrukcji jest istotnym 
elementem bezpieczeństwa pracy.

W ramach kontroli inspektorzy pracy udzielili 
prawie 1,5 tys. porad, głównie dot. organizacji bez-
piecznej pracy w lesie, wymagań kwalifikacyjnych 
dla drwali i operatorów maszyn, stosowania środków 
ochrony indywidualnej, praw i obowiązków stron sto-
sunku pracy, legalności zatrudnienia.

Wyniki kontroli oraz wymagania w zakresie bhp 
przy pozyskiwaniu drewna zostały zaprezentowane 
przez inspektorów pracy na naradach szkolenio-
wych w nadleśnictwach, a także na seminariach 
i konferencjach, w których uczestniczyli pracownicy 
Lasów Państwowych oraz pracodawcy zakładów 
usług leśnych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Szczecinie zorganizowano, przy współpracy z 
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, konkurs 
pod nazwą: „BHP w praktyce dla zakładów usług 
leśnych”. Konkurs popularyzował przepisy i zasady 
bhp, w tym zasady bezpiecznej ścinki i obalania 
drzew. Przy okazji konkursu zapoznano uczestników 
i ich pracodawców m.in. z najczęstszymi nieprawidło-
wościami stwierdzanymi podczas kontroli, omówiono 
główne przyczyny wypadków przy pracy. W Okrę-
gowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, w ramach 
działań prewencyjnych, przygotowano wytyczne do 
wykorzystania przez Lasy Państwowe przy opraco-
wywaniu specyfikacji zamówienia na roboty leśne 
oraz do sporządzenia umowy i nadzoru nad jej reali-
zacją. Podczas Międzynarodowych Targów Leśnych 
w Rogowie inspektor pracy poprowadził warsztaty 
– forum dyskusyjne nt. aktualnych przepisów bhp w 
zakresie prac leśnych i ich stosowania. 

W związku z niezadowalającym stanem bezpie-
czeństwa pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna 
zasadne jest:
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 ● kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów 
bhp w zakładach usług leśnych;

 ● promowanie bezpieczeństwa pracy wśród pra-
cowników, pracodawców i przedsiębiorców z 
sektora usług leśnych,

 ● określenie w rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej 
ramowego programu szkolenia dla operatorów 
pilarek (osób użytkujących zawodowo pilarki do 
ścinki drzew w lesie), w tym minimalnej liczby 
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych;

 ● wprowadzenie badań przesiewowych w kierunku 
boreliozy do zakresu badań okresowych pra-
cowników narażonych na czynnik biologiczny 
„Borrelia burgdorferi”; 

 ● określenie przez Lasy Państwowe jednolitych 
zasad postępowania w zakresie koordynacji prac 
wykonywanych w tym samym miejscu, a także 
ramowego zakresu obowiązków koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i 
higieną pracy wszystkich osób wykonujących 
prace w tym samym miejscu.

16. Wymagania zasadnicze i minimalne

A.  Kontrole spełniania wymagań 
minimalnych dla maszyn do obróbki 
drewna

W 2013 r. kontrolami przestrzegania posta-
nowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wyma-
gań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowni-
ków podczas pracy objęto maszyny i urządzenia do 
obróbki drewna.

Przeprowadzono kontrole w 477 podmiotach, w 
których pracowało 13,7 tys. osób. Były to głównie 
mikro-, małe i średnie zakłady pracy zatrudniające: 
od 1 do 9 pracowników (54%), od 10 do 49 pra-
cowników (34%) oraz od 50 do 249 (11%). Wśród 
kontrolowanych znalazły się zakłady zajmujące się 
produkują mebli, stolarki budowlanej (okna, drzwi, 
balustrady),  opakowań drewnianych, desek podło-
gowych, parkietów i mozaiki.

W kontrolowanych podmiotach użytkowano  
4 286 maszyn do obróbki drewna. Pracodawcy oce-
nili pod względem spełnienia minimalnych wyma-
gań 3 232 maszyny i urządzenia. W przypadku  

1 585 maszyn podjęli kompleksowe działania w celu 
doprowadzenia ich do stanu zgodnego z przepisami. 

Inspektorzy PIP stwierdzili nieprawidłowości w 
ocenie minimalnych wymagań przez pracodawców 
w 69% skontrolowanych zakładów.

Podczas kontroli oceniano m.in.: stan techniczny 
maszyny; kompletność urządzeń zabezpieczających 
i ochronnych; elementy sterownicze, w tym wyłącz-
niki zatrzymania awaryjnego; jakość i czytelność 
napisów informacyjnych i znaków ostrzegawczych; 
dokumentację kontroli okresowej oraz instrukcje 
obsługi. Inspektorzy pracy sprawdzili spełnienie mini-
malnych wymagań w 2 589 maszynach i urządze-
niach do obróbki drewna. Spośród nich 584 maszyny 
nie spełniały minimalnych wymagań (23% ogółu kon-
trolowanych), a do 1 105 maszyn zgłoszono uwagi. 

W ocenie inspektorów pracy tylko 10% skon-
trolowanych pracodawców przestrzegało posta-
nowień rozporządzenia.

Dużą skalę nieprawidłowości stwierdzono w 
zakresie wyposażenia maszyn w odpowiednie 
osłony i urządzenia ochronne oraz elementy 
zabezpieczające przed dostępem pracownika do 
stref niebezpiecznych (75% kontrolowanych praco-
dawców). Urządzenia te często wykonane były w 
sposób niewłaściwy, tj. bez zachowania odległości 
uniemożliwiającej dostęp do stref niebezpiecznych. 
Poważne zastrzeżenia dotyczyły również oznakowa-
nia, usytuowania i widoczności elementów sterow-
niczych (52%) oraz doboru układów sterowniczych, 
tj. wyłączników głównych, przycisków bezpieczeń-
stwa, przycisków start/stop (49%). Podczas kon-
troli stwierdzono, że wielu pracodawców (45%) nie 
udostępniło pracownikom instrukcji bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń lub przekazało instrukcje 
opracowane niewłaściwie. Znaczną liczbę nieprawid-
łowości stwierdzono także w zakresie automatycznej 
sygnalizacji ostrzegawczej przed uruchomieniem, 
jak też stosowania barw i znaków bezpieczeństwa  
(33% kontrolowanych pracodawców).

W kontrolowanych zakładach w latach  
2010-2012 odnotowano łącznie 143 wypadki 
przy pracy związane z eksploatacją maszyn do 
obróbki drewna, w tym 1 śmiertelny, 12 ciężkich i 
2 zbiorowe. Najczęściej przyczyny tych wypadków 
związane były z wykonywaniem prac ręcznych 
w strefie roboczej maszyn, brakiem osłon (lub z 
nieprawidłowymi osłonami) oraz z niewłaściwym 
doborem elementów układów sterujących i bez-
pieczeństwa.
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Wykres 68. Maszyny do obróbki drewna – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

Kontrole spełniania przez pracodawców mini-
malnych wymagań dla maszyn do obróbki drewna 
wykazały, że stwierdzone uchybienia są podobne do 
występujących w innych grupach maszyn, kontrolo-
wanych w latach poprzednich, i sprowadzają się do:
 – niedokonywania przez pracodawców ocen użyt-

kowanych maszyn pod kątem spełnienia mini-
malnych wymagań, 

 – niewyposażania maszyn w bezpieczne układy 
sterujące, w tym w wyłączniki do awaryjnego 
zatrzymania ich pracy,

 – nieprzeprowadzania wstępnych lub okresowych 
ocen stanu technicznego eksploatowanych 
maszyn,

 – nieopracowania instrukcji stanowiskowych doty-
czących bezpiecznej obsługi maszyn lub opra-
cowania nieprawidłowych instrukcji.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 2 993 decyzje, w tym:
 – 79 decyzji wstrzymania prac,
 – 456 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn;
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 9 skierowali do pracodawców 290 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 ukarali 125 osób grzywnami w drodze manda-
tów karnych na łączną kwotę 146,2 tys. zł;

 9 do sądu skierowali 1 wniosek o ukaranie.

Pracodawcy wskazywali najczęściej następujące 
przyczyny nieprawidłowości w zakresie dostosowania 
maszyn do wymagań minimalnych: brak wiedzy o obo-
wiązkach związanych z użytkowaniem maszyn, wyso-
kie koszty dostosowania maszyn pod kątem spełniania 
przez nie wymagań minimalnych (konieczność zatrud-
nienia wykwalifikowanych osób do oceny maszyn, w tym 
m.in. pracowników służby bhp, remonty i modernizacje).

Inspektorzy pracy ujawniają wciąż liczne zanie-
dbania i błędy popełniane przez pracodawców w 
zakresie dostosowania do minimalnych wymagań 
bhp użytkowanych maszyn do obróbki drewna. Naj-
większe trudności w tej mierze dotyczą mikroprzed-
siębiorstw. Na skalę stwierdzonych naruszeń ma z 
pewnością wpływ słaba znajomość rozporządze-
nia Ministra Gospodarki o minimalnych wymaga-
niach dla maszyn i urządzeń, pomimo obowiązku 
stosowania tych przepisów od stycznia 2006 r. 

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazują na potrzebę:

 ● kontynuowania kontroli spełniania minimalnych 
wymagań przez maszyny i urządzenia do obróbki 
drewna;

 ● prowadzenia działań informacyjno-doradczych 
wśród pracodawców oraz pracowników obsługu-
jących maszyny, zwłaszcza w małych i średnich 
zakładach;

 ● dalszego upowszechniania wiedzy na temat 
przepisów dotyczących spełniania wymagań 
minimalnych oraz informowania i popularyzowa-
nia problematyki dotyczącej eliminacji zagrożeń 
i obniżania poziomu ryzyka zawodowego przy 
użytkowaniu maszyn;

 ● wydawania broszur i ulotek poświęconych prak-
tycznym sposobom oceny wybranych typów 
maszyn i urządzeń technicznych. 

B. Kontrole spełniania wymagań 
zasadniczych dla maszyn, urządzeń  
i środków ochrony indywidualnej  
– nadzór rynku

W 2013 r. kontynuowano działania w ramach 
nadzoru rynku dotyczące maszyn i urządzeń tech-
nicznych, w które wyposażone są stanowiska pracy, 

oraz środków ochrony indywidualnej dostarczonych 
pracownikom w celu ich ochrony przed czynnikami 
szkodliwymi i niebezpiecznymi. Działania te pole-
gały na kontroli zgodności wyrobów z zasadni-
czymi i innymi wymaganiami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także prowadzeniu postępowań 
wobec podmiotów odpowiedzialnych za niezgod-
ność wyrobów. Ponadto inspektorzy pracy wydawali 
opinie dla organów celnych w sprawie spełniania 
wymagań przez wyroby importowane spoza europej-
skiego obszaru gospodarczego.

Ogółem przeprowadzono 1 039 kontroli w pod-
miotach eksploatujących wyroby wprowadzone do 
obrotu lub oddane do użytku od 1 maja 2004 r., 
objęte postanowieniami dziewięciu dyrektyw nowego 
podejścia wdrożonych do prawa polskiego rozporzą-
dzeniami Ministra Gospodarki (rozporządzenia w 
sprawie zasadniczych wymagań dla: prostych zbior-
ników ciśnieniowych, środków ochrony indywidual-
nej, urządzeń spalających paliwa gazowe, urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dźwi-
gów, urządzeń ciśnieniowych, maszyn, urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska, sprzętu elektrycznego 
niskonapięciowego).

W trakcie tych kontroli sprawdzono 1 460 maszyn 
i urządzeń technicznych oraz środków ochrony indy-
widualnej. W przypadku 856 (59%) spośród nich 
inspektorzy pracy stwierdzili różnego rodzaju 
nieprawidłowości. Zaznaczyć należy, że niektóre 
wyroby podlegały kilku dyrektywom.

W ramach kontroli ukierunkowanych na ocenę 
zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami 
wytypowanych grup wyrobów sprawdzono maszy-
ny do obróbki drewna oraz środki ochrony słuchu.

 ● Maszyny do obróbki drewna
Inspektorzy pracy poddali szczegółowej kontroli 

335 maszyn do obróbki drewna. Wśród kontrolowa-
nych wyrobów znalazły się m.in.: piły, pilarki, traki, 
strugarki, frezarki, wiertarki, szlifierki, prasy oraz 
obrabiarki wielofunkcyjne, w tym sterowane nume-
rycznie (CNC). Zakwestionowanych w tej grupie 
zostało 170 wyrobów (51%).

Niezgodności w zakresie wymagań zasadni-
czych stwierdzono w stosunku do 143 wyrobów  
(43% kontrolowanych). Ujawniono przypadki wad 
konstrukcji i wyposażenia maszyn polegające 
m.in. na niezachowaniu wymaganych odległości 
bezpieczeństwa, niezapewnieniu lub niewłaści-
wym doborze urządzeń ochronnych, w tym osłon 
zabezpieczających przed dostępem do stref nie-
bezpiecznych. Stwierdzono niezgodności dotyczące 
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Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw nowego podejścia

Dyrektywa Liczba
kontrolowanych wyrobów

Odsetek wyrobów, do których 
zgłoszono zastrzeżenia

2009/105/WE d. 87/404/EWG 
proste zbiorniki ciśnieniowe SPV 16 100

89/686/EWG środki ochrony 
indywidualnej PPE 408 29

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

26 92

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

1 100

95/16/WE dźwigi i ich elementy 
bezpieczeństwa LIFT 2 100

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe 
PED 33 91

2006/42/WE d. 98/37/WE 
maszyny MD 976 69

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

39 51

2006/95/WE d. 73/23/EWG sprzęt 
elektryczny niskonapięciowy LVD 460 66

Źródło: dane PIP

instrukcji, m.in. niepodanie w ich treści podstawo-
wych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo 
obsługi i konserwacji, w tym: istotnych schematów, 
opisów i objaśnień, opisu stanowisk, które mogą 
zajmować operatorzy, ostrzeżeń dotyczących nie-
dozwolonych sposobów wykorzystania maszyny, 
parametrów emitowanego hałasu. Odnotowano przy-
padki nieprzekazania wraz z wyrobem tłumaczenia 
instrukcji oryginalnej na język polski lub przekazano 
przetłumaczoną tylko częściowo. Stwierdzono uchy-
bienia dotyczące oznakowania maszyn tak informa-
cjami pozwalającymi na ich pełną identyfikację, jak 
i znakami i barwami bezpieczeństwa. Odchylenia 
dotyczyły też braku lub niewłaściwego oznakowania 
elementów sterowniczych.

Zastrzeżenia wiążące się z nieprawidłowymi 
deklaracjami zgodności lub ich brakiem dotyczyły 
140 maszyn do obróbki drewna (42% kontrolowa-
nych). Poddane kontroli dokumenty nie uwzględniały 
m.in. wszystkich mających zastosowanie dyrektyw 
oraz norm zharmonizowanych lub podawały je 
błędnie; danych umożliwiających jednoznaczne 
zidentyfikowanie wyrobu; informacji o jednostce noty-

fikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodno-
ści. Stwierdzono przypadki wystawiania deklaracji 
zgodności przez osoby nieupoważnione.

W zakresie oznakowania znakiem CE nie-
zgodności dotyczyły 42 maszyn do obróbki drewna  
(13% kontrolowanych). Polegały one na nieprawid-
łowym oznakowaniu wyrobów (oznakowanie nie-
czytelne bądź wykonane w sposób niezapewniający 
właściwych proporcji) lub braku oznakowania.

Wśród maszyn do obróbki drewna najwięcej nie-
prawidłowości stwierdzono w grupach najczęściej 
kontrolowanych wyrobów (maszyny przeznaczone 
do cięcia, wiercenia, strugania i frezowania). Doty-
czyły one zarówno maszyn pochodzących z obszaru 
Unii Europejskiej, jak i z rynków zewnętrznych. W 
grupie zakwestionowanych wyrobów znalazły się 
urządzenia wyprodukowane przez kontrolowane 
podmioty na własny użytek, w większości przypad-
ków takie wyroby nie zostały poddane jakiejkolwiek 
ocenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 ● Środki ochrony słuchu
Inspektorzy pracy skontrolowali 341 różnych 

typów środków ochrony słuchu, takich jak: niezależ-
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ne nauszniki przeciwhałasowe, nauszniki mocowane 
do hełmu, wkładki przeciwhałasowe jednorazowego 
i wielokrotnego użytku.  Zakwestionowali 69 spo-
śród nich (20%).

W przypadku wymagań zasadniczych zastrze-
żenia dotyczyły 62 wyrobów (18% kontrolowanych). 
Nieprawidłowości polegały m.in. na niewłaściwym 
oznakowaniu ochronników słuchu i ich opakowań, 
braku instrukcji użytkowania w języku polskim lub 
błędnej ich treści mającej wpływ na bezpieczeństwo 
osób wykonujących pracę w ponadnormatywnym 
hałasie. W niektórych instrukcjach użytkowania 
brakowało istotnych informacji o oznaczeniach wyro-
bu, warunkach jego przechowywania i konserwacji, 
zakresie rozmiaru, a także zaleceń dotyczących 
regularnej kontroli i stosowania przez cały czas nara-
żenia na hałas. Nie zawsze były też podane wartości 
tłumienia dźwięku, pozwalające na poprawny dobór 
ochronników słuchu w zależności od parametrów 
hałasu na stanowiskach pracy. Poza tym, instrukcje 
do wkładek przeciwhałasowych nie zawierały pre-
cyzyjnych wskazań, czy wkładki są jednorazowego 
czy wielokrotnego użytku oraz informacji o sposobie 
zakładania umożliwiającej użytkownikom prawidłowe 
umieszczenie ich w przewodzie słuchowym.

Niespełnienie wymagań w zakresie deklaracji 
zgodności stwierdzono w odniesieniu do 24 środków 
ochrony słuchu (8% kontrolowanych pod tym kątem). 
Dokumenty te nie zawierały właściwych przepisów i 
norm zharmonizowanych, których wymagania wyrób 
spełnia; nazwy i adresu producenta lub jego upoważ-
nionego przedstawiciela; danych jednostki notyfiko-
wanej przeprowadzającej ocenę typu WE. Zdarzało 
się, że deklarację wystawiała osoba nieuprawniona, 
z reguły zajmująca się sprzedażą i dystrybucją.

Ponadto 11 środków ochrony słuchu (3% kon-
trolowanych) oznakowano znakiem CE w sposób 
wadliwy (nietrwale, w postaci naklejki szybko ulega-
jącej zniszczeniu w trakcie używania ochrony bądź 
niezgodnie z wzorem) albo w ogóle nie oznakowano.

Wymienione nieprawidłowości dotyczyły na 
ogół środków ochrony słuchu wyprodukowanych 
w krajach Azji i Ameryki Łacińskiej, nabywanych 
przez pracodawców przy okazji innych zakupów (np. 
narzędzi). Wyroby te nie spełniały zasadniczych 
wymagań oraz wymogów formalnych (deklarację 
zgodności sporządzał sprzedawca, pomijając dane 
faktycznego producenta).

Kontrole w obszarze nadzoru rynku prowa-
dzone były również w ramach stałych działań 
inspekcyjnych, polegających na badaniu zgła-
szanych wypadków przy pracy oraz sprawdzaniu 

informacji od innych podmiotów, w tym organów 
kontrolnych, przedsiębiorców i pracowników o wyro-
bach, które mogą nie spełniać zasadniczych wyma-
gań. Wśród sprawdzonych 784 wyrobów znalazły 
się pozostałe maszyny i urządzenia techniczne oraz 
środki ochrony indywidualnej. Zastrzeżenia wzbu-
dziło 617 wyrobów (79%). Bardzo wysoki odsetek 
nieprawidłowości ujawniony podczas tych kontroli 
wynika z faktu, że były to przede wszystkim działania 
podejmowane w związku ze zgłaszanymi zastrzeże-
niami do konkretnych wyrobów.

W przypadkach gdy oględziny wyrobów oraz 
analiza dokumentów nie pozwalały inspektorom pra-
cy na jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy spełniają 
one zasadnicze wymagania, zlecano ich badanie 
w akredytowanym laboratorium. Testom poddano 
m.in. chińskie rękawice spawalnicze. Wyniki badań 
potwierdziły, że rękawice nie zapewniały poziomu 
ochrony deklarowanego przez producenta.

W zależności od rodzaju i wagi stwierdzonych 
nieprawidłowości stosowano adekwatne środki 
prawne. W przypadkach niezgodności niepowodu-
jących poważnych zagrożeń lub możliwych do ich 
szybkiego wyeliminowania (np. mających charakter 
formalny) występowano do producentów, importerów 
i dostawców o ich usunięcie bądź wycofanie w okre-
ślonym terminie. W ramach dobrowolnych dzia-
łań naprawczych zlikwidowane zostały uchybienia 
dotyczące 426 wyrobów (345 maszyn i urządzeń 
technicznych, 81 środków ochrony indywidualnej). 

W przypadkach poważnych niezgodności 
wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, a  także 
gdy działania dobrowolne nie zostały zrealizowa-
ne, okręgowi inspektorzy pracy wszczynali postę-
powania. W 2013 r. prowadzono 92 postępowania 
dotyczące: maszyn i innych urządzeń technicznych 
(76 postępowań) oraz środków ochrony indywidual-
nej (16). Inspektorzy pracy skierowali do właściwych 
prokuratur 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa przez podmioty odpowiedzialne 
za wyroby. Zawiadomienia te dotyczyły: łopatkowej 
mieszałki farszu/mięsa (orzeczono karę grzywny), 
zespołu urządzeń ciśnieniowych, pięciu maszyn do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych (postępowania 
zostały umorzone), pilarki stołowej, wtryskarki, robo-
ta do odbioru wylewki (postępowania nadal się toczą 
[stan na dzień 31.01. 2014 r.]).

Jeśli stwierdzone nieprawidłowości możliwe były 
do usunięcia tylko przez podmiot mający siedzi-
bę na terenie innego kraju UE, powiadamiano o 
wynikach kontroli właściwy organ nadzoru rynku w 
tym kraju. W 2013 r. przekazano informacje o 12 
takich wyrobach. Przykładowo: kontrola nauszników 
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przeciwhałasowych wprowadzonych do obrotu przez 
włoskiego producenta ujawniła, że wyrób - pomimo 
istnienia takiego obowiązku - nie został poddany 
ocenie typu WE w jednostce notyfikowanej w celu 
uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie 
odpowiednich wymagań dyrektywy. Zastrzeżenia 
dotyczyły też dokumentów wyrobu, zwłaszcza 
instrukcji użytkowania. W wyniku działań włoskiego 
organu nadzoru rynku zakwestionowane nauszniki 
zostały wykluczone ze sprzedaży. Do niemieckiego 
organu nadzoru rynku skierowano informację o wyni-
kach kontroli związanej z niebezpiecznym uszkodze-
niem i podejrzeniem wad układnicy magazynowej. 
W efekcie działań podjętych przez stronę niemie-
cką ustalono prawdopodobną przyczynę usterki – 
uszkodzenie wału napędowego układnicy w czasie 
transportu.

Niezależnie od przekazanych za granicę infor-
macji, w przypadkach ujawnienia się realnych 
zagrożeń, inspektorzy pracy podejmowali stosowne 
działania zmierzające do ich wyeliminowania.

Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynę-
ło z organów celnych 339 wniosków o wydanie 
opinii w sprawie spełniania zasadniczych i innych 
wymagań przez wyroby sprowadzane spoza euro-
pejskiego obszaru gospodarczego. Inspektorzy 
pracy, po przeprowadzeniu kontroli wyrobów na 
terenie organu celnego lub innego miejsca ich 
przechowywania, wydali 100 opinii pozytywnych. 
W wyniku 239 opinii negatywnych wyroby nie 
zostały dopuszczone do obrotu na polskim i 
europejskim rynku lub zostały dopuszczone 
po usunięciu stwierdzonych uchybień. Jest 
to szczególnie istotny efekt współpracy organów 
celnych i PIP, ukierunkowanej na to, aby niespeł-
niające wymagań maszyny, urządzenia technicz-
ne i środki ochrony indywidualnej nie trafiały do 
krajowych zakładów pracy.

Równolegle z kontrolami podejmowano działa-
nia prewencyjne. Kierowano je do wytwórców i użyt-
kowników wyrobów, w szczególności pracodawców 
rozpoczynających działalność, będących przed lub w 
trakcie organizacji i wyposażania stanowisk pracy, a 
także zainteresowanych odnową parku maszynowe-
go. Inspektorzy pracy udzielali porad technicznych 
oraz przekazywali wydawnictwa PIP, m.in. poradniki 
Środki ochrony narządu słuchu i Bezpieczeństwo 
użytkowania maszyn. Publikacje te zostały również 
udostępnione na stronie internetowej inspekcji pracy. 
Wiedzę na temat wymagań zasadniczych popula-
ryzowano podczas licznych szkoleń, warsztatów, 

seminariów. Okazją do jej upowszechniania były też 
branżowe targi i wystawy, których uczestnicy mogli 
skorzystać z konsultacji inspektorów pracy w zakre-
sie wymagań dla poszczególnych grup wyrobów.

Wyniki kontroli w 2013 r. w ramach nadzoru 
rynku wskazują na znaczny odsetek zakwestiono-
wanych wyrobów. Niewątpliwie wpływ na to miały 
działania kontrolne podjęte po uzyskaniu informacji 
o podejrzeniu wad wyrobów, w tym na wniosek orga-
nów celnych. Tego rodzaju kontrole stanowiły ponad 
połowę przeprowadzonych.

Spośród ocenianych wyrobów wiele zastrzeżeń 
dotyczyło maszyn. Jest to specyficzna i bardzo 
zróżnicowana pod względem budowy i przeznacze-
nia grupa wyrobów. Za szczególnie niebezpieczne 
należy uznać niezgodności dotyczące konstrukcji 
i wykonania, zwłaszcza osłon i innych urządzeń 
zabezpieczających. 

Mniej nieprawidłowości ujawniono w toku 
kontroli środków ochrony indywidualnej. W więk-
szości były to środki ochrony słuchu wprowadzone 
do obrotu przez producentów o ugruntowanej pozycji 
na rynku. Wyroby te spełniały wymogi w zakresie 
konstrukcji, były poprawnie oznakowane i poddane 
właściwej procedurze oceny zgodności.

Według inspektorów pracy główną przyczyną 
nieprawidłowości nadal pozostaje słaba znajo-
mość przepisów dyrektyw i związanych z nimi 
krajowych rozporządzeń oraz norm zharmonizo-
wanych. Zarówno użytkownicy wyrobów, jak i ich 
producenci, importerzy lub dystrybutorzy nie mają 
wystarczającej wiedzy na ten temat. Ponadto kon-
trolowani pracodawcy, nabywając nowe maszyny 
i urządzenia techniczne oraz środki ochrony indy-
widualnej, w wielu przypadkach zwracali większą 
uwagę na ich cenę niż na spełnianie określo-
nych wymagań zasadniczych. 

Ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidło-
wości, zwłaszcza w świetle  zagrożeń wypadkowych 
stwarzanych przez maszyny do obróbki drewna, kon-
trole tej grupy maszyn będą kontynuowane w roku 
2014. Działania PIP w zakresie spełniania zasad-
niczych i innych wymagań obejmą również odzież 
ochronną, zwłaszcza kategorii I oraz kategorii II, 
której produkcja - po wydaniu certyfikatu oceny typu 
WE - nie podlega dalszemu nadzorowi jednostki 
notyfikowanej. W ramach nadzoru rynku realizowane 
będą również zadania stałe wynikające z ustawy 
o systemie oceny zgodności w zakresie wyrobów 
przeznaczonych do eksploatacji w środowisku pracy.
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17. Kontrole bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach przemysłu 
spożywczego

W 2013 r. przeprowadzono 392 kontrole w trzech 
gałęziach przemysłu spożywczego, charakteryzują-
cych się podobnym stopniem umaszynowienia oraz 
wielkością wydatku energetycznego (prace przy-

gotowawcze, operowanie surowcem/wyrobem). 
W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było  
22,5 tys. pracowników.

Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach 
cukierniczych i piekarniczych (248), zakładach ubo-
ju i przetwórstwa mięsa (127) oraz przetwórstwa 
ryb i owoców morza (17). Kontrole prowadzono w 
zakładach o różnej wielkości zatrudnienia, przy czym 
ponad 50% stanowiły firmy zatrudniające od 10 do 
49 pracowników. 

Wykres 69. Zakłady przemysłu spożywczego – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Najczęściej ujawniane nieprawidłowości 
dotyczyły eksploatacji maszyn i urządzeń tech-
nicznych. Prawie w co drugim zakładzie eksploa-
towano maszyny bez wymaganych osłon bądź 
innych urządzeń ochronnych. Osłony, jeśli już 
były, to często niekompletne bądź niepełne. W co 
trzecim zakładzie maszyny nie posiadały właś-
ciwych elementów sterowniczych. Naruszenia 
przepisów wynikały zazwyczaj z eksploatacji sta-
rego parku maszynowego, w którym czynności 
konserwacyjne sprowadzały się do przedłużenia 
„żywotności” maszyny. Niemniej jednak zauważyć 
należy, że w części kontrolowanych podmiotów, 
w których uruchomiono nowoczesne linie tech-
nologiczne, oprócz dostosowania zakładów do 
rygorystycznych wymagań sanitarnych i wetery-
naryjnych, znacznie poprawiono  stan bezpieczeń-
stwa i warunków pracy.

Wiele zastrzeżeń budził również stan eksploato-
wanych urządzeń i instalacji elektrycznych. Inspek-
torzy ujawniali niewłaściwą ochronę podstawową 
lub jej brak, a także brak zabezpieczeń przed uszko-
dzeniami mechanicznymi lub dostępem osób nie-
upoważnionych (nie przeprowadzano wymaganych 
pomiarów i przeglądów).

Większość pracodawców dokonała oceny ryzy-
ka zawodowego, jednak zaniedbania w tym zakresie 
związane były z jakością opracowanych dokumen-
tacji. Najczęściej oceny ryzyka zawodowego nie 
dostosowano do procesów pracy występujących w 
zakładach. Na przykład: w jednym z kontrolowanych 
zakładów mięsnych ocena ryzyka zawodowego spo-
rządzona dla stanowiska rzeźnik rozbioru mięsa nie 
uwzględniała zagrożenia związanego ze skalecze-
niem nożem, który jest głównym narzędziem pracy 
na tym stanowisku, a jako środki profilaktyczne nie 
wskazano rękawic przeciwskaleczeniowych tylko 
zwykłe rękawice ochronne. Ponadto w 1/4 kontrolo-
wanych zakładów nie aktualizowano ryzyka zawodo-
wego po wypadku przy pracy czy zmianie technologii 
produkcji. Aż 22% objętych kontrolą pracowników nie 
zapoznano z oceną ryzyka zawodowego; w niektó-
rych zakładach żaden z pracowników nie został 
z nią zapoznany. Poza brakiem rzetelnych infor-
macji w ocenie ryzyka zawodowego wiele zastrze-
żeń budziły również instrukcje bhp. W co trzecim 
zakładzie albo nie było ich w ogóle, albo nie były 
dostosowane do procesów pracy. 

W zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy najwięcej nieprawidłowości polegało na tym, że 
pracownicy nie posiadali dodatkowych uprawnień 
kwalifikacyjnych do obsługi pieców o mocy powyżej 

50 kW oraz wózków jezdniowych (23% pracowników 
objętych kontrolą).

Wiele uwag inspektorzy pracy mieli do wyposa-
żenia pracowników w środki ochrony indywidual-
nej (głównie w środki ochrony rąk). W tym zakresie 
braki lub uchybienia odnotowano w stosunku do  
27 % osób objętych kontrolą. 

W ponad 1/3 zakładów przetwórstwa rybnego 
i owoców morza stwierdzono brak oznakowania 
miejsc niebezpiecznych oraz niewłaściwe składo-
wanie materiałów niebezpiecznych. 

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

 9 wydali ponad 5 tys. decyzji, w tym: 
 – 43 decyzje wstrzymania prac, 
 – 53 decyzje skierowania do innych prac 

126 osób;
 9 skierowali do pracodawców 927 wniosków w 

wystąpieniach; 
 9 ukarali 106 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych, na łączną kwotę 123 tys. zł;
 9 wobec 87 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 3 wnioski o ukaranie. 

Naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracodawcy tłumaczyli kłopotami finanso-
wymi. Brak środków finansowych, szczególnie dla 
małych przedsiębiorców, faktycznie może stanowić 
w niektórych przypadkach poważne ograniczenie w 
skutecznym dostosowaniu zakładów do wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Niemniej jednak 
znaczna część wydanych przez inspektorów pracy 
decyzji nie wymagała dużych nakładów finansowych 
(ok. 1/3 decyzji wykonano w trakcie kontroli). W opi-
nii inspektorów pracy przyczyn naruszeń należy 
upatrywać przede wszystkim w bagatelizowaniu 
lub wręcz lekceważeniu problematyki związanej z 
bezpieczeństwem pracy oraz w braku dostatecznej 
wiedzy w tym zakresie.

Analiza ustaleń inspektorów pracy wskazuje na 
potrzebę:

 ● prowadzenia wzajemnie uzupełniających się i 
wspierających działań kontrolnych i  prewen-
cyjnych - umożliwiłoby to pracodawcom i pra-
cownikom łatwiejsze zrozumienie wymagań 
wynikających z obowiązujących przepisów,

 ● przeprowadzania krótkich kontroli sprawdzają-
cych usunięcie zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracujących.
Inspektorzy pracy wskazują równocześnie na 

potrzebę nowelizacji przepisów obowiązujących 
w przemyśle spożywczym, ze względu na wprowa-
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dzenie do użytku nowoczesnych maszyn, urządzeń 
i technologii, automatyzację procesów produkcji, a 
także potrzebę doprecyzowania zasad bezpiecznej 
pracy na stanowiskach związanych z używaniem 
ostrych narzędzi (noży) oraz warunków pracy w 
mikroklimacie zimnym. Dotyczy to:

 ● rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju 
zwierząt i przetwórstwie mięsa,

 ● rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Spo-
łecznej oraz Zdrowia z dnia 14 listopada 1952r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakładach przetwórstwa rybnego.
Z rozporządzeń tych powinny zostać usunięte 

zapisy dotyczące wymagań sanitarnych, gdyż zna-
lazły się one w innych przepisach.

18. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
w szkołach

Kontrole przeprowadzono w 492 szkołach  
(w tym w 186 szkołach podstawowych, 72 gim-
nazjach, 67 szkołach ponadgimnazjalnych oraz  
167 zespołach szkół). W skontrolowanych podmio-
tach pracę świadczyło prawie 25,6 tys. osób, w tym  
18,3 tys. kobiet. Do ww. szkół uczęszczało 173 tys. 
dzieci i młodzieży. Inspektorzy pracy zwrócili szcze-
gólną uwagę na warunki bezpieczeństwa w świetle 
zarejestrowanych wypadków przy pracy oraz wypad-
ków wśród uczniów.  

W szkołach objętych kontrolą zarejestrowano 
w latach 2010-2012 ogółem 505 wypadków przy 
pracy (w tym 164 w 2010 r., 185 w 2011 r. oraz 196 
w 2012 r.). Najczęściej wypadkom ulegali pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz pracownicy z firm obsługujących 
szkoły (sprzątaczki, konserwatorzy, elektrycy). Były 
to wyłącznie wypadki lekkie, do których doszło wsku-
tek poślizgnięcia, potknięcia i upadku na schodach, 
w ciągach komunikacyjnych, salach gimnastycznych 
lub na boiskach przyszkolnych. Czynniki niebez-
pieczne, które powodowały tego rodzaju zdarze-
nia, to: śliskie powierzchnie korytarzy, schodów i 
pomieszczeń szkolnych, oblodzone chodniki oraz 
nierówności nawierzchni boisk. 

Obliczony dla skontrolowanych szkół śred-
ni wskaźnik częstości wypadków zarejestrowa-
nych w latach 2010-2012 wyniósł 7,64 (na 1 tys. 
pracujących) i był prawie dwukrotnie wyższy od  

wskaźników odnotowanych dla całej sekcji  edu-
kacji wg danych GUS w tych latach.

Z analizy dokumentacji powypadkowych wynika, 
że pomimo okoliczności uzasadniających przyczyny 
wypadków przy pracy o charakterze organizacyjnym 
lub technicznym, zespoły powypadkowe najczęściej 
wskazywały na nieprawidłowe zachowanie pracow-
ników spowodowane: nieuwagą, pośpiechem lub 
brakiem koncentracji. Z tego względu większość 
zastosowanych środków profilaktycznych polegała 
na pouczeniu poszkodowanego o konieczności prze-
strzegania zasad bhp lub zachowania szczególnej 
ostrożności podczas  wykonywania czynności oraz 
omówieniu zdarzenia z pozostałymi pracownikami. 
W  dokumentacjach powypadkowych stwierdzano 
również przypadki braku wniosków profilaktycznych. 

Wiele zastrzeżeń inspektorów PIP dotyczyło 
przygotowania pracowników szkół do bezpiecznego 
wykonywania pracy. Naruszenia przepisów w zakre-
sie szkoleń w dziedzinie bhp polegały głównie na 
niezapewnieniu pracownikom szkolenia okresowego 
lub przeprowadzeniu takiego szkolenia po terminie 
(dot. 418 osób) oraz braku programów, według któ-
rych szkolono (634 osoby). W zakresie oceny ryzyka 
zawodowego inspektorzy stwierdzili - brak doku-
mentacji (dla 318 stanowisk pracy) bądź liczne błędy 
w ocenie polegające na nieuwzględnieniu wszystkich 
zagrożeń występujących na określonych stanowi-
skach (530 stanowisk). W co czwartej skontrolowanej 
szkole wystąpiły nieprawidłowości dotyczące profi-
laktycznych badań lekarskich. Uchybienia polegały 
głównie na dopuszczaniu pracowników do pracy, 
mimo braku zaświadczeń lekarskich stwierdzają-
cych brak przeciwwskazań do pracy na zajmowa-
nym stanowisku, bądź nieterminowym poddawaniu 
pracowników ww. badaniom (dot. 516 pracowników). 
W trakcie kontroli ujawniono również uchybienia 
związane z dodatkowymi uprawnieniami kwa-
lifikacyjnymi. Brak tych uprawnień - głównie do 
obsługi, konserwacji, remontów urządzeń, instalacji 
i sieci elektrycznych do 1 kV, a także do eksploatacji 
gazowych urządzeń grzewczych i kotłów wodnych 
na paliwo stałe o mocy pow. 50 kW – stwierdzono 
w 56 przypadkach.

Kontrole maszyn i urządzeń technicznych, 
eksploatowanych w warsztatach szkolnych w 
związku z nauką zawodu lub w innych wykorzy-
stywanych pomieszczeniach, wykazały, że w 
84 szkołach użytkowano 364 maszyny (m.in. 
tokarki, szlifierki, frezarki, pilarki) niespełniające 
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Wykres 70. Szkoły – naruszenia przepisów z zakresu bhp

Źródło: dane PIP

minimalnych wymagań bhp. Nieprawidłowości 
polegały przede wszystkim na  braku urządzeń 
chroniących przed dostępem do strefy niebez-
piecznej lub stosowaniu niewłaściwych urządzeń, 
wadliwych układach sterowania, w tym zatrzy-
mania awaryjnego. Dla 257 maszyn nie opraco-
wano instrukcji bezpiecznej obsługi lub były one 
niewłaściwe. 

Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zarówno pracowników, jak i uczniów 
były uchybienia związane z eksploatacją urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych. W 83 szkołach 
stwierdzono m.in. brak zabezpieczenia tablic roz-
dzielczych przed dostępem osób nieuprawnionych, 
brak osłon wyłączników, wyrwane gniazda wtykowe, 
brak pokryw puszek elektrycznych. W 63 szkołach 
nie przeprowadzono pomiarów skuteczności zasto-
sowanej ochrony przeciwporażeniowej. 

W 92 szkołach, w których występowały czyn-
niki szkodliwe, pracodawca nie ustalił ich rodzaju 
i nie wytypował czynników do badań i pomiarów, 
natomiast w 51 - w których zostały one wytypowane, 
nie przeprowadzono badań i pomiarów lub były one 
nieaktualne. W 73 szkołach (28%) z 256 , w których 
stosowano niebezpieczne substancje chemiczne, 
nie opracowano spisu tych substancji a w 43 - nie 
było kart charakterystyki niebezpiecznych substancji 
chemicznych. W co piątej szkole stwierdzono przy-

padki niewyposażenia pracowników w odpowiednie 
do zagrożeń środki ochrony indywidualnej (dot. 
374 osób) lub występowanie nieprawidłowości w 
wyposażeniu pracowników w obuwie i odzież robo-
czą (dot. 432 osób).

Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły tak-
że wyposażenia stanowisk komputerowych w 
pomieszczeniach administracyjno-biurowych, głów-
nie braku ergonomicznego, zgodnego z wymoga-
mi przepisów, siedziska (często stosowano zwykłe 
krzesła). W co piątej szkole nie dokonano oceny 
warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekra-
nowymi.

W latach 2010-2012 w skontrolowanych szko-
łach zarejestrowano ogółem 5 045 wypadków ucz-
niów. Analiza danych dotyczących tych zdarzeń 
(we wszystkich typach szkół) wykazała, że ok. 85% 
urazów miało miejsce podczas zajęć wychowania 
fizycznego. Pozostałe to wypadki uczniów związane 
z poruszaniem się po korytarzach i klatkach schodo-
wych (upadki, potknięcia, poślizgnięcia) oraz wypadki 
wynikające z bójek lub innych zachowań (głównie 
w szkołach podstawowych i gimnazjach). Wśród 
wniosków profilaktycznych wskazywano najczęściej 
wzmożenie nadzoru nad uczniami oraz omówienie 
zdarzenia na radzie pedagogicznej oraz z uczniami. 

W świetle powyższych danych o zdarzeniach 
wypadkowych na terenach szkół inspektorzy pracy 
skontrolowali stan zabezpieczeń przed urazami w 
miejscach szczególnie niebezpiecznych. 
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Wykres 71. Szkoły – naruszenia przepisów rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Źródło: dane PIP

Najpoważniejsze nieprawidłowości stwarza-
jące zagrożenie wypadkowe to: brak osłon ele-
mentów wystających na ciągach komunikacyjnych, 
zabezpieczeń poręczy schodów i otwartej przestrzeni 
pomiędzy biegami schodów oraz trwałego zamoco-
wania bramek do podłoża boisk szkolnych. 

W związku z naruszeniem przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy:

 9 wydali 5 002 decyzje, w tym:
 – 3 decyzje wstrzymania prac,
 – 78 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 15 decyzji skierowania 21 pracowników do 

innych prac;
 9 skierowali do pracodawców 1 256 wniosków w 

wystąpieniach;
 9 ukarali 21 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 22,7 tys. zł;
 9 wobec 79 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 2 wnioski o ukaranie;
 9 w 2 przypadkach zawiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
O naruszeniach przepisów rozporządzenia 

MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pub-
licznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
oraz konieczności podjęcia działań naprawczych 

inspektorzy pracy informowali organy prowadzące 
szkoły; łącznie skierowano 47 takich pism. 

W trakcie kontroli inspektorzy udzielili ponad  
3,5 tys. porad z zakresu technicznego bezpieczeń-
stwa oraz prawnej ochrony pracy, a także przeka-
zywali wydany w 2013 r. poradnik PIP Wypadki w 
szkole - co zrobić,  aby było ich mniej dla dyrek-
torów szkół, nauczycieli, pracowników służby bhp 
oraz społecznych inspektorów pracy.

O stwierdzonych nieprawidłowościach zawiado-
miono również organy nadzoru nad warunkami 
pracy, w celu podjęcia przez nie stosownych działań 
w ramach posiadanych kompetencji, w tym: nadzór 
budowlany (24 pisma), inspekcję sanitarną (2 pis-
ma), straż pożarną (4 pisma) oraz dozór techniczny 
(4 pisma).

Z ustaleń inspektorów wynika, że w 67 szkołach 
nie utworzono w ogóle służby bhp, natomiast 
w pozostałych wykonywanie zadań służby bhp z 
reguły powierzano pracownikom zatrudnionym przy 
innej pracy albo specjalistom z zewnątrz. W wielu 
przypadkach organ prowadzący szkołę zlecał wyko-
nywanie zadań służby bhp osobie spoza zakładu, we 
wszystkich podległych sobie placówkach. 

W 226 szkołach działały organizacje związko-
we, w 174 wybrano zakładowego społecznego 
inspektora pracy; w 92, w których działał społeczny 
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inspektor, nie został opracowany plan jego pracy, w 
38 przypadkach nie założono księgi zaleceń i uwag 
społecznego inspektora, a w 16 plan pracy nie został 
zatwierdzony przez organizacje związkowe. W okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających kontrolę zakładowi 
społeczni inspektorzy pracy wydali ogółem 276 zale-
ceń i 111 uwag, z czego pracodawcy wykonali 239 
zaleceń i 101 uwag. 

Kontrolowani pracodawcy, wskazując przyczyny 
stwierdzonych naruszeń przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, podkreślali, że środki finansowe na 
utrzymanie szkoły otrzymują od organu prowadzą-
cego (najczęściej są to jednostki samorządu teryto-
rialnego) i nie mają wpływu na ich wysokość oraz 
przeznaczenie. Tymczasem wiele szkół zlokalizo-
wanych jest w starych budynkach, których stan 
techniczny wymaga gruntownej modernizacji w 
celu dostosowania do obowiązujących wymagań 
bezpieczeństwa i higieny. Jednocześnie organy te 
wymuszają redukcję zatrudnienia pracowników 
administracji i obsługi technicznej lub ogranicza-
nie ich wymiaru czasu pracy. 

Niezależnie od powyższych uwarunkowań do 
przyczyn stwierdzonych naruszeń przepisów prawa 
- według inspektorów pracy – należy zaliczyć także:

 ● tolerowanie nieprawidłowości i odstępstw od 
wymagań przepisów bhp przez osoby odpowie-
dzialne za stan bhp, kierujące pracownikami, 
jak również przez pracowników wykonujących 
zadania służby bhp, 

 ● brak lub niewłaściwe funkcjonowanie służby bhp 
w szkołach, a także nieprawidłowy nadzór orga-
nów prowadzących placówki oświatowe,

 ● niski poziom wiedzy osób zarządzających pla-
cówkami szkolnymi o obowiązkach w zakresie 
przygotowania pracowników do bezpiecznego 
wykonywania pracy, prawidłowego badania zda-
rzeń wypadkowych i stosowania skutecznych 
środków zapobiegających wypadkom, dostoso-
wania użytkowanych maszyn do minimalnych 
wymagań bhp,

 ● niską aktywność organizacji związkowych i spo-
łecznego nadzoru nad warunkami pracy w zakre-
sie wykorzystywania uprawnień do wpływania na 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyniki kontroli placówek oświatowych w 2013 r. 

w porównaniu z przeprowadzonymi w 2009 r. (skon-
trolowano wówczas kompleksowo 235 placówek 
oświatowych) wskazują na wciąż niezadowalający 
poziom przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. Jest to bardzo niekorzystne 
zjawisko, gdyż taki stan nie tylko skutkuje liczny-
mi wypadkami przy pracy oraz wypadkami wśród 

uczniów, ale wpływa także na ich postawę i nie-
właściwe zachowania w zakresie bezpieczeństwa 
pracy w przyszłości. Zdaniem inspektorów pracy do 
poprawy sytuacji przyczyniłoby się uwzględnienie w 
programach zajęć wychowawczych tematyki bez-
piecznych zachowań zarówno w szkole, jak i poza 
nią, a także organizowanie, m.in. przez Państwową 
Inspekcję Pracy, konkursów szkolnych i międzyszkol-
nych dla uczniów.

19. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

W 2013 r. przeprowadzono 2 170 kontroli w  
1 870 zakładach pracy lub ich jednostkach orga-
nizacyjnych zatrudniających osoby niepełno-
sprawne. Sprawdzono warunki zatrudnienia  
62,2 tys. osób niepełnosprawnych, spośród których  
18,4 tys. miało lekki stopień niepełnosprawności. 
Wśród skontrolowanych było 438 zakładów pracy chro-
nionej zatrudniających 60,1 tys. pracowników, w tym  
46,2 tys. niepełnosprawnych, oraz 19 zakładów 
aktywności zawodowej zatrudniających 1,1 tys. osób, 
w tym 819 niepełnosprawnych. W wyniku 1 385 
kontroli, przeprowadzonych na wnioski starostów 
lub pracodawców, inspektorzy pracy wydali 1 269 
opinii, w tym 29 negatywnych.

Ponadto przeprowadzono 185 kontroli w 144 
zakładach pracy w związku ze skargami złożonymi 
przez osoby niepełnosprawne.

W 2013 r. nie przesyłano do wojewodów decyzji 
w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczących 
zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywno-
ści zawodowej z powodu niespełnienia warunków 
określonych w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w zakresie spełniania przez 
obiekty i pomieszczenia zakładu wymagań prze-
pisów bhp oraz przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a 
także ich dostępności. Inspektorzy pracy poinformo-
wali wojewodów o innych nieprawidłowościach 
stwierdzonych u 7 pracodawców posiadających sta-
tus prowadzącego zakład pracy chronionej. Polegały 
one na użytkowaniu innych obiektów niż wskazane 
w decyzji właściwego wojewody przyznającej pra-
codawcy status prowadzącego zakład pracy chro-
nionej (5 pracodawców) oraz niezatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej  
(2 pracodawców). 
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Dwóch pracodawców, użytkujących obiekty 
niewymienione w decyzji wojewody, po kontrolach 
Państwowej Inspekcji Pracy uzyskało status prowa-
dzącego zakład pracy chronionej we wskazanych 
obiektach. W pozostałych przypadkach postępowa-
nia są w toku (stan na dzień 31.01. 2014 r.). 

Kontrole w zakresie dostosowania warunków 
materialnego środowiska pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa pracy do obowiązujących przepi-
sów bhp koncentrowały się na spełnianiu wymagań 

dotyczących budynków i pomieszczeń pracy, zaple-
czy higieniczno-sanitarnych, wentylacji, oświetlenia 
i ogrzewania, organizacji i wyposażania stanowisk 
pracy, wyposażenia maszyn w urządzenia ochronne 
oraz likwidacji tzw. barier architektonicznych.

W grupie zakładów posiadających status 
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności 
zawodowej skala nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów i zasad bhp była znacz-
nie wyższa niż w zakładach ubiegających się o 
taki status. 

Wykres 72. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów bhp

W 355 zakładach inspektorzy pracy stwierdzi-
li zaniedbania w zakresie zapewnienia warunków 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji 
elektrycznych. Aż w 114 zakładach nie przepro-
wadzono obowiązkowych badań i pomiarów ochrony 

W 107 zakładach osoby niepełnosprawne 
obsługiwały 135 maszyn lub urządzeń technicz-
nych niewyposażonych w urządzenia ochron-
ne zabezpieczające przed dostępem do części 
będących w ruchu oraz 162 maszyny posiadające 
uszkodzone lub wadliwie wykonane elemen-
ty ochronne (głównie obrabiarki do metali lub 
drewna, maszyny do plastycznej obróbki metali, 
maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
oraz maszyny i urządzenia stosowane w przemy-

Źródło: dane PIP

śle spożywczym). Ponadto przy 99 maszynach 
lub urządzeniach użytkowanych przez osoby 
niepełnosprawne ujawniono brak elementów 
sterowniczych mających wpływ na bezpieczeń-
stwo obsługi. 
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przeciwporażeniowej podstawowej, a w 83 – nie 
zabezpieczono uszkodzonych urządzeń i instalacji 
elektrycznych. W 29 zakładach tablice i rozdzielnice 
elektryczne były niewłaściwie oznaczone i opisane. 

Inspektorzy pracy zgłosili zastrzeżenia do 
niewłaściwego stanu technicznego 154 użyt-
kowanych budynków. Najczęściej wynikał on z 
nadmiernego  zużycia posadzek (116 zakładów), 
drzwi (45 zakładów) oraz schodów (36 zakładów). 

W zakresie przystosowania budynków i 
pomieszczeń pracy dla osób niepełnosprawnych 
pracujących w zakładzie pracy odnotowano: nie-
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych w stosunku do występujących w 
zakładzie rodzajów niepełnosprawności lub ich brak 

(134 zakłady), nieprzystosowanie do potrzeb niepeł-
nosprawnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
(38 zakładów) oraz niewłaściwe oznakowanie dróg 
komunikacyjnych i przejść (6 zakładów). 

Znaczna część pracodawców prowadzących 
działalność w obszarze pracy chronionej nie prze-
strzega obowiązków dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego. Brak takiej oceny stwierdzono na 136 
stanowiskach pracy, natomiast nieprawidłowe prze-
prowadzenie - na 251 stanowiskach. Dla 2 241 osób 
niepełnosprawnych dokonano oceny ryzyka 
zawodowego w związku z pracą na określonym 
stanowisku, nie uwzględniając ich dysfunkcji 
oraz szczególnych uwarunkowań związanych z 

Wykres 73. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności  
zawodowej – naruszenia przepisów w zakresie ochrony pracy

Źródło: dane PIP

wyposażeniem stanowiska oraz sposobem wyko-
nywania pracy. 

Wciąż wysoki jest odsetek zakładów, w których 
nie przestrzega się przepisów dotyczących szkoleń 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2013 r. w 112 kontrolowanych zakładach 
316 pracowników niepełnosprawnych nie posiadało 
aktualnych szkoleń okresowych w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W 70 zakładach albo w 
ogóle nie przeprowadzono szkolenia wstępnego 
(instruktaż stanowiskowy), albo przeprowadzono 
w sposób niewłaściwy. 

Nieprawidłowości w zakresie poddawania pra-
cowników profilaktycznym badaniom lekarskim 
wstępnym, okresowym lub kontrolnym stwierdzono 

w 10% skontrolowanych zakładów. W 31 zakładach 
stwierdzono niewłaściwie przeprowadzone badanie 
wstępne (dot. 68 osób niepełnosprawnych) lub jego 
brak, natomiast w 24 - niewłaściwie przeprowadzone 
badanie okresowe (dot. 59 osób niepełnosprawnych) 
lub jego brak.

Zaległości w wykorzystaniu urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze 4 144 dni dotyczyły 351 
pracowników niepełnosprawnych. Jednocześnie 
stwierdzono, że 12 pracodawców nie udzieliło w ogó-
le dodatkowego urlopu wypoczynkowego 23 osobom 
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności lub udzieliło w niepełnym wymiarze. 

Nie zmienił się znacząco odsetek zakładów pra-
cy chronionej, w których nie były przestrzegane prze-
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Wykres 74. Zatrudnianie niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy  
- naruszenia przepisów prawa pracy, w tym bhp

Źródło: dane PIP

pisy o czasie pracy. Ustalono, że 23 pracodawców 
zatrudniało 160 pracowników niepełnosprawnych w 
czasie pracy przekraczającym obowiązujący wymiar 
dobowy i tygodniowy. Ponadto 11 pracodawców 
zatrudniało 130 pracowników niepełnospraw-
nych w godzinach nadliczbowych bez zgody 
lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne 
lub sprawującego nad nimi opiekę, 5 pracodawców 
nie przestrzegało zakazu zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych w porze nocnej (dot. 21 pracow-
ników).

U 3 pracodawców prowadzących zakłady pracy 
chronionej wystąpiły zaległości w wypłatach wyna-
grodzeń. Stwierdzono brak wypłaty lub zaniżenie 
wysokości wynagrodzeń dla 214 pracowników na 
kwotę 265,7 tys. zł.

Na otwartym rynku pracy mniej nieprawidłowo-
ści dotyczyło stanowisk zorganizowanych dla osób 
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, które w latach 
poprzednich były opiniowane przez PIP, niż na sta-
nowiskach pracy dla tego rodzaju pracowników, które 
nie podlegały takiej ocenie.
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Po stwierdzeniu ww. nieprawidłowości związanych 
z pracą osób niepełnosprawnych inspektorzy pracy:

 9 wydali ogółem 4 542 decyzje dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy, w tym:
 – 887 decyzji z rygorem natychmiastowej wyko-

nalności (art. 108 Kpa),
 – 72 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn,
 – 24 decyzje wstrzymania prac,
 – 16 decyzji ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy,
 – 7 decyzji skierowania do innych prac  

41 osób,
 – 3 decyzje wykonania badań i pomiarów 

czynników szkodliwych i uciążliwych;
 9 wydali 20 decyzji nakazujących wypłatę 

świadczeń ze stosunku pracy na łączną kwotę  
285,7 tys. zł;

 9 skierowali do pracodawców 1 900 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 ukarali 76 osób grzywnami w drodze mandatów 
karnych na łączną kwotę 88,9 tys. zł;

 9 wobec 75 osób zastosowali środki oddziaływa-
nia wychowawczego;

 9 do sądu skierowali 5 wniosków o ukaranie;
 9 udzielili 5 120 porad technicznych.

Ponadto w trakcie kontroli dotyczących skarg 
złożonych przez pracowników niepełnosprawnych 
inspektorzy pracy wydali 71 decyzji w sprawach bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Skierowali również do 
pracodawców 268 wniosków w wystąpieniach w spra-
wach prawnej ochrony pracy i wydali 13 decyzji naka-
zujących wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń 
272 pracownikom niepełnosprawnym w ogólnej kwocie 
293,5 tys. zł. W związku z popełnieniem 79 wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika ukarali pracodawców 
grzywnami w drodze 32 mandatów na łączną kwotę 
41,1 tys. zł, zastosowali 11 środków oddziaływania 
wychowawczego oraz skierowali 6 wniosków do sądu 
o ukaranie. 

Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
kontynuowania kontroli zatrudniania oraz warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy osób niepełnospraw-
nych, w szczególności w zakresie stanu obiektów i 
pomieszczeń, ich dostosowania do potrzeb i możliwości 
pracowników niepełnosprawnych, a także prawidłowej 
organizacji, wyposażenia i przystosowania stanowisk 
pracy. Dotyczy to zarówno chronionego, jak i otwartego 
rynku pracy. 

W dniu 7 maja 2013 r., mając na uwadze zwięk-
szenie skuteczności działań nadzorczo-kontrolnych 
dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
Główny Inspektor Pracy i Prezes Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
podpisali deklarację w zakresie współpracy, która 
przede wszystkim koncentruje się na: 

 ● nieprawidłowościach dot. wypłaty wynagrodzenia  
pracownikom niepełnosprawnym przez praco-
dawców korzystających ze środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, 

 ● skargach pracowników niepełnosprawnych na 
zatrudniających ich pracodawców, którzy korzy-
stają ze środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych.
W celu uwrażliwienia pracodawców na potrze-

by osób niepełnosprawnych oraz kształtowania 
pozytywnego postrzegania tych osób w zatrudnieniu 
(szczególnie wśród pracodawców z otwartego rynku 
pracy) Państwowa Inspekcja Pracy, oprócz nadzoru 
i kontroli, podejmuje działania informacyjne i porad-
nictwo dotyczące przepisów prawa, a także dobrych 
praktyk, szczególnie w zakresie dostępności obiek-
tów, pomieszczeń i stanowisk pracy, z uwzględnieniem 
wszystkich ograniczeń w mobilności i percepcji osób 
niepełnosprawnych.

20. Legalność zatrudnienia

A.  Kontrole legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej obywateli polskich

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
23,4 tys. kontroli, podczas których badali legalność 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli pol-
skich. W 22,5 tys. podmiotów objętych kontrolą 
pracę wykonywało blisko 807,8 tys. osób, w tym  
252,6 tys. pracowało w ramach umów cywilno-
prawnych, a ponad 6,1 tys. prowadziło działalność 
gospodarczą na własny rachunek (samozatrud-
nienie).

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sekto-
rach 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 
(36% ogółu kontroli), przetwórstwa przemysłowego 
(18%), budownictwa (16%) oraz zakwaterowania 
i usług gastronomicznych (7%). Wśród kontrolo-
wanych dominowały zakłady o zatrudnieniu do 9 
osób (71% kontroli) oraz o zatrudnieniu od 10 do 
49 osób (22%).

Zweryfikowano legalność zatrudnienia 
ponad 177,7 tys. osób (w 2012 r. – 176,2 tys., w 



149

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

2011 r. – 176,4 tys.), w tym ponad 38 tys. wykonu-
jących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 
lub samozatrudnienia. Kontrolą przestrzegania 
obowiązku opłacania składek na Fundusz Pra-
cy objęto 414,6 tys. osób (w 2012 r. – 408,8 tys.,  
w 2011 r. – 481,9 tys.).

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakre-
sie legalności zatrudnienia oraz przestrzegania 
przepisów ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

stwierdzono w co drugim kontrolowanym pod-
miocie (w 53% podmiotów; w 2012 r. – w 52%,  
w 2011 r. – w 50%).

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną 
pracę zarobkową – według definicji zawartej w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy – ujawniono w 20,2% kontrolowanych pod-
miotów (w 2012 r. – w 18,8%, w 2011 r. – w 18,1%). 

Najbardziej szkodliwe z punktu widzenia 
ochrony praw pracowniczych formy nielegalnego 
zatrudnienia, tj. zatrudnienie bez potwierdzenia 

Wykres 75. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy  
zarobkowej – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Źródło: dane PIP

na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej warun-
ków oraz niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub 
wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpie-
czenia społecznego, stwierdzono w 18% kon-
trolowanych podmiotów (w 2012 r. – w 16%, w  
2011 r. – w 15%). Nieprawidłowości te dotyczyły 

7,4% osób objętych kontrolą (w 2012 r. – 6,6%, w 
2011 r. – 5,9%), tj. blisko 13,1 tys. pracobiorców 
(w 2012 r. – 11,7 tys., w 2011 r. – 10,4 tys.).

Przypadki takie ujawniano najczęściej w 
województwach: śląskim (18,7% osób objętych 
badaniem), pomorskim (12,2%), opolskim (9,4%), 

Wykres 76. Podmioty, w których ujawniono zatrudnienie bez potwierdzenia umowy o pracę  
na piśmie lub niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego – według wybranych sekcji PKD
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wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 9,2%); 
najrzadziej w województwach: lubuskim (2,4%), 
dolnośląskim i podkarpackim (po 3,5%).

Tak samo jak w poprzednich latach, stwier-
dzano je najczęściej w następujących sekcjach 
gospodarki: transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz w 
sektorze górniczym i wydobywczym.

Niepokoi wzrost nieprawidłowości z zakresu 
legalności zatrudnienia w związku z powierzaniem 
pracy w sektorze usług zdrowotnych i pomocy 
społecznej, w szczególności w ramach prowadzo-

nych praktyk lekarskich specjalistycznych i denty-
stycznych oraz przy sprawowaniu dziennej opieki 
nad dziećmi. 

Nadal znacząca jest skala naruszeń przepisów 
w zakresie zgłaszania osób wykonujących pracę 
do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości 
takie zostały ujawnione w co trzecim podmiocie 
(podobnie jak w roku 2012). Niezgłoszenie do ZUS 
stwierdzono w 1,2 tys. skontrolowanych podmiotów, 
nieterminowe zgłaszanie – w 6 tys. podmiotów. Do 
ZUS nie zgłoszono lub nieterminowo zgłoszono 
17,7 tys. osób, tj. 11,5% objętych kontrolą (w 2012 r. 

Wykres 77. Niezgłoszenie osób wykonujących pracę do ubezpieczenia  
społecznego – według wybranych sekcji PKD

Źródło: dane PIP
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i w 2011 r. – po 11,9% skontrolowanych). Niepra-
widłowości w tym zakresie najczęściej ujawniano w 
województwach: śląskim, małopolskim, zachodnio-
pomorskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

W roku sprawozdawczym nieznacznie spadła 
liczba ujawnionych przypadków podjęcia przez 
bezrobotnych zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności bez powiadomienia o tym 
właściwego powiatowego urzędu pracy. Wyka-
zano, że obowiązku powiadomienia nie dopełniło  
1 977 osób (w 2012 r. – 1 994, w 2011 r. – 1 850), 
w tym 352 osoby pobierające zasiłek dla bezrobot-
nych. Podobnie jak w latach ubiegłych, takie naru-
szenia przepisów najczęściej stwierdzano podczas 
kontroli podmiotów w sekcjach: budownictwo (32% 
wykazanych przypadków), handel i naprawy (20%) 
oraz przetwórstwo przemysłowe (17%).

W 2013 r. odnotowano spadek nieprawidłowo-
ści w zakresie opłacania składek na Fundusz Pra-
cy. Nieopłacenie składek lub ich nieterminowe 
opłacanie stwierdzono w 5,5 tys. podmiotów. 
Składki te nie zostały opłacone za 35,1 tys. osób, 
tj. 8% objętych kontrolą (w 2012 r. za 48,9 tys. osób 
– 12% objętych kontrolą, w 2011 r. za 37,5 tys. – 
8%). Łączna kwota nieopłaconych składek wyniosła  
6,6 mln zł (w 2012 r. – 15,7 mln, w 2011 r.  
– 10 mln zł).

Opóźnienia w opłacaniu składek na FP 
dotyczyły blisko 71 tys. osób, tj. 17,5% objętych 
kontrolą (w 2012 r. – 19,6%, w 2011 r. – 20,6%). 
Ponadto w 2 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.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, stwier-
dzono stosowanie przez pracodawców i przed-
siębiorców praktyk mających na celu ominięcie 
przepisów prawa. Polegały one m.in. na: 
 – zaniżaniu w treści umów o pracę wynagro-

dzenia i wypłacaniu go w kwocie wyższej niż 
deklarowana. Często w umowach wpisywane 
jest minimalne wynagrodzenie, podczas gdy 
faktycznie uzgodnione zostało i wypłaca-
ne jest wynagrodzenie wyższe (od różnicy 
pomiędzy tymi kwotami pracodawca nie odpro-
wadza składek na ubezpieczenie społeczne ani 
zaliczki na podatek dochodowy);

 – zawieraniu umów o pracę na część etatu, 
gdy w rzeczywistości pracownik świadczy 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
otrzymując wynagrodzenie za dodatkową pra-

cę poza oficjalną ewidencją; natomiast składki 
do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych odprowadzane są wyłącznie 
od kwoty wynagrodzenia wskazanej w treści 
umowy, proporcjonalnej do zadeklarowanego 
wymiaru czasu pracy;

 – nielegalnym zatrudnianiu na próbę – w celu 
sprawdzenia przydatności pracownika do wyko-
nywania pracy określonego rodzaju. Opisana 
praktyka występuje m.in. w budownictwie (w 
małych firmach podwykonawczych realizują-
cych zlecenia pracochłonne, charakteryzujące 
się stosunkowo niewielkim zyskiem dla przed-
siębiorcy) oraz gastronomii. Po nieformalnym 
okresie próbnym, który trwa uznaniowo nawet 
do kilku tygodni - pracobiorcom w większości 
przypadków oferowana jest praca na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, rzadko na podstawie 
umowy o pracę; 

 – sprawdzaniu przydatności osób chcących 
podjąć pracę – w szczególności studentów i 
absolwentów wyższych uczelni – w ramach 
bezpłatnych praktyk i staży (głównie w 
dużych firmach korporacyjnych). Młodzi ludzie 
zgadzają się na te warunki z nadzieją na stałe 
zatrudnienie w przyszłości. Okres nieodpłatne-
go świadczenia pracy w tym trybie jest często 
niesprecyzowany, a po jego upływie w więk-
szości przypadków zatrudnienie nie następuje. 
Praktykanci i stażyści – łudzeni perspektywą 
uzyskania pracy – szczególnie dotkliwie odczu-
wają stosowany przez pracodawców proceder. 

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia 
inspektorzy pracy:

 9 skierowali do pracodawców 16 920 wniosków 
w wystąpieniach;

 9 wydali 1 240 poleceń ustnych;
 9 ukarali 1 393 osoby grzywnami w drodze 

mandatów karnych na łączną kwotę prawie  
1,6 mln zł;

 9 wobec 2 485 osób zastosowali środki oddzia-
ływania wychowawczego;

 9 do sądu skierowali 2 220 wniosków o ukara-
nie.
Na podstawie ustaleń z kontroli legalności 

zatrudnienia inspektorzy pracy skierowali do pro-
kuratury 168 zawiadomień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa (190 - w 2012 r.). Dotyczyły 
one przede wszystkim naruszania prawa o ubezpie-
czeniach społecznych (art. 219 Kk) – 41 powiado-
mień, fałszowania dokumentów (art. 270 Kk) – 38, 
utrudniania działalności kontrolnej inspekcji pracy 
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(art. 225 Kk) – 35, a także poświadczenia nieprawdy 
(art. 271 Kk) – 35.

W ponad 2,8 tys. przypadków zawiadomiono 
o naruszeniach przepisów właściwe organy wła-
dzy i organy nadzoru nad warunkami pracy. Najwię-
cej powiadomień skierowano do starostów – 1 132, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 780, urzędów 
kontroli skarbowej (urzędów skarbowych) – 338 
oraz powiatowych urzędów pracy – 179.

W 1 080 przypadkach inspektorzy pracy prze-
prowadzili kontrole na wniosek organu współ-
działającego. Wnioski takie kierowały najczęściej 
urzędy skarbowe (419 kontroli), powiatowe urzędy 
pracy (285), Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
(138) oraz Policja (132).

W roku sprawozdawczym odnotowano zwięk-
szoną aktywność jednostek organizacyjnych Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych w stosunku do 
płatników składek, podejmowaną w następstwie 
informacji przekazanych przez inspektorów PIP. 
Polegała ona na egzekwowaniu należnych skła-
dek oraz obejmowaniu ubezpieczeniem osób pra-
cujących, głównie na podstawie umów o dzieło, 
zawartych w warunkach charakterystycznych dla 
umów tzw. starannego działania – umów o pracę, 
umów zlecenia.

Kontynuowano prace nad wspólnym stanowi-
skiem ZUS i PIP w zakresie udostępniania inspek-
torom pracy – drogą elektroniczną w trybie online 
– bazy danych o płatnikach składek i osobach 
ubezpieczonych. Dostęp do bazy ZUS umożliwiłby 
inspektorom pracy szybką weryfikację informacji 
dotyczących ubezpieczenia społecznego osób pra-
cujących, daty objęcia ich ubezpieczeniem oraz 
opłacania należnych składek na Fundusz Pracy, 
co stanowi przedmiot kontroli PIP. 

Pozytywnie ocenić należy współpracę z powia-
towymi urzędami pracy, która realizowana jest w 
wielu aspektach (przeprowadzanie działań kon-
trolnych i wyjaśniających na wniosek PUP, wery-
fikowanie danych osób wykonujących pracę pod 
kątem dopełnienia obowiązku informowania urzędu 
pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej lub rozpoczęciu działalności, wspólne inicjaty-
wy prewencyjno-informacyjne). Pozostaje jednak 
aktualny postulat umożliwienia inspektorom pracy 
sprawdzenia faktu pozostawania osób w rejestrze 
bezrobotnych prowadzonym przez PUP – w formie 
elektronicznej, a nie jak dotychczas, poprzez kie-
rowanie zapytania w formie pisemnego wniosku.

 

Współpraca z organami skarbowymi polegała 
w szczególności na przekazywaniu do urzędów kon-
troli skarbowej (urzędów skarbowych) informacji na 
temat podejrzeń niedopełniania obowiązków podat-
kowych przez podmioty kontrolowane w związku z 
powierzaniem pracy w sposób nielegalny i wypła-
caniem wynagrodzenia niezadeklarowanego. 

Przyczyny nielegalnego powierzania pracy 
wskazywane przez podmioty kontrolowane od lat 
pozostają niezmienne. Do najistotniejszych należy 
chęć obniżenia kosztów prowadzonej działal-
ności gospodarczej, których ważnymi elementami 
są składki na ubezpieczenie społeczne i podatki. 
Prowadzi to m.in. do rezygnacji z zawierania umów 
o pracę na rzecz niepracowniczych form zatrud-
nienia – umów cywilnoprawnych, w szczególności 
umów o dzieło. Zawarcie umowy o pracę oznacza 
konieczność przestrzegania regulacji Kodeksu pra-
cy odnoszących się m.in. do minimalnego wynagro-
dzenia, respektowania przepisów o czasie pracy i 
odpoczynku, rekompensowania pracy świadczonej 
w godzinach nadliczbowych, udzielania płatnego 
urlopu wypoczynkowego, czego wielu przedsiębior-
ców, balansujących na granicy bankructwa, chce 
uniknąć. 

Często też uzyskanie kontraktu na realizację 
określonego zlecenia, np. w drodze przetargu, jest 
uzależnione od złożenia najtańszej oferty, co 
skłania przedsiębiorców do poszukiwania oszczęd-
ności m.in. poprzez zmniejszenie kosztów pracy. 

Wartość otrzymanych zleceń, zwłaszcza w 
przypadkach wielopoziomowego podwykonawstwa 
przy realizacji inwestycji budowlanych, w opinii wie-
lu przedsiębiorców „nie pozwala na zatrudnienie 
pracowników w sposób legalny”, w szczególności 
na podstawie umów o pracę. Godzą się jednak 
na zawarcie tego typu kontraktów – będących na 
granicy opłacalności – dla zachowania ciągłości 
prowadzonej działalności.

Ponadto należy zauważyć, że korzyści dla 
przedsiębiorców płynące z faktu powierzania 
innym osobom pracy z naruszeniem przepisów, 
są niewspółmiernie większe niż sankcje 
nakładane przez służby państwowe za niele-
galne zatrudnienie. Dlatego też wielu przedsię-
biorców łamie prawo świadomie, zatrudniając 
nielegalnie pracowników mimo ryzyka konse-
kwencji, postrzeganych jednak jako niezbyt 
dolegliwe.

Dla osób zatrudnionych nielegalnie, przy 
podjęciu decyzji o zatrudnieniu w szarej strefie, 
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również najistotniejsze znaczenie ma czynnik 
ekonomiczny. W wielu przypadkach zatrudnie-
nie nielegalne jest jedyną szansą na uzyskiwanie 
dochodów z pracy. Pracodawcy wykorzystują trudną 
sytuację na rynku pracy i wysoki poziom bezrobo-
cia, oferując pracę bez umowy, bez zgłoszenia 
do ubezpieczenia społecznego i bez dopełnienia 
obowiązku opłacania należnych składek do ZUS 
lub pracę na podstawie coraz bardziej popularnych 
umów cywilnoprawnych.

Pracobiorcy często też stają przed alternaty-
wą zatrudnienia nielegalnego z wynagrodzeniem w 
kwocie wyższej niż oferowane przy pracy legalnej, 
tj. nieobciążonym składkami ZUS oraz podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Chęć otrzymania 
wyższej pensji powoduje, że przyjmują ofertę pra-
cy nierejestrowanej. 

Odrębną grupę pracujących nielegalnie stano-
wią osoby zainteresowane tą formą zatrudnienia. 
Chęć zatajenia faktu uzyskiwania dochodów z pra-
cy, od których uzależnione jest prawo do otrzymania 
różnego rodzaju świadczeń socjalnych (zasiłków, 
dodatków, stypendiów), ucieczka przed zobowią-
zaniami (m.in. alimenty, kredyty, obciążenia komor-
nicze) powoduje, że część pracobiorców celowo 
wybiera pracę nierejestrowaną.

Zwalczania szarej strefy nie ułatwiają inspek-
torom pracy regulacje prawne dające pole do 
nadużyć. Odnosi się to w szczególności do:
 – przepisów dotyczących stosunku pracy i 

elementów jego definicji, które w wielu 
przypadkach nie pozwalają na precyzyjne 
ustalenie, że pracobiorca świadczy pracę na 
podstawie umowy o pracę, a nie np. umowy 
zlecenia;

 – terminu pisemnego potwierdzenia pra-
cownikowi umowy o pracę (dzień rozpoczę-
cia pracy) i zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego (7dni), które w praktyce umoż-
liwiają pracę bez dopełnienia tych obowiąz-
ków przez dłuższy czas;

 – umów cywilnoprawnych, które mogą być 
zawierane w formie ustnej, a w przypadku 
umów o dzieło - także bez odprowadzania 
składek ZUS.

Negatywną rolę odgrywa również powszechne 
przyzwolenie społeczne na pracę na czarno. 
Praca nierejestrowana - jako zjawisko występujące 
od lat - wpisała się na stałe w świadomość obywa-
teli. Jest postrzegana jako element rzeczywistości 
społecznej, w której należy umieć się odnaleźć. 

Informacja o wynikach kontroli ukierunkowa-
nych na szczegółowe zbadanie problematyki dot. 
umów cywilnoprawnych zawarta jest w rozdziale 
IV Sprawozdania.

B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili  
2 026 kontroli legalności zatrudnienia i wykony-
wania pracy przez cudzoziemców. 

Zagadnienia te były badane podczas każdej kon-
troli podmiotu, w którym stwierdzono powierzenie 
pracy cudzoziemcom nieposiadającym obywatelstwa 
państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii, 
niezależnie od tego, czy dotyczył ich obowiązek uzy-
skania zezwolenia na pracę, czy też byli zwolnieni 
z tego obowiązku. Wobec cudzoziemców z krajów  
UE/EOG lub Szwajcarii kontrole prowadzono w 
zakresie analogicznym do kontroli legalności zatrud-
nienia obywateli polskich oraz w każdym przypadku 
delegowania ich do pracy na terytorium RP przez 
pracodawcę zagranicznego, a także w przypad-
kach uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości 
(w szczególności na podstawie skarg, wniosków i 
powiadomień z innych organów, informacji opubliko-
wanych w mediach, informacji własnych itd.).

Ogółem skontrolowano 1 890 podmiotów, w 
których wykonywało pracę 13,6 tys. cudzoziem-
ców ze 114 państw, w tym blisko 10,7 tys. cudzo-
ziemców nieposiadających obywatelstwa państwa 
członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. 

Najwięcej cudzoziemców objętych kontrolą 
wykonywało pracę w zakładach: przetwórstwa 
przemysłowego – 33%, usług administrowania i 
wspierania działalności (w tym w agencjach pracy 
tymczasowej) – 15% oraz budownictwa – 9%.

Analiza zatrudnienia cudzoziemców z krajów 
trzecich wykazała, że na podstawie umowy o pracę 
zatrudnionych było ponad 6,1 tys. cudzoziemców, 
tj. 58% skontrolowanych, na innej podstawie (np. 
umów cywilnoprawnych) – 4,4 tys. cudzoziemców, w 
tym 1,4 tys. (13%) na podstawie umowy o dzieło. Bez 
umowy na piśmie pracowało 138 cudzoziemców.

Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę 
na terytorium Polski dotyczył 4 854 cudzoziemców, 
wykonujących pracę na rzecz ponad 1,8 tys. skon-
trolowanych podmiotów, w tym prawie 305 obcokra-
jowców delegowanych do pracy na terytorium Polski 
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Liczba cudzoziemców w podmiotach objętych kontrolą w 2013 r. (wg obywatelstwa)

Obywatelstwo Liczba cudzoziemców wyko-
nujących pracę w podmiotach 

objętych kontrolą

Odsetek ogółu cudzoziemców 
w podmiotach objętych kon-

trolą
Ukraina 7 834 57,5

Rumunia 566 4,2

Białoruś 405 3,0
Litwa 368 2,7

Bułgaria 358 2,6
Chiny 332 2,4

Włochy 283 2,0

Wietnam 240 1,8

Rosja 217 1,6
Niemcy 213 1,6

Czechy 194 1,4
Turcja 179 1,3

Hiszpania 161 1,2
Indie 157 1,2

Mołdowa 151 1,1
KRL-D (Korea Płn.) 130 1,0

Francja 125 0,9
Republika Korei (Korea Płd.) 115 0,8

Wielka Brytania 113 0,8
Pozostałe 1 482 10,9

Źródło: dane PIP

przez 21 pracodawców zagranicznych z państw 
trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii).

Ponadto 4 409 cudzoziemców zwolnionych z 
obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę praco-
wało na podstawie oświadczenia pracodawcy o 
zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi (obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Mołdowy i Gruzji), 208 cudzoziemców – miało 
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 
celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji.

Najwięcej podmiotów kontrolowanych należało 
do sekcji gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 
(21%), handel i naprawy (21%), zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne (12%) oraz budownictwo 
(10%). Analogicznie jak w latach ubiegłych, więk-

szość stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 9 
osób (45%) oraz od 10 do 49 osób (24%).

Naruszenia prawa stwierdzono w ponad 50% 
skontrolowanych podmiotów (w 2012 r. i 2011 r. – w 
49%), przy czym nielegalne wykonywanie pracy 
przez cudzoziemców (bez ważnej wizy lub innego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 
RP bądź podstawy pobytu uprawniającej do wykony-
wania pracy, bez wymaganego zezwolenia na pracę, 
na innym stanowisku lub na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu, bądź bez zawarcia wyma-
ganych umów) ujawniono w 221 podmiotach, tj.  
w blisko 12% skontrolowanych (w 2012 i 2011 r. 
– w 11%). Łącznie inspektorzy pracy wykazali nie-
legalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez  
494 cudzoziemców (3,6% objętych kontrolą),  
tj. o 23% mniej takich przypadków niż w 2012 r. (644) 
i o 45% mniej niż w 2011 r. (901).
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Stwierdzono nielegalną pracę obywateli 38 
państw (w 2012 r. – 33, w 2011 r. – 34). Analo-
gicznie jak w poprzednich latach, największą grupę 
nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili 
obywatele Ukrainy – 357 osób (4,6% obywateli 
Ukrainy objętych kontrolą, 72% ogółu nielegalnie 
zatrudnionych cudzoziemców w Polsce). W porów-
naniu z ubiegłymi latami, w 2013 r. zwiększył się 
ich udział w ogólnej liczbie nielegalnie pracujących 
obcokrajowców (w 2012 r. – 69%, w 2011 r. – 57%). 

W latach 2009 – 2013 ponad 60% ujawnio-
nych przypadków nielegalnego zatrudnienia i 
wykonywania pracy przez cudzoziemców doty-
czyło obywateli Ukrainy. Udział cudzoziemców z 
innych krajów jest znacznie niższy.

W dalszej kolejności ujawnione przypadki nie-
legalnej pracy obejmowały obywateli krajów dale-
kowschodnich: Wietnamu (20 osób – 4%) i Chin 
(16 osób – 3%).

Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę  
w Polsce w latach 2009-2013 (wg obywatelstwa)

Źródło: dane PIP

Obywatelstwo Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę
ogółem  

2009-2013 2013 2012 2011 2010 2009

Ukraina 2 265 357 445 513 618 332

Chiny 244 16 34 59 77 58

Macedonia 162 - - 162 - -

Wietnam 136 20 25 33 31 27

Filipiny 97 - 4 - 64 29

Białoruś 90 12 4 11 17 46

Republika Korei 
(Korea Płd.)

66 1 25 28 6 6

Mołdowa 62 5 11 5 27 14

Turcja 55 6 5 18 9 17

Indie 54 7 7 2 4 34

Nepal 45 3 1 5 21 15

KRL-D (Korea Płn.) 39 - 8 1 30 0

Tajlandia 35 3 - 4 7 21

Chorwacja 34 - 34 - - -

Uzbekistan 34 1 3 1 27 2

Armenia 31 5 1 3 13 9

Bangladesz 30 1 1 4 19 5

Rosja 28 11 8 - 7 2

Pozostałe 240 46 28 52 34 80
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Od lat problemem nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców najbardziej zagrożone są duże 
ośrodki miejskie. W 2013 r. najwięcej cudzoziem-
ców nielegalnie świadczących pracę odnotowano w 
województwach: śląskim (68 przypadków), mazo-
wieckim (67), dolnośląskim (66) i łódzkim (64).Na 
przestrzeni lat 2009 – 2013 kolejne miejsca zajmują 

województwa: śląskie (15% stwierdzonych przy-
padków), dolnośląskie (14%), łódzkie (12%) oraz 
mazowieckie (11%). W znikomym stopniu omawiany 
problem odnosi się do słabiej rozwiniętych gospodar-
czo województw: podkarpackiego, kujawsko-pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego czy podlaskiego.

Mapa 2. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali  
pracę w Polsce w latach 2009 – 2013

Źródło: dane PIP

W roku sprawozdawczym wśród dziedzin 
gospodarki, w których – zgodnie z ustaleniami 
inspektorów pracy – wystąpiło największe nasile-
nie nielegalnej pracy cudzoziemców, dominowały 
usługi administrowania i wspierania działalności 
(17% przypadków). Niepokoi częściej stwierdzane 
nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców 
za pośrednictwem agencji zatrudnienia, w tym agen-
cji pracy tymczasowej. W dalszej kolejności problem 
ten dotyczył – podobnie jak w latach ubiegłych – 

przetwórstwa przemysłowego i budownictwa (po 
16% przypadków). 

Biorąc pod uwagę kryterium wielkości kontrolo-
wanego podmiotu, największą liczbę nielegalnie 
pracujących cudzoziemców ujawniono w mikro-
przedsiębiorstwach (o zatrudnieniu do 9 pracow-
ników) – 62% ogółu stwierdzonych przypadków  
(w 2012 r. – 64%, w 2011 r. – 53%) oraz w małych 
firmach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) 
– 26% ujawnionych przypadków (w 2012 r. – 17%, 
w 2011 r. – 18%). 
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Wykres 78. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce  
w latach 2009-2013 (według wybranych sekcji PKD)

Źródło: dane PIP

Analogicznie jak w poprzednich latach, naj-
częstszą nieprawidłowością był brak wymaga-
nego zezwolenia na pracę, który dotyczył 61% 
cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę  
(w 2012 r. – 58%). 

W 2013 r. zmniejszyła się skala wykazanych 
nieprawidłowości w zakresie: 
 – zawierania z cudzoziemcami wymaganych 

umów o pracę lub umów cywilnoprawnych w 
formie pisemnej (o 44% mniej przypadków niż 
w 2012 r.),

 – wykonywania pracy na stanowisku i na warun-
kach określonych w zezwoleniu na pracę  
(o 27% mniej przypadków niż w 2012 r.).
W kontekście obowiązywania ustawy z dnia  

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(stanowiącej wdrożenie do polskiego prawa dyrek-
tywy nr 2009/52/WE) – odnotowano znacznie mniej 

przypadków powierzania pracy cudzoziemcom, 
których pobyt na terytorium Polski był nielegalny. 
W 2013 r. dotyczyło to jedynie 19 cudzoziemców (w 
porównaniu z 2012 r. – o 68% mniej takich przypad-
ków, a z 2011 r. – o 76%). Jednocześnie podczas 
55 kontroli wykazano nieprawidłowości polegające 
na nieuzyskaniu od 165 cudzoziemców przed rozpo-
częciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego 
do pobytu na terytorium RP lub nieprzechowywaniu 
kopii tego dokumentu.

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem przeka-
zano do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zbiorcze wyni-
ki kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, 
dotyczące powierzania wykonywania pracy cudzo-
ziemcom przebywającym bez ważnego dokumen-
tu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, z 
uwzględnieniem procentowego udziału podmiotów 
powierzających wykonywanie pracy takim cudzo-
ziemcom w poszczególnych sektorach gospodarki. 
Wyniki kontroli PIP stanowią podstawę do dokonania 
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Wykres 79. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

przez ww. ministerstwa pierwszej oceny ryzyka i 
określenia sektorów działalności o szczególnym 
natężeniu zjawiska powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym w Polsce 
bez ważnego dokumentu pobytowego.

W zakresie zatrudniania cudzoziemców z 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji na 
podstawie oświadczeń rejestrowanych w powia-
towych urzędach pracy – w roku sprawozdaw-
czym ujawniono 110 przypadków braku rejestracji 
oświadczenia we właściwym powiatowym urzędzie 
pracy (w 2012 r. – 86, w 2011 r. – 125) oraz 45 przy-
padków podjęcia pracy na rzecz innego podmiotu 
niż ten, który wystawił i zarejestrował oświadczenie  
(w 2012 r. – 97, w 2011 r. – 86).

Z roku na rok zmniejsza się skala ujawnia-
nych nieprawidłowości w zakresie wypłacania 
cudzoziemcom wynagrodzeń w kwocie niższej 
niż określona w zezwoleniu na pracę (spadek o 
8% w porównaniu z 2012 r. i o 74% – w porównaniu 
z 2011 r.). W roku sprawozdawczym łączna kwota 
niewypłaconych cudzoziemcom wynagrodzeń z tego 
tytułu wyniosła 341 tys. zł (wobec 365 tys. zł w  
2012 r. i prawie 1,8 mln zł w 2011 r.).

Obok problematyki legalności zatrudnienia i 
wykonywania pracy przez cudzoziemców Państwo-
wa Inspekcja Pracy kładzie równie istotny nacisk 
na ochronę przestrzegania praw pracowniczych 
obcokrajowców. Kontrole dotyczące tych zagadnień 
wykazały, że liczba stwierdzonych nieprawidło-
wości pozostaje nadal na wysokim poziomie i 
dotyczy co trzeciego podmiotu kontrolowanego.
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W zakresie prawnej ochrony pracy obco-
krajowców (obejmującej np. stosowanie się przez 
pracodawców do przepisów o czasie pracy, urlo-
pach wypoczynkowych, dodatkowym wynagro-
dzeniu za godziny nadliczbowe) nieprawidłowości 
stwierdzono w 19% podmiotów poddanych kontroli  
(w 2012 r. – w 18%, w 2011 r. – w 23%). Dotyczyły one 

806 osób, tj. 10% cudzoziemców objętych kontrolą  
(w 2012 r. – 13%, w 2011 r. – 18%).

W 2013 r. ujawniono nieprzestrzeganie prze-
pisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
wobec ponad 1,2 tys. cudzoziemców – w 36% pod-
miotów (w 2012 r. – w 33%, w 2011 r. – w 31%). 

Wykres 80. Przestrzeganie praw pracowniczych cudzoziemców - naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Kontrolą w zakresie zapewnienia pracowni-
kom delegowanym do pracy na terytorium RP 
przez pracodawców zagranicznych co najmniej 
minimalnych standardów wynikających z pol-
skiego prawa pracy (art. 671 _ 673 Kodeksu pra-
cy) objęto 443 cudzoziemców (w 2012 r. – 649,  
w 2011 r. – 1 385). Niezachowanie standardów, m.in. w 
zakresie norm i wymiaru czasu pracy, okresów odpo-
czynku, wysokości dodatku za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, stwierdzono w  
2 podmiotach (6% poddanych takiej kontroli; w 2012 r. 
– w 5 podmiotach, 5% skontrolowanych; w 2011 r. 
– w 14 podmiotach, 9% skontrolowanych) wobec 
30 cudzoziemców (w 2012 r. – 45, w 2011 r. – 225).

Identycznie jak w latach ubiegłych, realizując 
zadania dotyczące kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy współ-
pracowała z innymi organami i służbami właściwymi 
w zakresie omawianej problematyki, w szczególności 
ze Strażą Graniczną, wojewodami oraz powiatowymi 
urzędami pracy.

Podstawowe znaczenie ma współpraca ze 
Strażą Graniczną, która również ma kompetencje 
kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia i wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców. Współdziałanie 
PIP ze Strażą Graniczną opiera się na Porozumieniu 
Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Główne-
go Straży Granicznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w 
sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji 
Pracy i Straży Granicznej.

W 2013 r. w ramach działań dot. legalności 
zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy prze-
prowadzili 91 wspólnych kontroli ze Strażą Gra-
niczną (w 2012 r. – 92, w 2011 r. – 174) oraz 34 
kontrole na wniosek tej formacji (w 2012 r. – 43,  
w 2011 r. – 44). Do Straży Granicznej skierowa-
no 180 powiadomień o przypadkach nielegal-
nego wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy  
(w 2012 r. – 157, w 2011 r. – 175).

Współpraca koncentruje się na prowadzeniu 
zmasowanych akcji i interwencji (zwłaszcza w przy-
padkach wykonywania pracy w danym podmiocie 
przez większą liczbę cudzoziemców), a także orga-
nizacji wspólnych szkoleń i doskonaleniu metod 
kontroli. 

W ramach współpracy z wojewodami w 
roku sprawozdawczym skierowano do tych 
organów 197 powiadomień (w 2012 r. – 219,  
w 2011 r. – 240) dotyczących w szczególności 
przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziem-

ców, a także przeprowadzono 148 kontroli na 
wniosek urzędów wojewódzkich (w 2012 r. – 122,  
w 2011 r. – 102).

Bardzo ważne znaczenie ma także współpra-
ca z powiatowymi urzędami pracy. Informacje 
uzyskiwane z tych urzędów wykorzystywane są w 
procesie typowania podmiotów do kontroli, które 
mają na celu zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć 
związanych z powierzaniem pracy cudzoziemcom 
z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy i Gruzji (oraz 
– od 1 stycznia 2014 r. – z Armenii) na podstawie 
oświadczeń pracodawców.

W wyniku kontroli dotyczących zatrudnienia 
cudzoziemców inspektorzy pracy:

 9 wydali ogółem 430 decyzji, w tym:
 – 391 decyzji dotyczących naruszeń przepi-

sów i zasad bhp,
 – 39 decyzji nakazujących wypłatę należ-

nych wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy na łączną kwotę 477 tys. zł;

 9 skierowali do pracodawców 1 727 wniosków 
w wystąpieniach;

 9 wydali 86 poleceń ustnych;
 9 ukarali 136 osób grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 152,4 tys. zł;
 9 wobec 181 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 223 wnioski o ukaranie;
 9 w 2 przypadkach zawiadomili prokuraturę o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Warto także zwrócić uwagę na działania 
prewencyjne podejmowane w celu zapobiegania 
nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziemców oraz naru-
szaniu ich praw pracowniczych. W czasie kontroli 
inspektorzy pracy udzielają cudzoziemcom oraz 
pracodawcom porad prawnych i informacji w zakre-
sie prawa pracy i legalności zatrudnienia. Wśród 
obcokrajowców i podmiotów zatrudniających roz-
prowadzane są materiały informacyjne związane z 
tą problematyką. W 2013 r. rozpowszechniano m.in. 
wydaną przez Główny Inspektorat Pracy bezpłatną 
broszurę informacyjną pt.: Legalność zatrudnie-
nia cudzoziemców – Informator dla pracodawców 
oraz ulotki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
na temat podejmowania pracy przez cudzoziemców 
ze Wschodu na podstawie oświadczeń.

Przykłady innych przedsięwzięć prewencyjnych 
zrealizowanych w 2013 r. to m.in.:

 ● kontynuacja projektu „Prawa migrantów w 
praktyce” – realizowanego przez Międzynaro-
dową Organizację ds. Migracji (IOM) wspólnie 
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z Państwową Inspekcją Pracy i Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych (współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji 
Obywateli Państw Trzecich); w ramach projektu 
(do 2014 r.) podejmowane są w szczególności 
następujące działania: kampania informacyjna 
w Polsce oraz na Ukrainie, Białorusi i w Arme-
nii, pomoc dla migrantów w sytuacjach kryzyso-
wych (udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, 
wsparcie w mediacji z pracodawcą, pomoc dla 
ofiar handlu ludźmi itp.) oraz szkolenia poświę-
cone problematyce równego traktowania migran-
tów na rynku pracy;

 ● spotkania informacyjno-szkoleniowe skiero-
wane do rolników, sadowników i plantatorów 
warzyw, w których wzięli udział przedstawiciele 
Okręgowych Inspektoratów Pracy w Lublinie i w 
Warszawie (zorganizowane z inicjatywy i przy 
współudziale m.in. Lubelskiej Izby Rolniczej, 
Stowarzyszenia Sadowników RP oraz władz 
samorządowych Płońska);

 ● szkolenie pt. „Zasady zatrudniania cudzo-
ziemców na podstawie oświadczeń  
o zamiarze powierzenia wykonywania pra-
cy”, przeprowadzone w kwietniu 2013 r. przez 
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach i Straży Granicznej dla podmiotów 
zatrudniających z terenu województwa śląskie-
go (w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w 
Rudzie Śląskiej);

 ● akcja informacyjno-szkoleniowa dla obywa-
teli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokra-
tycznej (Korei Północnej) zatrudnionych na 
budowach na terenie Krakowa, przeprowadzona 
na początku 2013 r. przez inspektorów pracy z 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie;

 ● bieżąca współpraca ze Stowarzyszeniem 
Interwencji Prawnej (organizacja pozarzą-
dowa udzielająca pomocy cudzoziemcom) 
polegająca na merytorycznym wsparciu m.in. w 
zakresie interpretacji przepisów o zatrudnianiu 
cudzoziemców w Polsce i prawa pracy.
Na 2014 r. planowane jest wznowienie bro-

szur i ulotek popularyzujących tematykę zatrudnia-
nia i podejmowania pracy przez cudzoziemców na 
terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych przepisów wchodzących w życie z dniem  
1 maja 2014 r. (nowa ustawa o cudzoziemcach oraz 
nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy).

W porównaniu z poprzednimi latami nie zmieniły 
się przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości. 

Bardzo często motywy nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców mają charakter ekonomiczny. Nie-
którzy pracodawcy, dopuszczający cudzoziemców 
do pracy jeszcze przed uzyskaniem dla nich zezwo-
leń na pracę lub zarejestrowaniem oświadczeń, tłu-
maczyli się koniecznością terminowego wykonania 
umów z kontrahentami. W innych przypadkach naji-
stotniejszym powodem nielegalnego zatrudnienia 
była chęć poprawy przez pracodawcę rentowno-
ści firmy bądź dążenie do maksymalizacji zysków 
poprzez unikanie kosztów zatrudnienia zgodnego 
z przepisami.

Podobnymi motywami kierują się również 
sami cudzoziemcy, którzy koncentrują się na osiąg-
nięciu jak najwyższych dochodów w czasie zwykle 
krótkiego pobytu w Polsce, mniejszą wagę przywią-
zując do legalności zatrudnienia i przestrzegania 
przepisów prawa pracy i bhp przez pracodawców. 
Na przykład wielu cudzoziemców woli pracować na 
podstawie umowy o dzieło, od której wprawdzie nie 
ma obowiązku odprowadzania składek na ubez-
pieczenie społeczne, jednak nie daje ona żadnej 
ochrony pracowniczej ani ubezpieczeniowej, w tym 
również prawa do świadczeń zdrowotnych.

W przypadku małych firm – w których stwier-
dza się najwięcej nieprawidłowości – negatywnie 
należy ocenić niedostateczną znajomość przepi-
sów, wynikającą często z braku służb kadrowych 
lub obsługi prawnej. Zdaniem wielu pracodawców, 
pomimo gruntownych zmian dokonanych w ostatnich 
latach, obowiązujące regulacje prawne w dalszym 
ciągu są zbyt skomplikowane i sprawiają trudno-
ści interpretacyjne.

W 2013 r. zostało uwzględnionych kilka 
wniosków legislacyjnych Państwowej Inspekcji 
Pracy, wielokrotnie zgłaszanych w poprzednich 
latach, w szczególności dotyczących:

 ● wyeliminowania odpowiedzialności cudzoziemca 
za nielegalne wykonywanie pracy, wynikające z 
braku zawarcia z nim przez podmiot powierza-
jący wykonywanie pracy wymaganych umów 
o pracę lub umów cywilnoprawnych (wnio-
sek uwzględniony w ustawie z dnia 14 marca  
2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
ustaw);

 ● umieszczenia Państwowej Inspekcji Pracy 
w katalogu podmiotów, którym – w zakresie 
niezbędnym do realizacji ustawowych zadań  
– udostępnia się dane przetwarzane w krajo-
wym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców (wniosek uwzględniony 
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w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach).
Jednakże z uwagi na trudności i problemy, 

jakie w dalszym ciągu napotykają inspektorzy pra-
cy w swojej praktyce kontrolnej, za aktualne nale-
ży uznać wcześniejsze propozycje Państwowej 
Inspekcji Pracy, dotyczące nowych rozwiązań 
legislacyjnych, przede wszystkim w zakresie: 

 ● przyznania inspektorom pracy kompetencji do 
nakładania mandatów karnych za wszystkie 
wykroczenia określone w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obec-
nie jest to możliwe tylko w przypadku niektórych 
wykroczeń);

 ● stworzenia mechanizmów umożliwiających 
monitorowanie, w jakiej skali jest wykorzy-
stywany uproszczony system zatrudniania 
cudzoziemców na podstawie oświadczeń i 
zwalczanie zachodzących w tym zakresie nad-
użyć; w szczególności konieczne jest nadanie 
odpowiednim przepisom rangi ustawowej oraz 
zobowiązanie pracodawcy do informowania 
właściwego organu o podjęciu (lub niepodjęciu) 
pracy przez cudzoziemca oraz jej zakończeniu;

 ● zapewnienia skuteczności nadzoru i kontroli 
pracodawców zagranicznych delegujących 
swoich pracowników do pracy w Polsce; 
problem stanowi zwłaszcza: uzyskiwanie doku-
mentacji pracowniczej od wyznaczonych przed-
stawicieli firm zagranicznych spoza obszaru  
UE/EOG, stosowanie sankcji za wykroczenia 
wobec nieprzebywających na terytorium Pol-
ski osób odpowiedzialnych po stronie takich 
firm oraz nawiązywanie kontaktu z pracodaw-
cami zagranicznymi z siedzibą w państwach 
członkowskich UE/EOG, w związku z brakiem 
obowiązku wyznaczenia przedstawiciela przez 
takich pracodawców;

 ● nałożenia na podmiot zatrudniający obowiązku 
zawarcia umowy w formie pisemnej w każdym 
przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi 
(obecnie taki obowiązek istnieje tylko w stosunku 
do obcokrajowców zobowiązanych do uzyskania 
zezwolenia na pracę lub pracujących na podsta-
wie oświadczenia zarejestrowanego w PUP); 
ponadto każdy cudzoziemiec powinien mieć pra-
wo do otrzymania od pracodawcy tłumaczenia 
umowy na język dla niego zrozumiały.

Podsumowując wyniki kontroli legalności 
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców, warto wskazać, że rok 2013 to kolej-
ny rok, w którym stwierdzono znacznie mniej 

przypadków nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemców (494 wobec 644 ujawnio-
nych w 2012 r. i 901 – w 2011 r.). Ta pozytywna 
tendencja dotyczy legalności pobytu cudzoziem-
ców na terytorium RP, posiadania wymaganych 
zezwoleń na pracę oraz powierzania cudzoziem-
com pracy na stanowisku i na warunkach okre-
ślonych w zezwoleniu, a także zawarcia z nimi 
wymaganych umów o pracę lub umów cywilno-
prawnych w formie pisemnej.

Wydaje się, że na wspomnianą poprawę stanu 
praworządności, oprócz bieżących działań kontrolno-
-nadzorczych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji 
Pracy, pozytywny wpływ mają nowe regulacje 
prawne wprowadzone w ostatnich latach, w 
szczególności dotyczące abolicji dla cudzoziem-
ców nielegalnie przebywających na terytorium Polski 
oraz zaostrzenia sankcji z tytułu powierzania pracy 
cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce bez 
ważnej wizy lub innego dokumentu pobytowego. Nie-
bagatelne znaczenie ma także prężna działalność 
organizacji pozarządowych udzielających wspar-
cia cudzoziemcom. Wzmożonych działań wymaga 
natomiast utrzymująca się na wysokim poziomie 
skala nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów prawnej ochrony pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy wobec obcokrajowców.

C.  Przestrzeganie przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy przez agencje zatrudnienia

W 2013 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 493 
kontrole z zakresu przestrzegania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
przez agencje zatrudnienia (w 2012 r. – 444, w 2011r. 
 – 420). W 452 skontrolowanych podmiotach praco-
wało ogółem ponad 90,7 tys. osób, w tym blisko 43,2 
tys. (48%) świadczyło pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych (w 2012 r. – 61%, w 2011 r. – 37%). 

Większość kontroli (58%) przeprowadzono w 
podmiotach małych (zatrudniających do 9 osób). 
Kontrolami objęto także 43 duże agencje zatrudniają-
ce powyżej 250 osób (w 2012 r. – 34, w 2011 r. – 36). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, kontrole 
dotyczyły głównie dwóch rodzajów usług agencji 
zatrudnienia, tj. pośrednictwa pracy (ze szczególnym 
uwzględnieniem kierowania osób do pracy za grani-
cą u pracodawców zagranicznych) oraz świadczenia 
usług w zakresie pracy tymczasowej.
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Skontrolowane agencje zatrudnienia - według rodzaju prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności Liczba agencji świadczących usługi
praca tymczasowa 280

pośrednictwo pracy, w tym: 267

kierowanie osób do pracy za granicą u pracodaw-
ców zagranicznych 136

doradztwo personalne 106

poradnictwo zawodowe 79

Źródło: dane PIP

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakre-
sie przestrzegania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określają-
cych zasady prowadzenia agencji zatrudnienia – 
stwierdzono podczas 53% kontroli (55% – 2012 r., 
50% – 2011 r.).

Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy, 37 
agencji działało nielegalnie, tj. bez wymaganego 
certyfikatu marszałka województwa, potwierdza-
jącego wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia (w 2012 r. – 34, w 2011 r. – 33). 
Stanowi to 7,5% podmiotów badanych pod wzglę-
dem funkcjonowania agencji zatrudnienia zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach 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 (27 podmiotów), pośred-
nictwa pracy (12), w tym kierowania osób do pracy 
za granicą u pracodawców zagranicznych (5) oraz 
doradztwa personalnego (2). 

Ponadto stwierdzono jeden przypadek 
świadczenia usług na terytorium Polski przez 
przedsiębiorcę zagranicznego, uprawnionego do 
prowadzenia działalności w zakresie agencji zatrud-
nienia w innym państwie członkowskim UE/EOG 
– bez złożenia zawiadomienia do właściwego 
marszałka województwa.

Wśród uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
przeważały nieprawidłowości dotyczące kiero-
wania osób do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych oraz związane z dopełnieniem obo-
wiązku zamieszczania w dokumentach, ogłosze-
niach oraz ofertach numeru wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia, a także oznaczaniem ofert 
pracy tymczasowej.

Naruszenia przepisów w zakresie zawierania 
przez agencje zatrudnienia pisemnych umów z 
pracodawcami zagranicznymi, do których zamie-
rzają kierować osoby do pracy za granicą, stwierdzo-
no w 28% kontroli podmiotów świadczących takie 
usługi (w 2012 r. – w 38%, w 2011 r. – w 34%). Na 
316 badanych przypadków, w których powinna być 
zawarta umowa na piśmie – w 8 (3%) umowy nie 
sporządzono, a w 97 umowach (31%) inspektorzy 
pracy wykazali nieprawidłowości. Zdecydowanie 
spadła w 2013 r. liczba przypadków niesporządze-
nia wymaganej umowy (w 2012 r. – 23 przypadki, 
10% badanych). Na wysokim poziomie utrzymują się 
jednak nieprawidłowości w zakresie formułowania 
umów zawieranych z pracodawcami zagranicznymi 
(w 2012 r. – 76 przypadków, 34% badanych).

Poprawę odnotowano w zakresie zawierania 
przez agencje zatrudnienia pisemnych umów z 
osobami kierowanymi do pracy za granicą u pra-
codawców zagranicznych. Uchybienia wykazano w 
30% kontroli podmiotów, które świadczyły takie usłu-
gi (w 2012 r. – w 40%, w 2011 r. – w 39%). Inspekto-
rzy pracy sprawdzili przestrzeganie tego obowiązku 
w stosunku do blisko 1,7 tys. osób. Wymaganych 
umów nie otrzymało 701 osób (42%) kierowanych 
do pracy za granicą (w 2012 r. – 26%, w 2011 r. – 
58%). Natomiast w 16% przypadków (271 osób) – w 
ocenie inspektorów pracy – zawarte umowy zostały 
sporządzone nieprawidłowo (w 2012 r. – w 50%, w 
2011 r. – w 24%). 

Zdecydowanie zmniejszyła się liczba stwier-
dzonych przypadków pobierania przez agencje 
niedozwolonych opłat od osób, dla których agencja 
poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
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Wykres 81. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

bądź którym udziela pomocy w wyborze odpowied-
niego zawodu i miejsca zatrudnienia. W roku sprawo-
zdawczym kontrolujący odnotowali jedynie 31 takich 
przypadków w 2 agencjach (w 2012 r. wykazano 
naruszenia przepisów łącznie wobec 299 osób, a w 
2011 r. – wobec 119). 

Nieprzestrzeganie przez agencje zakazu dys-
kryminacji osób, dla których podmioty te poszu-
kiwały zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
ujawniono w 18 agencjach (w 2012 r. – w 20 agen-
cjach, w 2011 r. – w 11). Nieprawidłowości polega-
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ły najczęściej na zamieszczaniu w ogłoszeniach  
o pracę treści dyskryminacyjnych. 

Nadal wysoka – mimo zauważalnej poprawy 
− jest skala naruszeń przepisów w zakresie wywią-
zywania się przez agencje zatrudnienia z obowiąz-
ku opłacania składek na Fundusz Pracy. Kontrolą 
przestrzegania obowiązku opłacania składek na 
Fundusz Pracy objęto 62,4 tys. osób (w 2012 r. 
– 22,8 tys. osób, w 2011 r. – 11,1 tys.). Uchybienia 
wykazano podczas co czwartej kontroli poświęconej 
badaniu tego zagadnienia (w 2012 r. i 2011 r. – 
podczas co trzeciej kontroli). W 2013 r. składki na 
Fundusz Pracy nie zostały opłacone za 2,1 tys. 
osób, co dotyczyło 3,4% osób objętych kontrolą w 
tym zakresie (w 2012 r. – 15,5%, w 2011 r. –7%). 
Łączna kwota nieopłaconych składek wyniosła  
161 tys. zł (w 2012 r. – 215 tys. zł, w 2011 r. – 66 
tys. zł). Opóźnienia w opłacaniu składek na FP 
dotyczyły 11,6 tys. osób – 19% objętych kontrolą 
(w 2012 r. – 22%, w 2011 r. – 26%). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 skierowali do pracodawców 692 wnioski w 
wystąpieniach;

 9 wydali 38 poleceń ustnych;
 9 ukarali 7 osób grzywnami w drodze mandatów 

karnych na łączną kwotę 7,1 tys. zł;
 9 wobec 36 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 74 wnioski o ukaranie.

O naruszeniach warunków prowadzenia agen-
cji zatrudnienia, zawartych w przepisach o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 127 
przypadkach powiadomiono marszałków woje-
wództw lub dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy 
(w 2012 r. – 146, w 2011 r. – 134). Z informacji 
zwrotnych wynika, że w następstwie tych powiado-
mień 14 podmiotów zostało wykreślonych z rejestru 
podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnie-
nia (niektóre postępowania podjęte przez marszał-
ków województw są jeszcze w toku [stan na dzień  
31.01. 2014 r.]). Ponadto w wyniku decyzji o wykre-
śleniu podmiotu z rejestru wydanych w 2013 r.  
– na podstawie zawiadomień przekazanych w latach 
2011-2012 – status agencji utraciło 20 podmiotów. 

Ogółem, w latach 2011-2013, w wyniku 
powiadomień inspektorów pracy wykreślono z 
rejestru agencji 137 podmiotów. 

W roku 2013 kontynuowano – wdrożony ponad  
3 lata temu – specjalny program wzmożonych 
działań zmierzających do eliminowania niepra-

widłowości związanych z pracą tymczasową oraz 
pośrednictwem do pracy u pracodawców zagranicz-
nych. Przedsięwzięcia te, realizowane w obszarach: 
promocyjnym, prewencyjnym i kontrolnym, są 
konsekwencją zaleceń Rady Ochrony Pracy wyda-
nych w 2011 r. Główny kierunek zadań to ogranicze-
nie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania 
agencji zatrudnienia, w szczególności naruszeń w 
zakresie kierowania pracowników do pracy za grani-
cą, zarówno przez agencje pośrednictwa pracy, jak i 
agencje pracy tymczasowej. W tym celu z roku na rok 
rozwijano działania monitorujące negatywne zja-
wiska na rynku pracy i kontrolowano wytypowane 
podmioty. Przedmiotowy zakres monitoringu koncen-
truje się na najważniejszych kwestiach związanych 
z legalnością działania podmiotów świadczących 
usługi agencji zatrudnienia, czyli: legalności prowa-
dzenia działalności przez podmioty rekrutujące oso-
by do pracy, zgodności pobierania opłat z zasadami 
przewidzianymi w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz stosowaniu praktyk 
dyskryminacyjnych w publikowanych ogłoszeniach 
i ofertach pracy. Ponadto pracownicy okręgowych 
inspektoratów pracy nadzorują prawidłowość ozna-
czania ogłoszeń numerem wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia czy też ogłoszeń i ofert dotyczących 
pracy tymczasowej jako „ofert pracy tymczasowej”. 

Monitoring mediów, stosowany w każdym okrę-
gowym inspektoracie pracy, spowodował w roku 
sprawozdawczym znaczący wzrost podjętych 
interwencji (o 43% w stosunku do 2012 r.). Kon-
trole, będące następstwem obserwacji aktywności 
agencji zatrudnienia w mediach, przeprowadzono w 
117 podmiotach (w 2012 r. – w 82, w 2011 r. – w 52).

Poczynając od roku 2011, kiedy rozpoczęto 
monitorowanie mediów, odnotowano znaczny 
wzrost liczby ujawnionych agencji zatrudnienia, 
które działały bez wymaganego wpisu do reje-
stru.

W 2013 r. wzmożono także działania PIP słu-
żące zwalczaniu nielegalnego pośrednictwa, w 
szczególności do pracy za granicą. Istotne narzę-
dzie w walce z nieuczciwym pośrednictwem pracy 
stanowi wspomniany monitoring mediów, oparty 
przede wszystkim na analizie opinii w Internecie 
zamieszczanych przez osoby korzystające z usług 
agencji. Taka weryfikacja podmiotów poddawanych 
kontroli wywołała znaczący wzrost liczby ujawnia-
nych przypadków prowadzenia działalności agencji 
zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu, a także 
niedopełnienia wymogów prawidłowego oznaczania 
dokumentów, ogłoszeń i ofert pracy. Niestety, nadal 
istotnym mankamentem tego typu działań pozostaje 
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niemożność dotarcia inspektora pracy do więk-
szości podmiotów publikujących ogłoszenia. 
W związku z brakiem danych osób umieszczają-
cych oferty pracy w Internecie, kontrolujący nie ma 
możliwości nawiązania kontaktu z podmiotem oraz 
zweryfikowania statusu prowadzonej działalności. 
Ponadto należy zaznaczyć, że w niektórych przypad-
kach nawiązanie kontaktu z publikującym ogłoszenie 
czy ofertę, jest możliwe jedynie po złożeniu aplikacji 
(wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online), co 
pozostaje poza kompetencjami inspektorów pracy.

Szczególnym nadzorem, podobnie jak w latach 
ubiegłych, objęto agencje świadczące usługi w 
zakresie pracy tymczasowej; odnosi się to zwłasz-
cza do przestrzegania przepisów wobec osób 
kierowanych do pracy u zagranicznych praco-
dawców użytkowników. Zgodnie z przyjętymi zało-
żeniami kontrole te dotyczyły pracy wykonywanej 
przez obywateli polskich przede wszystkim na tery-
torium Holandii.

Kluczowym partnerem, współdziałającym w 
obszarze eliminowania nieprawidłowości związanych 
z zatrudnianiem Polaków w Holandii, jest holen-
derska inspekcja pracy. Wzmocnienie współpracy ze 
stroną holenderską zaowocowało zawarciem w dniu 
18 grudnia 2013 r. Porozumienia o współpracy 
pomiędzy Inspekcją Spraw Społecznych i Zatrud-
nienia w Królestwie Niderlandów a Państwową 
Inspekcją Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, 
którego zakres obejmuje problematykę zatrudnia-
nia pracowników tymczasowych, a także sprawy 
związane z naruszaniem przepisów prawa pracy 
przez pracodawców powierzających pracę Polakom 
i Holendrom na terenie obu krajów w trybie innym 
niż delegowanie. 

Przyjęty program zwalczania nieprawidłowości 
związanych z kierowaniem osób do pracy za grani-
cą, w tym do pracy u zagranicznych pracodawców 
użytkowników, obejmował wzmożone działania o 
charakterze informacyjno-prewencyjnym i szkole-
niowym, realizowane we współpracy z marszał-
kami województw (wojewódzkimi urzędami pracy) 
i adresowane do podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia oraz do osób zainteresowanych wyko-
nywaniem pracy za granicą. W celu poprawy jako-
ści usług świadczonych przez agencje zatrudnienia 
okręgowe inspektoraty pracy zorganizowały szereg 
szkoleń dla przedstawicieli agencji oraz zrzeszają-
cych je organizacji. 

Wyjaśniając przyczyny nieprawidłowości 
związanych z prowadzeniem agencji zatrudnienia, 
należy wskazać, że nadal podstawowym prob-

lemem są zamierzone działania podmiotów 
świadczących usługi agencji zatrudnienia, które 
naruszają przepisy ustawy. Polegają one najczęś-
ciej na wykonywaniu usług agencji zatrudnienia 
bez wymaganego certyfikatu bądź nieprawidło-
wym oznaczaniu dokumentów, ofert i ogłoszeń 
w sprawie pracy. 

Nierzadko agencje zatrudnienia wykorzy-
stują brak precyzyjnych regulacji prawnych, 
co wpływa niekorzystnie na sytuację osób kie-
rowanych do pracy za granicą (np. niezawarcie 
pisemnych umów z osobami kierowanymi). Dzieje 
się tak w przypadku kierowania osób przez polską 
agencję do zagranicznej agencji, która również 
świadczy usługę pośrednictwa pracy. Agencje 
tłumaczą to brakiem przepisu zakazującego kie-
rowanie osób do zagranicznych pośredników. 
Ta forma kierowania do pracy za granicą jest 
szczególnie atrakcyjna ze względu na możliwość 
osiągnięcia przez podmiot znaczących korzyści 
ekonomicznych przy braku jakichkolwiek zobo-
wiązań wobec skierowanych oraz nieusankcjo-
nowanie czynu w przepisach ustawy.

Prowadzący usługę opartą na kierowaniu osób 
do pracy za granicą wskazują także na przyczyny 
leżące po stronie kontrahenta zagranicznego, 
jak np. trudności w uzyskaniu od niego niezbędnych 
danych potrzebnych do prawidłowego sporządze-
nia umowy (m.in. określenie liczby miejsc pracy, 
okresu zatrudnienia, rodzaju pracy czy świadczeń 
socjalnych). 

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 
utrzymuje się na poziomie zbliżonym do lat ubie-
głych.

W pewnych obszarach, w tym również bezpo-
średnio związanych z ochroną osób korzystających 
z usług agencji, skala nieprawidłowości – mimo 
odnotowanej w 2013 r. poprawy - jest nadal nie-
pokojąca (odnosi się to m.in. do nieprawidłowości 
związanych z zawieraniem umów z osobami kiero-
wanymi do pracy za granicą u pracodawców zagra-
nicznych oraz umów zawieranych przez agencję 
zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym, do którego 
zamierza kierować osoby do pracy za granicą).

W celu ograniczenia negatywnych zjawisk zwią-
zanych z kierowaniem osób do pracy za granicą 
należy kontynuować: 
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 ● współpracę pomiędzy organami kontrolu-
jącymi podmioty świadczące usługi agencji 
zatrudnienia (wojewódzkie urzędy pracy, urzę-
dy marszałkowskie, Straż Graniczna) - w celu 
zapewnienia sprawnej wymiany informacji i sku-
teczności postępowań kontrolnych, a także z 
organizacjami zrzeszającymi agencje zatrud-
nienia – w ramach kampanii skoncentrowanej na 
eliminacji problemów związanych z podejmowa-
niem pracy za granicą za pośrednictwem agencji 
zatrudnienia;

 ● działalność edukacyjną – we współpracy z 
właściwymi marszałkami województw – skie-
rowaną do osób korzystających z usług agencji 
zatrudnienia w celu podniesienia świadomości 
społecznej nt. zagrożeń związanych w szcze-
gólności z wykonywaniem pracy za granicą, a 
ponadto organizację szkoleń przeznaczonych 
dla agencji zatrudnienia;

 ● współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy 
z właściwymi urzędami państw UE/EOG oraz 
placówkami dyplomatycznymi RP za granicą, 
ukierunkowane na eliminowanie nieprawidłowo-
ści dotyczących zatrudniania polskich pracowni-
ków, którzy korzystają z usług agencji;

 ● usprawnianie monitoringu mediów w celu 
ujawniania nielegalnych agencji zatrudnienia 
oraz agencji naruszających przepisy ustawy. 
Pozytywnie należy ocenić uwzględnienie w 

ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
niektórych innych ustaw wniosków legislacyjnych 
PIP, sygnalizowanych w poprzednim sprawozda-
niu. Dotyczy to przede wszystkim zobowiązania agen-
cji zatrudnienia do prowadzenia wykazu podmiotów, 
do których są kierowane osoby do pracy za granicą, 
oraz wykazu osób kierowanych do pracy za granicą.

Jak już wcześniej podkreślono, nadal aktualny 
jest wniosek dot. umożliwienia inspektorom pracy 
nakładania grzywien w drodze postępowania man-
datowego za wszystkie wykroczenia przewidziane 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Rozwiązanie to wpłynęłoby na uproszczenie 
postępowań w sprawach o wykroczenia i poprawę 
efektywności działań kontrolnych.

Mając na względzie dalsze prace legislacyjne, 
należy rozważyć:

 ● wprowadzenie zakazu kierowania osób do 
pracy za granicą - do zagranicznych agen-
cji zatrudnienia za pośrednictwem polskich 
agencji oraz sankcji za naruszenie tej regulacji. 
Obowiązujące przepisy ustawy regulują jedynie 
sytuację pośrednictwa pracy w zakresie skiero-

wania do pracodawcy zagranicznego i obowiązek 
zawierania w takim przypadku pisemnej umowy 
z osobą kierowaną, pomijając dość powszechną 
obecnie praktykę - kierowania osób do zagra-
nicznej agencji zatrudnienia świadczącej usługę 
pośrednictwa pracy;

 ● wprowadzenie sankcji za niedopełnienie 
obowiązku złożenia odpowiedniego zawia-
domienia do marszałka województwa przez 
przedsiębiorcę zagranicznego, który jest 
uprawniony do świadczenia usług z zakresu 
agencji zatrudnienia w państwach UE/EOG, 
przed rozpoczęciem działalności na terytorium 
Polski. 

D.  Przestrzeganie przepisów prawa wobec 
pracowników tymczasowych

W związku z coraz liczniej docierającymi do PIP 
sygnałami o naruszeniach praw pracowników tymcza-
sowych w 2013 r. zintensyfikowano działania kontrol-
ne. Podstawowym ich celem było zdiagnozowanie i 
ograniczenie zjawiska stosowania przepisów ustawy o 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych niezgodnie 
z jej założeniami oraz konsekwentne egzekwowanie 
uprawnień pracowników tymczasowych. Z uwagi na 
fakt, że w poprzednich latach zagadnienie to badano 
jedynie w ograniczonym zakresie (np. w 2012 r. jako 
temat pilotażowy w wybranych okręgowych inspek-
toratach pracy – 92 kontrole), niniejsze opracowanie 
nie zawiera danych porównawczych.

Ogółem w 2013 r. przeprowadzono 349 kontroli, 
w tym:
 – w agencjach pracy tymczasowej – 163, 
 – u pracodawców użytkowników – 186. 

W kontrolowanych podmiotach pracę tymczaso-
wą świadczyło 29,8 tys. osób, w tym 11,9 tys. (40%) 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Do wykony-
wania pracy tymczasowej za granicą u zagranicznych 
pracodawców użytkowników zostało skierowanych 
ponad 1,5 tys. osób – przez 29 agencji pracy tymcza-
sowej, w tym 122 osoby na podstawie umów cywilno-
prawnych (przez 7 agencji).

Wśród kontrolowanych pracodawców użytkowni-
ków dominowały zakłady o zatrudnieniu od 50 do 249 
osób (44% kontroli) oraz powyżej 250 osób (27%), 
najczęściej prowadzące działalność w zakresie: prze-
twórstwa przemysłowego (48% ogółu kontroli praco-
dawców użytkowników) oraz handlu i napraw (32%).
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W wyniku kontroli ujawniono 11 podmiotów 
nielegalnie działających w zakresie świadczenia 
usług agencji pracy tymczasowej, tj. bez wymaga-
nego certyfikatu marszałka województwa, potwier-
dzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących 
agencje zatrudnienia (stanowi to 6,7% badanych 
podmiotów).

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakre-
sie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 
2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
– stwierdzono podczas:

 – 105 kontroli agencji pracy tymczasowej (64% 
ogółu kontroli),

 – 127 kontroli pracodawców użytkowników 
(68% kontroli). 

W agencjach pracy tymczasowej najczęściej 
wykazywano uchybienia w zakresie sporządza-
nia na piśmie uzgodnień między agencją pra-
cy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, 
dotyczących warunków pracy tymczasowej. W 27 
przypadkach (w 18 agencjach) podmioty nie ustaliły 

Wykres 82. Agencje pracy tymczasowej – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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warunków pracy tymczasowej oraz zakresu obowiąz-
ków pracowników tymczasowych, natomiast uchybie-
nia w tej kwestii wykazano w 84 dokumentach (w 36 
agencjach). Wśród odnotowanych nieprawidłowości 
uwagę zwracają przypadki nieuzgodnienia rodzaju 
prac, kwalifikacji koniecznych do wykonywania pra-
cy tymczasowej oraz długości okresu świadczenia 
pracy przez pracowników tymczasowych, a także 
zamieszczania w umowie zapisów ograniczających 
możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego 
przez pracodawcę użytkownika. 

Kolejnym obszarem, w którym stwierdzano 
naruszenia przepisów, było wadliwe sporządzanie 
umów o pracę pomiędzy agencją pracy tymcza-
sowej a pracownikami tymczasowymi. W co piątej 
badanej umowie (21%) wykazano nieprawidłowo-
ści, które m.in. dotyczyły: niewskazania pracodawcy 
użytkownika, długości okresu wykonywania pracy 
przez pracownika tymczasowego u pracodawcy użyt-
kownika oraz zamieszczania w umowach o pracę 
postanowień sprzecznych z przepisami prawa pracy 
(np. zapisu o możliwości stosowania kar umownych 
w przypadku „nieuzasadnionego” rozwiązania umo-
wy o pracę lub zaprzestania wykonywania pracy 
przez pracownika tymczasowego). 

Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 
wypłaty pracownikom tymczasowym wynagro-
dzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy 
stwierdzono w co czwartej kontrolowanej agencji 
(23%).Należności tych nie wypłacono 86 pracowni-
kom tymczasowym (ponad 5% objętych badaniem w 
tym zakresie) na łączną kwotę 46,1 tys. zł. Natomiast 
nieterminowe wypłacanie świadczeń stwierdzono 
wobec 97 pracowników (na sumę 89,5 tys. zł). W 
22 agencjach nieprawidłowo ustalano i wypłacano 
pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za czas 
urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za 
ten urlop. Naruszenia te dotyczyły 80 pracowników 
tymczasowych. 

Wynikały one najczęściej ze słabej znajomości 
regulacji prawnych wśród osób zajmujących się 
ustalaniem wynagrodzenia za pracę, a zwłaszcza 
obliczaniem wynagrodzenia za czas urlopu wypo-
czynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za ten 
urlop, określonych w sposób szczególny w ustawie 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ujawniono też przypadki nieprzekazywania 
agencji pracy tymczasowej przez pracodawców 
użytkowników danych niezbędnych do naliczenia 
pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za pra-
cę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy lub 

przekazywania tych informacji z opóźnieniem czy 
niezgodnie ze stanem faktycznym.

Kontrole agencji zatrudnienia wykazały ponadto, 
że:
 – w przypadku 231 osób (7% objętych kontrolą) 

świadczących pracę tymczasową naruszono 
zasadę kierowania ich wyłącznie do wykony-
wania zadań objętych definicją pracy tymcza-
sowej, w szczególności zadań o charakterze 
sezonowym, okresowym lub doraźnym;

 – 141 pracowników tymczasowych (6% objętych 
kontrolą) nie zawiadomiono, przed zawarciem 
z nimi umowy o pracę, o uzgodnieniach doko-
nanych między pracodawcą użytkownikiem a 
agencją pracy tymczasowej;

 – wobec 48 pracowników tymczasowych naru-
szono zakaz traktowania ich w sposób mniej 
korzystny w zakresie warunków pracy i innych 
warunków zatrudnienia w porównaniu z pra-
cownikami zatrudnionymi bezpośrednio przez 
pracodawcę użytkownika na takim samym lub 
podobnym stanowisku;

 – w 31 przypadkach naruszono przepisy dotyczą-
ce dopuszczalnego okresu wykonywania pra-
cy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika.

W trakcie kontroli u pracodawców użytkow-
ników inspektorzy pracy najczęściej stwierdzali 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykazano je podczas 82 kontroli pracodaw-
ców użytkowników (44% kontroli). 

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczyły:
 – dostarczania odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej – w 34 podmio-
tach (8,6% skontrolowanych pracowników tym-
czasowych); 

 – przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy – w 31 podmiotach (6,8% pra-
cowników tymczasowych);

 – przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i 
informowania o nim pracowników – w 25 pod-
miotach (6,8% pracowników tymczasowych).

Należy podkreślić, że częsta zmiana rodzaju 
i miejsca pracy nie sprzyja nabyciu umiejętno-
ści i doświadczenia zawodowego, a tym samym 
zwiększa stopień zagrożenia dla życia i zdrowia 
pracowników tymczasowych. Ustalenia z kontroli 
wskazują, że pomimo ustawowego określenia, 
który podmiot – agencja zatrudnienia czy praco-
dawca użytkownik - odpowiada za wypełnienie 
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Wykres 83. Pracodawcy użytkownicy – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP

określonych powinności, np. szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub przeprowa-
dzania oceny ryzyka zawodowego, agencje pracy 
tymczasowej i pracodawcy użytkownicy traktu-
ją te obowiązki jako podlegające swobodnemu 
kształtowaniu w umowach między stronami - co w 
praktyce nie zapewnia przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2013 r. w wyniku kontroli przestrzegania 
przepisów o czasie pracy oraz prawidłowości 
prowadzenia ewidencji czasu pracy ustalono, 
że nieprawidłowości dotyczyły 14% pracowników 
tymczasowych (w 26 zakładach). Ponadto 13 pra-
codawców użytkowników nie prowadziło w ogóle 
ewidencji czasu pracy lub prowadziło ją niewłaści-
wie, co dotyczyło 5% kontrolowanych pracowników 
tymczasowych. 
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Podobnie jak w roku 2012, wysoki jest odsetek 
kontroli, podczas których stwierdzono naruszenie 
przez pracodawcę użytkownika obowiązku infor-
mowania organizacji związkowych o zamiarze 
powierzenia pracy tymczasowej pracownikom tym-
czasowym. Nieprzekazanie stosownych informacji 
wykazano w 11 przypadkach (18% pracodawców 
użytkowników, których taki obowiązek dotyczył).

W czasie kontroli pracodawców użytkowników 
stwierdzono ponadto:
 – naruszanie zasady kierowania osób świad-

czących pracę tymczasową wyłącznie do 
wykonywania zadań objętych definicją pracy 
tymczasowej, zwłaszcza zadań o charakterze 
sezonowym, okresowym lub doraźnym (w przy-
padku 319 osób - 8% objętych kontrolą);

 – nieuzgodnienie na piśmie między pracodawcą 
użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej 
warunków pracy tymczasowej oraz realizowania 
obowiązków dotyczących pracowników tymcza-
sowych przed zawarciem umowy o pracę z pra-
cownikiem tymczasowym – w 24 przypadkach 
(5% badanych umów), natomiast niewłaściwe 
uzgodnienia dotyczyły 217 przypadków (42% 
badanych dokumentów);

 – nieprzestrzeganie zakazu traktowania pracow-
ników tymczasowych w sposób mniej korzystny 
w zakresie warunków pracy i innych warunków 
zatrudnienia w porównaniu z pracownikami 
zatrudnionymi bezpośrednio przez pracodawcę 
użytkownika na takim samym lub podobnym 
stanowisku pracy - w przypadku 230 pracow-
ników tymczasowych (u 8 pracodawców użyt-
kowników); 

 – nieprzestrzeganie zakazu powierzania pracow-
nikowi tymczasowemu wykonywania na rzecz 
pracodawcy użytkownika pracy szczególnie nie-
bezpiecznej (w 12 zakładach - wobec 23 osób).

W ocenie inspektorów pracy przyczyną nie-
prawidłowości jest z jednej strony chęć obniżenia 
kosztów pracy przez pracodawcę użytkownika, 
a z drugiej świadomość, że wiele obowiązków 
określonych w ustawie o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych nie ma odzwierciedlenia w 
katalogu wykroczeń.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowoś-
ciami inspektorzy pracy:

 9 wydali 487 decyzji dotyczących naruszeń 
przepisów z zakresu bhp;

 9 wydali 8 decyzji nakazujących wypłatę należ-
nych wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy na łączną kwotę 18,4 tys. zł;

 9 skierowali do pracodawców 1 612 wniosków w 
wystąpieniach;

 9 wydali 50 poleceń ustnych;
 9 ukarali 43 osoby grzywnami w drodze manda-

tów karnych na łączną kwotę 51 tys. zł,
 9 wobec 80 osób zastosowali środki oddziały-

wania wychowawczego;
 9 do sądu skierowali 28 wniosków o ukaranie.

W 80 przypadkach o stwierdzonych niepra-
widłowościach zawiadomiono właściwe organy 
władzy i organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym 
w 28 przypadkach powiadomiono marszałków 
województw lub dyrektorów wojewódzkich urzę-
dów pracy o naruszeniach warunków prowadzenia 
agencji pracy tymczasowej, zawartych w przepisach 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
a w 8 przypadkach ZUS - o złamaniu przepisów z 
zakresu ubezpieczeń społecznych.

Praca tymczasowa staje się coraz popularniej-
szą formą zatrudnienia, ponieważ jest efektywnym i 
elastycznym narzędziem pozyskiwania pracowników 
w okresach zwiększonego zapotrzebowania, wyni-
kającego z intensyfikacji działalności gospodarczej. 
W ocenie inspektorów zatrudnienie tymczasowe, 
w trudnej sytuacji na rynku pracy, daje możliwość 
podjęcia pracy przede wszystkim młodym pracowni-
kom, zapewnia im zdobycie doświadczenia i praktyki 
zawodowej. 

Należy jednak wskazać również na negatywne 
aspekty takiej formuły zatrudnienia, tj. wyłączenie 
stosowania przepisów prawa pracy (np. o czasie 
pracy) poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych, 
w warunkach gdy powinien być nawiązany stosunek 
pracy. Powierzanie pracy tymczasowej na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej może być prakty-
kowane tylko wtedy, gdy uzasadnia to charakter 
zadań oraz sposób ich realizacji. Agencja nie 
może samodzielnie decydować o rodzaju zawiera-
nej umowy; istotną rolę odgrywają bowiem warunki, 
w jakich praca faktycznie się odbywa. Stosowanie 
przez agencje pracy tymczasowej zatrudnienia o 
charakterze cywilnoprawnym, niezależnie od istnie-
nia przesłanek wskazujących na wymóg zawierania 
umów o pracę, pozbawia potencjalnych pracowników 
tymczasowych gwarancji, które dają przepisy prawa 
pracy. W 2013 r. inspektorzy pracy stwierdzili w tym 
zakresie nieprawidłowości dotyczące 275 osób 
(25% osób objętych kontrolą).
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Podnoszonym przez inspektorów pracy proble-
mem, stanowiącym duże utrudnienie w egzekwowa-
niu przepisów prawa pracy, jest brak w ustawie o 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych regula-
cji nakładających na agencje pracy tymczasowej 
i pracodawców użytkowników sankcje za naru-
szanie istotnych zapisów tej ustawy. Przykładem 
może być zatrudnianie pracowników tymczasowych 
przy pracach, które nie mieszczą się w ustawowej 
definicji pracy tymczasowej. Zgodnie z treścią art. 2 
pkt 3 ustawy przez pracę tymczasową należy rozu-
mieć wykonywanie na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w 
ustawie (18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy), 
zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraź-
nym lub których terminowe wykonanie przez pracow-
ników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika nie 
byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do 
obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnione-
go przez pracodawcę użytkownika. Za naruszenie 
obu tych ograniczeń, tj. tymczasowego charakteru 
pracy oraz maksymalnego okresu trwania umowy, 
której przedmiotem jest świadczenie pracy na rzecz 
tego samego pracodawcy użytkownika, ustawa 
nie przewiduje żadnych sankcji. To samo dotyczy 
zakazu powierzania pracownikowi tymczasowemu 
wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika 
pracy szczególnie niebezpiecznej. Brak sankcji za 
powyższe nieprawidłowości przyczynia się do 
pomijania lub lekceważenia obowiązków nało-
żonych przez ustawę na podmioty zatrudniające. 

Rozwijający się rynek pracy tymczasowej jest 
przedmiotem wnikliwej analizy Państwowej Inspekcji 
Pracy. Kontynuowane będą kontrole w celu wszech-
stronnego zbadania sytuacji pracowników tymcza-
sowych poprzez ocenę przestrzegania przepisów 
prawa oraz rozpoznanie problemów, które wymagają 
zwiększonej uwagi inspekcji oraz organów odpowie-
dzialnych za właściwe kształtowanie rynku pracy. 
Popularność tej formy zatrudnienia oznacza także 
potrzebę rozwijania działalności edukacyjnej adreso-
wanej do potencjalnych pracowników tymczasowych, 
agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użyt-
kowników, na których spoczywają obowiązki wynika-
jące ze stosunku pracy.

21. Przestrzeganie uprawnień 
pracowniczych związanych  
z rodzicielstwem

Kontrole przeprowadzono u 596 pracodawców, 
zatrudniających  ponad 75 tys. pracowników, w tym 
ponad 38  tys. kobiet. 

Z ustaleń inspektorów PIP wynika, iż - podob-
nie jak w latach ubiegłych - najwięcej nieprawid-
łowości dotyczyło nieopracowania wykazu prac 
wzbronionych kobietom, jego nieaktualności lub 
niedostosowania do specyfiki danego zakładu pracy  
(u 126 pracodawców). 

Mimo bezwzględnego zakazu zatrudniania 
kobiet ciężarnych w porze nocnej, w godzinach 
nadliczbowych oraz powyżej 8 godzin na dobę  
- 12 pracodawców nie przestrzegało przepisów w 
tym zakresie. U 6 pracodawców stwierdzono naru-
szenie  art. 177 § 3 Kp, tj. nieprzedłużenie umowy 
terminowej do dnia porodu, natomiast u 5 - niepra-
widłowości dotyczące ochrony trwałości stosunku 
pracy w okresie ciąży lub w czasie urlopu macie-
rzyńskiego, u 3 - w okresie urlopu wychowawczego  
i u 2 - w okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie 
wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżo-
nego wymiaru czasu pracy (art. 1868 Kp).

U 17 pracodawców inspektorzy odnotowa-
li uchybienia w zakresie wypłacania świadczeń 
pieniężnych związanych z ciążą i macierzyństwem 
(na łączną kwotę 19 897 zł). W większości były to 
przypadki niewypłacenia w terminie bądź zaniże-
nia pracownicy ciężarnej wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy wskutek choroby. Nieprze-
strzeganie przepisów dotyczących udzielania urlopu 
wychowawczego stwierdzono u 10 pracodawców 
(wobec 12 osób). Naruszenia polegały np. na nie-
udzieleniu pracownicy urlopu wychowawczego we 
wnioskowanym przez nią terminie, udzieleniu urlopu 
bez wniosku pracownicy, nierespektowaniu prawa 
pracownicy do wcześniejszego zakończenia urlo-
pu wychowawczego i pracy w obniżonym wymiarze 
czasu pracy na podstawie art. 1867 Kp.

Sporadycznie inspektorzy ujawniali niepra-
widłowości związane z zatrudnianiem kobiet przy 
pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych 
dla ich zdrowia (4 pracodawców), a także z udziela-
niem urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego (3 pracodawców), urlopu 
ojcowskiego (3 pracodawców), dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego (5 pracodawców). 

Ponadto inspektorzy PIP stwierdzili naruszenia 
przepisów, które polegały na nieudzieleniu zwol-
nienia od pracy pracownikom wychowującym 
przynajmniej jedno dziecko do lat 14 (35 praco-
dawców, dot. 100 pracowników) oraz braku w aktach 
osobowych pracowników, będących rodzicami lub 
opiekunami dzieci, oświadczeń o zamiarze lub bra-
ku zamiaru korzystania z uprawnień określonych   
w art.1891 Kp. 
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Oceniając przestrzeganie uprawnień pracow-
ników związanych z rodzicielstwem, należy stwier-
dzić, że liczba ujawnionych nieprawidłowości w 
tym zakresie utrzymuje się od kilku lat na niskim 
poziomie. Powtarzające się uchybienia dotyczą 
głównie braku wykazu prac wzbronionych kobie-
tom lub błędów w tym wykazie, niewypłacania bądź 
zaniżania świadczeń związanych z macierzyństwem, 
naruszania norm czasu pracy kobiet ciężarnych czy 
ochrony trwałości stosunku pracy.

Zgodnie z wnioskiem sformułowanym na forum 
sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, w 
roku sprawozdawczym przeprowadzono 581 kontroli 

przestrzegania przepisów o rozwiązywaniu umów 
o pracę z osobami powracającymi z urlopów 
macierzyńskich. W trakcie czynności kontrolnych 
inspektorzy ustalili, iż w roku 2012 z urlopu macie-
rzyńskiego (zarówno podstawowego, jak i dodat-
kowego) powróciło 962 pracowników, w tym 875 
kobiet i 87 mężczyzn, natomiast w roku 2013 - 824 
pracowników, w tym 785 kobiet i 39 mężczyzn. Spo-
śród tej liczby pracowników, w 2012 r. w okresie do    
6 miesięcy po zakończeniu urlopu wypowiedziano 
lub rozwiązano stosunek pracy z 61 pracownika-
mi (50 kobiet i 11 mężczyzn), natomiast w 2013 r.  
- z 38 pracownikami (34 kobiety i 4 mężczyzn).

Rok, w którym 
nastąpił powrót 

pracownika 
z urlopu 

macierzyńskiego

Liczba osób powracających  
z urlopu macierzyńskiego  
(dotyczy zarówno urlopów 

podstawowych, jak i dodatkowych)

Liczba osób, którym wypowiedziano 
lub z którymi rozwiązano umowę 
o pracę w okresie do pół roku po 

zakończeniu urlopu macierzyńskiego
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni

2012 875 87 50 11

2013 785 39 34 4

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że do roz-
wiązania stosunku pracy z pracownikami po urlopie 
macierzyńskim dochodziło najczęściej:

 ● na mocy porozumienia stron (często na wniosek 
pracownicy),

 ● z upływem czasu, na który umowa była zawarta,
 ● z zachowaniem okresu wypowiedzenia - przez 

pracodawcę: 
 – rozwiązanie umowy terminowej za 2-tygo-

dniowym wypowiedzeniem,
 – rozwiązanie umowy o pracę zawartej na 

czas nieokreślony (najczęściej z przyczyn     
niedotyczących pracownika, np. zmiany 
organizacyjne, ekonomiczne, redukcja eta-
tów, likwidacja stanowiska).

Stosunkowo dużo przypadków rozwiązania z 
pracownikami umów o pracę po powrocie z urlopów 
macierzyńskich dotyczyło umów terminowych. 
Pracodawcy bądź nie przedłużali stosunku pracy z 
pracownikami poprzez zawarcie kolejnych umów o 
pracę, bądź w przypadku umów na czas określony, 
dłuższy niż 6 miesięcy, zawierających klauzulę o 
możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem - rozwiązywali 
w ten sposób stosunek pracy. Należy podkreślić, że 
przepisy nie zobowiązują pracodawcy do uzasadnie-
nia wypowiedzenia takiej umowy, przy zachowaniu 

wszystkich innych wymogów formalnoprawnych (for-
my pisemnej, terminu wypowiedzenia), co pozwala 
na szybkie rozstanie się z pracownikiem.

Należy zaznaczyć, że w przypadkach dotyczą-
cych wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę 
zawartych na czas nieokreślony, inspektorzy pracy 
nie mają możliwości zweryfikowania przyczyny wypo-
wiedzenia pracownikowi umowy. Ocena zasadności 
wypowiedzenia należy bowiem do sądu pracy. 
Inspektor pracy może jedynie ustalić, czy doszło do 
naruszenia przepisów prawa pracy przy rozwiązywa-
niu umów. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że 
tylko w 2 przypadkach inspektorzy stwierdzili naru-
szenie przepisów w zakresie wypowiadania lub roz-
wiązywania umów o pracę (oba przypadki dotyczyły 
wręczenia pracownicom wypowiedzenia umowy po 
dniu złożenia przez nie wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy na podstawie art. 1867  Kp, tj. w okresie 
gdy - zgodnie z art. 1868 §1 Kp - korzystały już z 
ochrony stosunku pracy). 

Przypomnieć należy, że choć przepisy Kodeksu 
pracy gwarantują pracownikom po urlopie macierzyń-
skim powrót na dotychczasowe stanowisko pracy 
(bądź równorzędne z zajmowanym przed urlopem), 
to jednak nie zabezpieczają przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem stosunku pracy po upływie tego 
okresu. Zgodnie z art.  1832 Kp pracodawca ma 

Źródło: dane PIP
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obowiązek dopuścić pracownika po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego - do pracy na dotychczasowym sta-
nowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku 
równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem 
urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym 
jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem 
za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał 
z urlopu.

W związku z brakiem ochrony przed wypo-
wiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy po 
powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim, część 
osób korzysta z możliwości obniżenia wymiaru 
czasu pracy na podstawie art. 1867 Kp (często 
w sposób symboliczny, np. wnioskując o obniżenie 
wymiaru czasu pracy o 1/10) tylko po to, aby mieć 
zapewnioną ochronę wynikającą z art. 1868 Kp. 
Zgodnie bowiem z przepisami, pracownik upraw-
niony do urlopu wychowawczego może złożyć pra-
codawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu 
pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego 
wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby 

korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obo-
wiązany uwzględnić wniosek pracownika.  Ponadto, 
stosownie do treści art. 1868 Kp, pracodawca nie 
może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pra-
cę w okresie od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku 
o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu 
do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej 
jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwią-
zanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest 
dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przy-
czyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Analiza ujawnionych przez inspektorów PIP 
przypadków rozwiązywania umów o pracę z osobami 
powracającymi z urlopu macierzyńskiego wskazuje, 
iż skala zjawiska nie jest duża. Z pewnością ma na 
to wpływ fakt, że przepisy dotyczące uprawnień pra-
cowników  związanych  z rodzicielstwem należą do 
najbardziej znanych regulacji prawa pracy, zarówno 
wśród pracowników, jak i pracodawców.





VI.

EFEKTY 
DZIAŁALNOŚCI 
KONTROLNEJ





179

VI. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

Statystyczne efekty* pracy inspektorów wpraw-
dzie nie wyczerpują całokształtu przedsięwzięć 
urzędu na rzecz likwidowania nieprawidłowości w 
zatrudnieniu oraz zagrożeń dla zdrowia i życia pra-
cowników, ale stanowią ważny wskaźnik ilustrujący - 

z jednej strony - skalę negatywnych zjawisk w sferze 
ochrony pracy, a z drugiej – skuteczność działań 
inspektorów pracy podjętych w kontrolowanych 
zakładach pracy. 

Wybrane efekty kontroli PIP w sferze prawnej ochrony pracy

Naruszenia prawa zlikwidowane przez inspektorów PIP

Liczba osób pracują-
cych w skontrolowanych 
zakładach, dla których 

wyegzekwowano popra-
wę (likwidację naruszeń 

prawa)

brak potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę 4,1 tys.

nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę 34,9 tys.

zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 
22 § 1 Kp powinna być zawarta umowa o pracę

6,7 tys.

nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów o pracę 7,4 tys.
niewydanie świadectwa pracy 1,1 tys.

nieprawidłowości w treści świadectwa pracy 30 tys.

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych

7,4 tys.

zatrudnianie pracowników w niedzielę lub święto z naruszeniem 
obowiązujących przepisów

1,4 tys.

nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 19 tys.

nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 51,5 tys.

zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w 
przyjętym okresie rozliczeniowym

11 tys.

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 11-godzinnym 
odpoczynku dobowym

8,9 tys.

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 35-godzinnym 
odpoczynku tygodniowym

8,9 tys.

nieprzestrzeganie przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

1,2 tys.

nieudzielanie urlopu wypoczynkowego z upływem 30 września 
następnego roku

6,6 tys.

Ponadto inspektorzy pracy wyegzekwowali 
wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy na łączną kwotę ponad 164 mln zł 
(w tym 81,4 mln w związku z zasadnymi skargami 
zgłoszonymi do PIP) – dla 116 tys. pracowników.
Należy zaznaczyć, że kwota wyegzekwowanych 
świadczeń jest znacznie wyższa niż w poprzednich 
latach (np. za 2012 r. wyegzekwowano 113  mln, 
za 2011 r. - 82 mln, a za 2010 r. - 133 mln).

Równolegle Państwowa Inspekcja Pracy 
wyegzekwowała należności na rzecz funduszy 

państwowych. Na Fundusz Pracy płatnicy wpła-
cili zaległe składki za 39,6 tys. pracowników - na 
łączną kwotę 3,8 mln zł. Z kolei zaległe składki na 
ubezpieczenie społeczne 7,5 tys. pracowników 
płatnicy uregulowali, wpłacając kwotę 3,5 mln zł.

Różnego rodzaju nieprawidłowości z 
zakresu legalności zatrudnienia oraz prze-
strzegania ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy wyeliminowano 
łącznie w odniesieniu do 115 tys. pracujących.

Źródło: dane PIP
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Wybrane efekty kontroli PIP w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy
Naruszenia prawa zlikwidowane 

przez inspektorów PIP
Liczba osób pracujących w skon-

trolowanych zakładach, dla których 
wyegzekwowano poprawę (likwida-

cję naruszeń prawa)
brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 3,7 tys.
nieaktualne badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 40,3 tys.
występowanie narażenia na czynniki szkodliwe powyżej 
dopuszczalnych norm

2,9 tys.

nieprawidłowości dot. środków ochrony indywidualnej 21,1 tys.
nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego 360,8 tys.
niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp pracowników lub ich brak 102,8 tys.
niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie pracowników lub ich 
brak

44,1 tys.

Źródło: dane PIP

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że 
dzięki szybkiej reakcji inspektorów pracy zlikwi-
dowane zostały bezpośrednie zagrożenia dla 

życia  lub zdrowia 68 tys. osób pracujących w 
kontrolowanych zakładach.

*Dane wg stanu na dzień 15.05.2014 r.
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1. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Zanim podejmiesz pracę”

W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy zrealizo-
wała pierwszą edycję kampanii informacyjnej „Zanim 
podejmiesz pracę”, która jest kontynuacją projektu 
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Jej celem było upo-
wszechnianie wśród osób wkraczających w  etap 
aktywności zawodowej, lub wracających na rynek 
pracy, wiedzy o przepisach prawa obowiązujących 
przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem 
zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów ter-
minowych. 

Kampanię informacyjną w  środkach maso-
wego przekazu prowadzono w ogólnopolskiej stacji 
radiowej RMF FM, a także w stacjach RMF MAXXX 
i RMF Classic. Od 3 do 30 czerwca wyemitowano 
248 spotów  30-sekundowych oraz 9 - 60-sekundo-
wych. Materiały informacyjne zostały również opubli-
kowane w serwisie praca.interia.pl (400 tys. odsłon). 
Efektem współpracy z regionalnymi i lokalnymi sta-
cjami telewizyjnymi, radiowymi i prasą było prawie 
600 relacji lub przekazów w mediach. Jedną z form 
tej współpracy stanowiły telefoniczne dyżury prawne 
ekspertów inspekcji. Odbyło się kilkadziesiąt takich 
dyżurów zorganizowanych przez rzecznika praso-
wego Głównego Inspektora Pracy i rzeczników pra-
sowych okręgowych inspektoratów pracy, podczas 
których osoby dzwoniące do redakcji gazet i stacji 
radiowych na gorąco uzyskiwały porady prawne. Jak 
wynika z badań, kampania informacyjna w mediach 
objęła przeszło 13% pracowników czynnych zawo-
dowo (w wieku 18-65). Ta grupa co najmniej trzykrot-
nie zetknęła się z przekazem emitowanym w radiu.

W  ponad 300 seminariach i  szkoleniach 
poświęconych wybranym zagadnieniom prawa pra-
cy, a  także specyfice zatrudnienia pracowniczego 
i  niepracowniczego wzięło udział powyżej 20 tys. 
osób – pracowników, pracodawców, społecznych 
inspektorów pracy oraz przedstawicieli partnerów 
społecznych. Szczególną grupą odbiorców byli stu-
denci, osoby bezrobotne oraz matki wracające do 
pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. 
W miejscach publicznych – galeriach handlowych, 
centrach miast, podczas targów i  dni kariery uru-
chomiono 218 punktów informacyjnych, w których 
można było nieodpłatnie uzyskać publikacje i porady 
z zakresu prawa pracy. Informacji udzielano podczas 
dni otwartych w okręgowych inspektoratach pracy 
i w trakcie  zajęć tematycznych na 18 uczelniach 
wyższych w całym kraju. 

Wśród licznych inicjatyw służących upowszech-
nianiu wiedzy i  dyskusji na temat obowiązujących 

rozwiązań prawa pracy oraz sytuacji osób podejmu-
jących zatrudnienie i powracających do pracy należy 
wymienić ogólnopolską konferencję „Mama wra-
ca do pracy” – jedno z wydarzeń  inaugurujących 
kampanię 24 czerwca w Bydgoszczy, a także cykl 
debat „Gospodarka – prawo – społeczeństwo” 
w Krakowie, w których udział wzięli przedstawiciele 
świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji 
pozarządowych.

Z badań opinii społecznej prowadzonych po 
zakończeniu kampanii przez ośrodek badawczy 
PBS na próbie 993 osób (aktywnych zawodowo) 
wynika, że swoją wiedzę o prawie pracy na poziomie 
dobrym i bardzo dobrym oceniło 18% . Informacji na 
ten temat respondenci szukaliby w  razie potrzeby 
przede wszystkim w Internecie (ponad 40%), u zna-
jomych (31%) i na stronie PIP (20%). 

Kampanię wspierali liczni partnerzy, m.in.: 
związki zawodowe, organizacje pracodawców, wła-
dze samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe. Pro-
jekt swoim autorytetem wsparły osoby publiczne 
– ambasadorzy kampanii.

Osoby, które miały styczność z  kampa-
nią informacyjną „Zanim podejmiesz pracę” 
w mediach, deklarowały, że poszerzyły swoją wie-
dzę na temat prawa pracy (32%) oraz że w przy-
szłości zwrócą większą uwagę na respektowanie 
w  swoim zakładzie pracy uprawnień pracowni-
czych (29%); 80% zaś widzi potrzebę omawiania 
tej tematyki w szkole.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy  
- prewencja wypadkowa

W 2013 r. do udziału w programie zaproszono 
średnie zakłady pracy (zatrudniające 50-250 osób) 
i duże (zatrudnienie powyżej 250 osób), w których 
odnotowano największą liczbę wypadków. Zakłady 
typowane były do udziału w programie prewencyj-
nym lub do rutynowych czynności kontrolnych. Obie 
formy oddziaływania na pracodawców miały na celu 
wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń wypadko-
wych poprzez wprowadzenie elementów zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, w  tym wykorzystywanie 
oceny ryzyka zawodowego, prawidłowych ustaleń 
dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz stosowanie powypadkowych środków 
profilaktycznych.

W  2013 r. działaniami informacyjno-prewen-
cyjnymi objęto 1 375 pracodawców, 623 wzięło 
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udział w  programie prewencyjnym, a  322 praco-
dawców go ukończyło. Kontrole sprawdzające rea-
lizację programu prewencyjnego przeprowadzono u  

W  szkoleniach inicjujących program uczest-
niczyło 1 375 pracodawców oraz 690 innych osób, 
w tym pracowników, przedstawicieli służby bhp, dzia-
łaczy związkowych, społecznych inspektorów pracy.

Wśród biorących udział w programie domino-
wały zakłady przetwórstwa przemysłowego – 32%, 
firmy budowlane – 20%, zajmujące się handlem 
– 11% oraz jednostki administracji samorządowej 
i gospodarki komunalnej – 11%.

Tematyka szkoleń objęła praktyczne aspekty 
zarządzania bezpieczeństwem pracy, ocenę ryzy-
ka zawodowego, badanie okoliczności i  przyczyn 
wypadków przy pracy oraz wydawanie środków pro-
filaktycznych. 

Omawiano też zależności między oceną ryzyka 
i występowaniem wypadków przy pracy. Wykładowcy 
zwracali szczególną uwagę na ścisłe powiązanie 
wniosków profilaktycznych wynikających z  bada-
nia okoliczności i  przyczyn wypadków przy pracy 
z oceną ryzyka zawodowego, w szczególności na 

konieczność i  celowość weryfikowania dotychcza-
sowych ocen ryzyka zawodowego. Wskazywali, że 
często w zakładach uwagę skupia się na określeniu 
ryzyka oczywistego i bezpośredniego, a lekceważy 
skutki długofalowe, takie jak skutki wieloletniego 
narażenia na działanie substancji chemicznych 
czy biologicznych; nie uwzględnia się też zagro-
żeń psychospołecznych i  problemów organizacji 
pracy. W  czasie szkoleń korzystano z  materiałów 
dydaktycznych przygotowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Łącznie przekazano uczestnikom  
11 724 egz. publikacji. 

Po każdym szkoleniu rozdawano ankiety spe-
cjalistyczne nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pra-
cy – prewencja wypadkowa”, które wypełniło 200 
pracodawców (32% respondentów).

Z  ich odpowiedzi wynika, że najważniejszymi 
przyczynami, które skłoniły pracodawców do wzięcia 
udziału w programie, były: „chęć poprawy warun-
ków pracy w zakładzie”,  „udział we wcześniejszym 

Wykres 84. Udział pracodawców w programie  
„Zarządzanie bezpieczeństwem - prewencja wypadkowa”

Źródło: dane PIP

128 pracodawców. W programie udział wzięło o 63% 
więcej pracodawców niż zaplanowano.
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Wykres 85. Powody udziału w programie  
„Zarządzanie bezpieczeństwem - prewencja wypadkowa” w 2013 r.

szkoleniu organizowanym przez PIP”,  „spotkanie 
z  inspektorem pracy”. Tylko 15% (w 2012 r. - 8%) 
badanych pracodawców zmobilizowała do udziału 
w programie duża liczba wypadków przy pracy. 

Zdecydowana większość uczestników programu 
„Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” oce-
niła go dobrze lub bardzo dobrze we wszystkich 
aspektach (zgodność programu z  oczekiwaniami, 
wsparcie inspektora przy realizacji programu, przy-
datność materiałów edukacyjnych i do samokontro-
li, wpływ programu na poprawę bezpieczeństwa). 
Część uczestników programu sugerowała, że mate-
riały pomocnicze powinny uwzględniać specyfikę 
branżową oraz zawierać więcej przykładów dobrych 
praktyk. 

Uczestnicy zostali również zapytani o problemy, 
jakie napotkali  w czasie programu; 40% ankietowa-
nych precyzyjnie je wskazało. Problemy wymieniane 
najczęściej to: brak środków finansowych na okre-
ślone działania; utrudnienia związane ze stanem 
i  konstrukcją budynku, w  którym prowadzona jest 
działalność, brak zrozumienia problemów bezpie-
czeństwa przez pracowników, trudności z  egze-
kwowaniem prawa, kłopoty z  identyfikacją ryzyka 
zawodowego i z poszukiwaniem konkretnych rozwią-
zań. Prawie ¼ ankietowanych pracodawców (23%) 
odpowiedziała, że w trakcie programu nie napotka-
ła żadnych problemów, natomiast 36% badanych 
uczestników programu uchyliło się od odpowiedzi 
na to pytanie. Nie ma wystarczających danych, aby 
precyzyjnie stwierdzić, dlaczego co 3 pracodawca nie 

odpowiedział na pytanie. Można przypuszczać, że 
obawa przed kontrolą powstrzymywała responden-
tów przed przyznaniem się w ankiecie do problemów 
w zakładzie, które nie zostały rozwiązane w czasie 
programu.

Z  uzyskanych od pracodawców odpowie-
dzi wynika, że największe trudności sprawiło 
im prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka 
zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy 
w zakładzie. Jest to szczególny problem w zakła-
dach branży budowlanej zatrudniających mniejszą 
liczbę pracowników, w których służba bhp nie ma 
wystarczającej wiedzy specjalistycznej. 

Jako główną przeszkodę w  ocenianiu ryzyka 
zawodowego pracodawcy wskazywali trudności 
w  zakresie właściwej oceny wszystkich zagrożeń 
występujących na stanowiskach pracy oraz swo-
ją niedostateczną wiedzę dotyczącą metod oceny 
ryzyka.

W  toku kontroli sprawdzających stwierdzono, 
że w zakładach pracy objętych programem podję-
to wiele działań w celu poprawy warunków pracy. 
Między innymi:

 ● zamontowano dodatkowe urządzenia ochronne 
przy maszynach, np. kurtyny świetlne; 

 ● wykonano osłony dźwiękochłonne, co spowodo-
wało obniżenie hałasu;

 ● wymieniono części oświetlenia i zainstalowano 
klimatyzację w pomieszczeniach pracy;

Źródło: dane PIP
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 ● wprowadzono zmiany organizacyjne zmniejsza-
jące narażenie pracowników na czynniki szkod-
liwe (przegląd narzędzi i maszyn, sprawdzanie 
środków ochrony indywidualnej);

 ● dodatkowo szkolono pracowników w  zakresie 
profilaktyki wypadkowej;

 ● wyremontowano i przebudowano pomieszczenia 
pracy w celu poprawy warunków pracy.

Źródło: dane PIP

3. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od 
Ciebie”

W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadziła I etap trzyletniej kampanii „Bezpieczeństwo 

Wykres 86. Ocena  programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa”  
przez uczestników

pracy zależy od Ciebie”, której adresatami są pracow-
nicy i pracodawcy zatrudnieni w sektorach o wysokim 
poziomie zagrożeń zawodowych - w szczególności 
w przemyśle przetwórczym, gdzie występuje duża 
liczba poszkodowanych w  wypadkach przy pracy. 
Oprócz zwiększenia świadomości zagrożeń zawo-
dowych głównym celem kampanii jest zapobieganie 
wypadkom przy pracy powodowanym przyczyna-
mi ludzkimi, w tym zwłaszcza nieprawidłowym lub 
samowolnym zachowaniem pracownika, nieużywa-
niem sprzętu ochronnego. Bardzo istotne jest również 
inspirowanie pracowników i pracodawców do zmiany 
postaw poprzez popularyzację bezpieczeństwa pra-
cy, odpowiedzialności za ochronę życia i  zdrowia 
oraz wskazywanie na konsekwencje niewłaściwych 
zachowań w środowisku pracy. Elementem kampanii 
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Kadry ze spotu TV 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

jest także motywowanie pracodawców do przeglądu 
i poprawy warunków pracy, wdrażania standardów 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szcze-
gólnie w  zakresie przygotowania pracowników do 
pracy i budowania kultury bezpiecznej pracy, a także 
zachęcanie do udziału w programach prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Głównymi odbiorcami działań informacyjnych 
kampanii byli pracodawcy i  przedsiębiorcy niebę-
dący pracodawcami (28,8%), pracownicy (17,1%), 
społeczni inspektorzy pracy (14,4%), studenci 
i uczniowie (13,7%), a także przedstawiciele służby 
bhp (8,9%). Wśród adresatów znaleźli się również: 
przedstawiciele zakładowych i  ponadzakładowych 
organizacji związkowych, organizacji pracodawców, 
stowarzyszeń branżowych, nauczyciele oraz przed-
stawiciele samorządu terytorialnego i organów admi-
nistracji państwowej.

W 2013 r. w okręgowych inspektoratach pracy 
w związku z kampanią zorganizowano 195 szkoleń 
i spotkań informacyjnych, m.in. dla pracodawców, 
pracowników, przedstawicieli służby bhp, zakłado-
wych i ponadzakładowych organizacji związkowych, 
a  także społecznych inspektorów pracy. Ponadto 
tematyka kampanii była promowana podczas  
56 seminariów i konferencji, a także na 107 sto-
iskach i w punktach informacyjnych zorganizo-
wanych przez Państwową Inspekcję Pracy, m.in. na 
targach branżowych, imprezach masowych i w cza-
sie dni otwartych.

Kampania medialna została zainauguro-
wana  11 września na ogólnopolskiej konferencji 
w  gdańskim Dworze Artusa. Podczas konferencji 
zaprezentowano wyniki kontroli PIP wskazujące 
na niezadowalający stan przygotowania pracowni-
ków do pracy i niską jakość oceny ryzyka zawodo-
wego. Zwrócono również uwagę na konieczność 
zwiększania świadomości społecznej nt. tragicz-
nych konsekwencji lekkomyślności, brawury, nie-
dbalstwa w  zakresie planowania i  przestrzegania 
obowiązujących procedur bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto laureaci konkursu PIP „Pracodaw-
ca – organizator pracy bezpiecznej” - Grupa Lotos 
z Gdańska, Eaton Automotive z Tczewa, Gdańskie 
Inwestycje Komunalne z Gdańska - zaprezentowali 
dobre praktyki bhp.

Na potrzeby kampanii Państwowa Inspek-
cja Pracy przygotowała spot telewizyjny oraz                           
3 spoty radiowe, które emitowane były we wrześ-
niu i  październiku. Emisję powtórzono w  grudniu  
dzięki środkom z  Funduszu Prewencji Wypadko-
wej ZUS. Łącznie zrealizowano ponad 4,4 tys. 
emisji spotów w  telewizji publicznej (m.in. TVP1, 

TVP2, TVP Info) oraz stacjach prywatnych (m.in. 
TVN7, TV4, Polsat News, Polsat Film, Puls, Puls2), 
a  także 200 spotów radiowych w  stacji RMF FM.

Kampania prowadzona była też za pośred-
nictwem Internetu. W  serwisie Fakty portalu           
Interia.pl emitowana była informacja o prowadzo-
nej akcji oraz zagrożeniach występujących w  śro-
dowisku pracy. Ponadto w dniach 28-30 września 
zrealizowano mailing (do 120 tys. użytkowników kont 
pocztowych tego portalu) promujący przekaz kam-
panii, który został umieszczony na portalu Państwo-
wej Inspekcji Pracy w formie podstrony nt. kampanii 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Na stronie 
można znaleźć informacje o prowadzonej akcji, spoty 
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Strona internetowa kampanii
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

telewizyjne i radiowe, bezpłatne wydawnictwa doty-
czące oceny ryzyka zawodowego, bezpiecznego 
użytkowania maszyn, środków ochrony indywidu-
alnej oraz zagadnień związanych z utylizacją azbe-
stu; można także zapoznać się z  ideą i  zasadami 
uczestnictwa w programie prewencyjnym „Zdobądź 
Dyplom PIP”. 

Badania efektywności kampanii medialnej 
finansowanej ze środków Państwowej Inspekcji Pracy 
prowadzone były przez instytut badawczy EU-Con-
sult na próbie 1000 osób pracujących w przemyśle. 
Zasięg kampanii medialnej „Bezpieczeństwo pracy 
zależy od Ciebie” w 2013 r. kształtował się nastę-
pująco: 42% respondentów miało kontakt z przeka-
zem kampanii za pośrednictwem jednego z mediów, 
przy czym 29% oglądało reklamę telewizyjną, 15% 
wskazało na znajomość spotów radiowych, a 20% 
zapoznało się z informacjami w Internecie. Spośród 
wszystkich badanych 42% zadeklarowało, że zapo-
znało się z  informacjami i  publikacjami na temat 
bezpieczeństwa pracy oraz poszerzyło swoją wiedzę 
o uprawnieniach pracowniczych; 27% respondentów 
stwierdziło, że zwiększyła się ich wiedza na temat 
zasad bezpiecznej pracy, a 25% zamierza w przy-
szłości zwracać większą uwagę na respektowanie 
w firmie uprawnień pracowniczych oraz zasad bhp. 

Do współpracy przy realizacji kampanii, poza 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, włączo-
no partnerów wspierających ideę tworzenia zdro-
wych i bezpiecznych warunków pracy. Państwowa 
Inspekcja Pracy wspólnie z Ogólnopolskim Sto-
warzyszeniem Pracowników Służby BHP zorga-
nizowała trzy konferencje: „Nowoczesne metody 
w  kreowaniu bezpiecznego i  przyjaznego miejsca 
pracy” w  Katowicach, „Kreowanie bezpiecznego 
i przyjaznego środowiska pracy” w Gdańsku, „Bez-

pieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w Olsztynie. 
Tematyka konferencji obejmowała m.in. upowszech-
nianie nowoczesnych metod w kształtowaniu postaw 
pracujących wobec bezpieczeństwa pracy, bezpie-
czeństwo obsługi maszyn i  urządzeń w  środowi-
sku pracy, a także działalność służby bhp i jej rolę 
w  kształtowaniu zdrowych i  bezpiecznych warun-
ków pracy. Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskim Towa-
rzystwem Medycyny Pracy oraz Wojewódzką 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zorganizo-
wano konferencję naukową nt. „Ochrona zdrowia 
pracujących”, podczas której wskazywano na skutki 
wpływu niewłaściwych warunków pracy na zdrowie 
pracowników, a także na znaczenie działań prewen-
cyjnych wynikających z oceny ryzyka zawodowego. 
Adresatami treści kampanii byli m.in. uczniowie, stu-
denci, a  także osoby wkraczające na rynek pracy. 
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, zagro-
żeń wypadkowych, a także praw i obowiązków pra-
cowniczych zorganizowane zostały m.in. dla uczniów 
szkół z województwa lubelskiego (Kraśnik, Milejów, 
Zwierzyniec) oraz wielkopolskiego (Ostrów, Krzyż, 
Szamotuły, Turek, Poznań). Dzięki porozumieniom 
zawartym z wyższymi uczelniami (m.in. Politech-
nika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny 
w  Krakowie, Politechnika Poznańska, Uniwersytet 
Przyrodniczy w  Poznaniu) zagadnienia związane 
z prewencją wypadkową prezentowano na zajęciach 
dla studentów. 

Popularyzowano tematykę kampanii również na 
targach, w których uczestniczyła Państwowa Inspek-
cja Pracy. Stoiska informacyjne, gdzie można było 
skorzystać z porady inspektora pracy oraz otrzymać 
wydawnictwa dotyczące prawa i  bezpieczeństwa 
pracy, zorganizowano m.in. na Targach Innowacje 
- Technologie - Maszyny w Poznaniu, Targach Bez-
pieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpo-
żarowej w Katowicach, Międzynarodowych Targach 
Maszyn i  Urządzeń dla Wodociągów i  Kanalizacji 
w Bydgoszczy, Międzynarodowych Targach Budow-
nictwa Drogowego „Autostrada” w Kielcach, Targach 
„Interbud” w Łodzi.

W 2013 r. do odbiorców trafiło ponad 43 tys. 
wydawnictw wspierających kampanię „Bezpie-
czeństwo pracy zależy od Ciebie”. Wydawnictwami 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które cie-
szyły się największym zainteresowaniem odbiorców, 
były broszury ABC BHP. Informator dla pracodaw-
ców, Bezpieczne pozyskanie drewna, Maszyny do 
obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań mini-
malnych, Środki ochrony narządu słuchu. 
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4. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym”

W  roku 2013 zrealizowany został pierwszy 
etap 3-letniej kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym”. Jej adresatami są 
przede wszystkim rolnicy indywidualni i członkowie 
ich rodzin, a  także inne osoby narażone na utratę 
zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy 
rolniczej.

Współorganizatorem kampanii została Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a partnera-
mi kampanii: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP, Związek Młodzieży Wiejskiej 
oraz Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. Patronami medialnymi kampanii w   
2013 r. były: radiostacja RMF FM, Ogólnopolska 
Telewizja Rolnicza TVR, miesięcznik „Top Agrar” 
oraz tygodnik „Poradnik Rolniczy”. 

Na potrzeby działań medialnych przygotowano 
spoty reklamowe. Spot telewizyjny – emitowany od 
27 maja do 24 czerwca – ukazał się 977 razy w 14 

publicznych i  prywatnych stacjach telewizyjnych. 
Emisję radiową realizowano w jednej z najpopular-
niejszych stacji radiowych w Polsce – RMF FM. Kam-
pania prowadzona była również za pośrednictwem 
portalu Interia.pl. 

Przekaz kampanii promowany jest poprzez stro-
nę internetową www.bhpwrolnictwie.pl, na której 
można znaleźć podstawowe informacje o bezpiecz-
nej pracy w rolnictwie oraz materiały popularyzujące 
akcję. Na potrzeby kampanii przygotowano również 
liczne materiały edukacyjne: filmy, prezentacje oraz 
reklamowe banery, plakaty, rollupy.

Wykres 87. Efekty kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 
(w tym zmiany w postępowaniu i sposobie pracy) deklarowane przez rolników

Źródło: dane PIP

Zgodnie z badaniami efektywności kampanii, 
przeprowadzonymi przez Agencję Badawczą PBS 
na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy, ponad 
37% rolników indywidualnych – respondentów 
badania potwierdziło znajomość kampanii. Kon-
takt z przekazem kampanii spowodował, że nie-
mal 65% ankietowanych rolników zadeklarowało 
zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo 
własne i najbliższych członków rodziny.
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Kampania informacyjna, zrealizowana 
w mediach, została oceniona pozytywnie przez adre-
satów we wszystkich rozpatrywanych aspektach. 
Najczęściej określana była jako „poruszająca ważny 
problem”, „zrozumiała”, „prawdziwa” i „dostosowana 
do odbiorcy”. Wskazuje to na potrzebę kontynuowa-
nia tego typu działań wśród rolników.

W roku 2013 Państwowa Inspekcja Pracy rozwi-
nęła działania informacyjne, edukacyjne i doradcze 
skierowane do rolników indywidualnych i  społecz-

ności wiejskiej. Przeprowadzono ponad 5,6 tys. 
wizytacji (gospodarstw rolnych, prac polowych oraz 
związanych z transportem rolniczym), podczas któ-
rych inspektorzy PIP ocenili bezpieczeństwo pracy 
niemal 9,5 tys. osób.

Podczas oględzin obejść, budynków gospodar-
czych i  inwentarskich w  odwiedzanych gospodar-
stwach inspektorzy napotkali liczne nieprawidłowości, 
mające bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa pracy.

Wykres 88. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw rolnych

Źródło: dane PIP

Z analizy nieprawidłowości stwierdzanych pod-
czas wizytacji gospodarstw w ostatnich trzech latach 
wynika, iż następuje stopniowa poprawa bezpieczeń-
stwa użytkowania maszyn i urządzeń. 

W trakcie wizytacji inspektorzy pracy doko-
nali także przeglądu stanu technicznego maszyn, 
urządzeń i  narzędzi rolniczych, w  tym niemal  
3,8 tys. ciągników; 2,9 tys. przyczep rolniczych; 
1,1 tys. kombajnów; 4,6 tys. innych maszyn i urzą-
dzeń (np. pilarek tarczowych i  łańcuchowych, 
pras, rozrzutników obornika, kosiarek, opryski-
waczy, siewników).
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Najwięcej nieprawidłowości odnosiło się do 
kombajnów zbożowych. Stwierdzono przede 
wszystkim: niekompletne lub uszkodzone osłony 
elementów napędowych zespołu żniwnego bądź cał-
kowity brak osłon, niekompletne drabinki i poręcze 
wiodące na pomost operatora, niestosowanie pod-
pór zabezpieczających przed przygnieceniem osoby 
pracującej pod hydraulicznie uniesionym hederem, 
podczas naprawy. Wiele nieprawidłowości dotyczyło 
pilarek tarczowych powszechnie wykorzystywanych 
w gospodarstwach, a także maszyn, które nie speł-
niały wymagań bezpieczeństwa pracy w  zakresie 
wyposażenia w elementy ochronne, takie jak osłony 
tarczy czy przekładni napędu (ponad 60%). 

W czasie wizytacji inspektorzy szczególną uwa-
gę zwracali na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. 
Niestety, w dalszym ciągu rejestrowane są przypad-
ki niezgodnego z  prawem angażowania dzieci do 
prac w gospodarstwie. Stwierdzono 350 przypadków 

Wykres 89. Odsetek maszyn i urządzeń rolniczych, w których stwierdzono  
uchybienia w zakresie bezpieczeństwa obsługi

Źródło: dane PIP

Szczególnie niepokoi fakt, że w dalszym cią-
gu stwierdzane są liczne przypadki braku osłon na 
wałach przegubowo-teleskopowych sprzęgają-
cych ciągnik z maszyną, stosowania osłon zuży-
tych lub niekompletnych (ponad połowa badanych 
przypadków). Pozytywnym zjawiskiem natomiast 
jest, malejąca od kilku lat, liczba „samów” - ciąg-
ników własnej konstrukcji, użytkowanych przez 
rolników.
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pracy dzieci, z  czego 67 dotyczyło wykonywania 
prac wzbronionych młodocianym, a 173 wiązały się 
z  przebywaniem dzieci w  strefie bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia i życia, w pobliżu pracujących 
maszyn i  urządzeń rolniczych. Ponadto w  gospo-
darstwach brakowało wyznaczonych miejsc do bez-
piecznej zabawy dzieci.

Państwowa Inspekcja Pracy podejmowała 
także liczne działania promocyjne i popularyzator-
skie, mające na celu wzrost świadomości zagrożeń 
wypadkowych w rolnictwie indywidualnym. 

Przeprowadzono 107 konkursów dla rol-
ników, w  których uczestniczyło ok. 3 tys. osób. 
W  141 konkursach oraz olimpiadach dotyczących 
wiedzy o bhp dla dzieci i młodzieży z terenów wiej-
skich udział wzięło 11,3 tys. uczestników. Ponadto 
zorganizowano 227 konkursów plastycznych dla 
14,3 tys. najmłodszych mieszkańców wsi. 

W  trosce o  bezpieczeństwo najmłodszych 
inspektorzy PIP przeprowadzili również 106 pogada-
nek dla ok. 4 tys. dzieci, podczas kolonii, obozów 
i zimowisk. Część zajęć prowadzona była podczas 
akcji „Bezpieczne lato” we współpracy z  partne-
rami, m.in. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, 
Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Policją, Państwową 
i Ochotniczą Strażą Pożarną, służbami medycznymi 
oraz dyrektorami szkół. 

Wśród dorosłych rolników największym zainte-
resowaniem cieszył się prestiżowy konkurs „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne”, który przebiegał 
pod honorowym patronatem Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Konkurs jest organizowany 
przez KRUS we współpracy z PIP, MRiRW  oraz 
ANR. W ramach konkursu inspektorzy PIP przepro-
wadzili 763 wizytacje gospodarstw indywidualnych 
biorących udział w rywalizacji. Gospodarstwa laurea-
tów konkursu są promowane przez inspektorów m.in. 
podczas szkoleń dla rolników, a zastosowane w nich 
bezpieczne rozwiązania techniczne i ergonomiczne 
stanowią przykłady dobrych praktyk.

wsparcie ze strony: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa, ośrodków doradz-
twa rolniczego, izb rolniczych, kuratoriów oświaty, 
szkół i uczelni wyższych oraz sołtysów i lokalnych 
władz samorządowych. Przedstawiciele inspekcji 
współpracowali z partnerami na wielu płaszczyznach 
w ramach powiatowych i wojewódzkich komisji ds. 
bezpieczeństwa i  higieny pracy w  rolnictwie. Rolą 
komisji jest opracowywanie strategii działania na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w  rolni-
ctwie, dostosowanych do lokalnych potrzeb. 

Cenna była również współpraca z  lokalnymi 
mediami. W  roku sprawozdawczym ukazało się 
ponad 90 publikacji prasowych omawiających dzia-
łalność inspekcji oraz poruszających problematykę 
bezpieczeństwa życia i pracy na wsi; wyemitowano 
39 audycji poświęconych tematyce bhp w rolnictwie 
w stacjach telewizyjnych oraz 77 - w rozgłośniach 
radiowych. Ponadto kontynuowana była działal-
ność wydawnicza oraz kolportaż publikacji PIP doty-
czących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie indywidualnym. 

Inspektorzy PIP popularyzowali zasady bez-
piecznej i  higienicznej pracy również w  trakcie 
dożynek, festynów, targów, wystaw rolniczych; 
zorganizowano ponad 150 stoisk informacyjno-
-promocyjnych PIP, które według szacunków 
odwiedziło blisko 63 tys. osób; inspektorzy pracy 
udzielili ponad 5 tys. porad. 

Podsumowując działalność Państwowej 
Inspekcji Pracy na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym w  2013 r., należy stwierdzić, że 
podejmowane przedsięwzięcia prewencyjne w spo-
sób istotny przyczyniają się do wzrostu świadomości 
zagrożeń wypadkowych wśród rolników i ich rodzin. 
Mając to na uwadze, PIP będzie kontynuować dzia-
łalność prewencyjną wspólnie z partnerami społecz-
nymi i instytucjonalnymi w celu poprawy warunków 
pracy i życia w gospodarstwach rolnych.

W 2013 r. zorganizowano 349 szkoleń dot. 
bhp dla niemal 10 tys. rolników indywidualnych, 
przeprowadzono 110 wykładów dla 3,2 tys. ucz-
niów szkól o profilu rolniczym oraz 441 prelekcji 
dla ponad 18 tys. dzieci z wiejskich szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów. 

Współpraca z  licznymi partnerami daje 
inspekcji pracy możliwość szerszego i skuteczniej-
szego dotarcia do środowiska wiejskiego. Podob-
nie jak w latach poprzednich, przy realizacji swojej 
misji Państwowa Inspekcja Pracy mogła liczyć na 

5. Działania informacyjno-prewencyjne 
dotyczące zagrożeń związanych 
z nanomateriałami

Celem działań PIP było upowszechnianie wśród 
pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i służ-
by bhp wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia związa-
nych z  nanomateriałami podczas ich wytwarzania 
i wykorzystywania, a także popularyzowanie uprosz-
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czonych, szacunkowych metod do oceny ryzyka 
w przypadku stosowania tych materiałów. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi 
w 2013 r. objęto łącznie 1 042 podmioty (w tym: 
224 pracodawców, 197 uczniów, 181 przedstawi-
cieli służby bhp, 177 pracowników, 78 społecznych 
inspektorów pracy, 75 przedstawicieli związków 
zawodowych). W  okręgowych inspektoratach pra-
cy zorganizowano 23 szkolenia, w których udział 
wzięło 1 027 osób – pracodawców, nauczycieli, 
studentów, przedstawicieli związków zawodowych. 
W trakcie szkoleń prezentowano zagadnienia doty-
czące nanomateriałów i związanych z nimi zagrożeń 
w  miejscu pracy. Wykładowcami byli pracownicy 
naukowi miejscowych uczelni oraz CIOP-PIB i IMP 
w  Łodzi. W  czasie dni otwartych w  okręgowych 
inspektoratach pracy zorganizowano warsztaty oma-
wiające metodę szacowania ryzyka, opracowaną na 
podstawie metody COSHH Essentials (wykorzysty-
wanej do oceny ryzyka zawodowego związanego 
z narażeniem na substancje chemiczne, dla których 
nie ma ustalonych wartości najwyższych dopuszczal-
nych stężeń dla środowiska pracy). Udzielano także 
porad dotyczących problematyki zagrożeń związa-
nych z nanocząstkami. 

W Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu odbyła 
się ogólnopolska konferencja poświęcona nano-
technologii i  nanomateriałom. Bogata tematyka 
konferencji przyciągnęła szeroką rzeszę uczestni-
ków z różnorodnych środowisk; wzięło w niej udział 
120 osób. W podsumowaniu spotkania wskazano 
na najistotniejsze aspekty omawianej problematyki: 
„Obecnie żyjemy w czasach intensywnie rozwijają-
cych się trzech dziedzin wiedzy: technologii infor-
macyjnych, biotechnologii oraz nauk kognitywnych. 
Jednak na początku lat 90. pojawiła się kolejna, 
bez której rozwój trzech wcześniej wspomnianych 
byłby niemożliwy, czyli nanotechnologia. Jest to 
dziedzina wiedzy stosunkowo młoda, dlatego też 
dużo rozwiązań z użyciem nanotechnologii pozostaje 
w sferze idei lub jest na etapie badań laboratoryjnych 
i testów. Nie wolno jednak zapominać, iż obok wielu 
korzyści, które wypływają z zastosowań nanotech-
nologii (walka z  nowotworami, zwiększenie mocy 
obliczeniowej komputerów, miniaturyzacja maszyn, 
zwiększenie trwałości materiałów i multum innych), 
należy być świadomym zagrożeń pojawiających się 
przy działaniach w skali nano - ze względu na wpływ 
nanotechnologii na człowieka i  na wykorzystanie 
nanotechnologii przez człowieka również w środo-
wisku pracy. Zagrożenia winny być monitorowane, 
aby dopomóc w doborze odpowiednich metod prze-
ciwdziałania”. 

W czasie działań informacyjno-prewencyjnych 
w 2013 r. uczestnikom szkoleń, spotkań, konferencji 
oraz innym osobom zainteresowanym przekazano 
w sumie 3 384 egzemplarze publikacji Nanoma-
teriały - bezpiecznie w pracy. Publikacja ta została 
również zamieszczona na stronie internetowej PIP 
(w 2013 r. odnotowano 1 825 pobrań pozycji).

Okładka broszury przygotowanej dla uczest-
ników kampanii dot. zagrożeń związanych z 

nanomateriałami

6. Program informacyjno-prewencyjny 
w budownictwie 

Budownictwo jest przedmiotem  szczególnej 
uwagi Państwowej Inspekcji Pracy ze względu na 
specyfikę prac zagrożonych wysokim ryzykiem 
zawodowym. W zakładach tej branży PIP od wielu 
lat prowadzi systematyczne działania o  charakte-
rze prewencyjnym, które służą ograniczeniu licz-
by wypadków przy pracy, zwłaszcza śmiertelnych 
i ciężkich. W roku 2013 Państwowa Inspekcja Pracy 
podjęła liczne działania informacyjno-edukacyjne 
oraz realizowała program prewencyjny w  budow-
nictwie. Małym przedsiębiorcom (czyli zakładom 
zatrudniającym do 49 pracowników) oferowano 
pomoc w podnoszeniu standardów bezpieczeństwa 
pracy i dostosowaniu do obowiązujących przepisów, 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2013 r.

194

polegającą na nieodpłatnym udziale w szkoleniach 
i programie poprawy warunków pracy. 

wspólnym inicjatywom powoływano lub reaktywowa-
no rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie 
przy okręgowych inspektorach pracy. Obecnie ww. 
rady są utworzone we wszystkich województwach i 
stanowią forum wymiany informacji i miejsce plano-
wania wspólnych inicjatyw w dziedzinie popularyzacji 
zagadnień bezpieczeństwa pracy.

Ponad 1 000 pracodawców i przedsiębiorców 
zostało przeszkolonych i wyposażonych w  listy 
kontrolne ułatwiające samokontrolę standardów 
bhp. Spośród 373 pracodawców, którzy złożyli 
pisemną deklarację udziału w programie poprawy 
warunków pracy, 204 ukończyło go pozytywnie, 
przechodząc weryfikację inspektorów pracy.

Większość pracodawców, którzy ukończyli pro-
gram prewencyjny, dokonała oceny jego przebiegu 
w swoich zakładach, wypełniając ankietę ewaluacyj-
ną przekazaną  przez PIP. Uczestnicy opisali w niej 
działania podjęte w  celu poprawy warunków bhp 
w swoich firmach. Najczęściej dotyczyły one pod-
niesienia jakości szkoleń bhp skierowanych do pra-
cowników, zwiększenia bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami na budowach oraz stosowania przez 
nich środków ochrony indywidualnej („poprawiłem 
przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy 
oraz zwiększyłem nadzór w zakresie bhp na budo-
wie”, „zwracam większą uwagę na zakres i sposób 
przeprowadzania szkoleń bhp”, „zwracam większą 
uwagę na bezpośredni nadzór w zakresie stosowania 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej”).

Nie wszyscy pracodawcy ukończyli program; 
część zrezygnowała, motywując to wysokimi kosz-
tami finansowymi, jakie należałoby ponieść, aby zre-
alizować jego założenia. Pracodawcy, szczególnie 
właściciele małych zakładów, często formułowali 
opinię, że przy malejącym froncie robót, problemy 
bhp to tylko „dodatkowy koszt, aby wprowadzić 
wygórowane standardy bezpieczeństwa”. Ich zda-
niem „oszczędzanie na bhp” i zastępowanie umów 
o pracę umowami cywilnoprawnymi, to „podnoszenie 
konkurencyjności, by mieć większe szanse wygrania 
przetargu”.

Bezpośrednim nadzorem i  monitoringiem 
inspektorów pracy objęto przeszło sto dużych 
inwestycji budowlanych, wśród nich inwestycje 
drogowe i mostowe, galerie handlowe zlokalizowane 
w centrach dużych miast, hale widowiskowe i obiek-
ty sportowe. Wśród nadzorowanych placów budów 
wymienić można budowę II linii metra w Warszawie, 
galerii handlowej na terenie dworca PKP w Poznaniu, 
filharmonii szczecińskiej, Centrum Kongresowego 
w Krakowie.

W  roku 2013 kontynuowana była, nawiązana 
w  latach poprzednich, współpraca z  instytucjami, 
organizacjami i środowiskami, w szczególności izba-
mi inżynierów i techników budownictwa, organizacja-
mi pracodawców i związkami zawodowymi. Dzięki 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca 
z największymi polskimi przedsiębiorstwami 
budowlanymi, sygnatariuszami Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa Pracy w  Budownictwie. 
W roku 2013 we współpracy z tymi firmami kon-
tynuowano projekt o  charakterze systemowym, 
którego celem jest ograniczenie wypadków w gru-
pie robotników budowlanych, poprzez podnie-
sienie jakości i efektywności szkoleń wstępnych 
i okresowych, a  także zapewnienie właściwego 
nadzoru nad wykonywaną pracą. Przygotowano 
m.in. nowe, bogato ilustrowane materiały wspo-
magające instruktaż stanowiskowy, a także zor-
ganizowano szkolenia dla nadzoru budowlanego 
(kierowników budów, brygadzistów i  podwyko-
nawców). 

W efekcie współpracy z partnerami programu, 
a  także z  inicjatywy własnej okręgowych inspek-
toratów pracy, zorganizowano 176 spotkań szko-
leniowych dla prawie 4 170 odbiorców – przede 
wszystkim pracodawców i przedsiębiorców niebędą-
cych pracodawcami (2 700 osób), robotników budow-
lanych (1 997 osób), przedstawicieli służby bhp 
(280 osób). Działaniami informacyjno-edukacyj-
nymi objęto także uczniów szkół budowalnych  
(1 063 osoby) i  studentów studiów kierunkowych 
(536). Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w branży 
budowlanej popularyzowane były również podczas 
targów branżowych. W  czasie szkoleń i  spotkań  
omawiano charakterystyczne zagrożenia przy 
wykonywaniu prac budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości i prac ziemnych, 
zasady opracowywania planu BIOZ, koszty wypad-
ków przy pracy, ocenę ryzyka w aspekcie właściwego 
doboru sprzętu do prac na wysokości. Uczestnikom 
szkoleń udostępniano listę kontrolną do przeglą-
du warunków pracy w firmie, zestawy materiałów 
szkoleniowych w postaci broszur, ulotek, plakatów. 
Wśród nich znalazły się materiały i  wydawnictwa 
PIP, publikacje dotyczące pracy na wysokości oraz 
dokumentacje techniczne i instrukcje montażu rusz-
towań udostępnione przez producentów rusztowań. 

W 2013 r. przygotowano dla pracowników bran-
ży budowlanej publikację Budownictwo. Transport 
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mechaniczny na placu budowy. Jest to druga pozy-
cja z cyklu dotyczącego transportu na budowie. Cykl 
będzie kontynuowany. Opublikowano także broszurę 
Budownictwo. Prace rozbiórkowe. Seria wydaw-
nicza Budownictwo składa się z przeszło 30 pozycji 
wydawniczych – broszur, ulotek, afiszy i plakatów. 
W 2013 r. opublikowano ponadto 12 kart bezpiecz-
nego wykonywania pracy – materiał wspierają-
cy instruktaż na stanowiskach robotniczych. Cykl 

będzie również kontynuowany. Do rąk pracodaw-
ców i pracowników sektora trafiło przeszło 80 tys. 
egzemplarzy publikacji PIP. Na podstawie wyników 
ankiet ewaluacyjnych stwierdzić można, że publika-
cje oceniane są bardzo dobrze przez odbiorców, ze 
względu na ich wysoką jakość merytoryczną oraz 
przystępną formę. Wszystkie wydawnictwa kampanii 
są nieodpłatnie udostępniane na stronie www.pip.
gov.pl oraz na stronie kampanii www.bezupadku.pl. 

Publikacje dla pracowników branży budowlanej

7. Program prewencyjny w zakresie 
spełniania minimalnych wymagań bhp 
przez użytkowane maszyny i urządzenia 
do obróbki drewna

Działania informacyjno-prewencyjne związane 
z  użytkowaniem niebezpiecznych maszyn na sta-
nowiskach pracy są prowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy w odniesieniu do różnych rodzajów 
maszyn już od kilku lat. Wnioski wynikające z tych 
działań oraz wyniki kontroli przestrzegania rozpo-
rządzenia w  sprawie minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

Kampania informacyjna w mediach w roku 2013 
oparta była przede wszystkim na dobrowolnym zaan-
gażowaniu regionalnych stacji telewizyjnych, radio-
wych i tytułów prasowych. We wrześniu w radiostacji 
RMF FM zrealizowano nieodpłatnie 40 emisji spotu 
skierowanego do pracowników budowlanych. 
Na uwagę zasługuje również dobra współpraca 
z samorządami lokalnymi, szczególnie w miastach 
wojewódzkich, która skutkuje możliwością emito-
wania komunikatów w  mediach miejskich – m.in. 
na monitorach umieszczonych wewnątrz pojazdów 
komunikacji miejskiej (np. Szczecin, Zielona Góra).
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użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy potwierdzają, że nadal poziom wiedzy praco-
dawców na temat praktycznych rozwiązań, umoż-
liwiających dostosowanie użytkowanych maszyn 
do minimalnych wymagań  i skala podejmowanych 
przez nich w tym celu działań, są niewystarczające. 

W 2013 r. program był ukierunkowany na maszy-
ny do obróbki drewna. W działaniach prewencyjnych 
uczestniczyło łącznie 411 pracodawców i przedsię-
biorców, którzy pisemnie zadeklarowali w nich udział 
(w 2012 r. - 343 pracodawców). 

Działaniami informacyjno-promocyjnymi 
objęto łącznie ponad 1 tys. zakładów. Podstawo-
wym elementem programu były szkolenia dla praco-
dawców i przedsiębiorców –  użytkowników maszyn. 
We wszystkich okręgowych inspektoratach pracy 
przeprowadzono łącznie 35 szkoleń dla 583 uczest-
ników. W  szkoleniach wykorzystano prezentacje 
i wydawnictwa przygotowane przez PIP. Uczestnicy 
działań realizowanych w ramach programu otrzyma-
li materiały pomocnicze: zaktualizowaną broszurę 
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, poradniki na 
temat dostosowania maszyn do wymagań minimal-
nych i listy kontrolne do samooceny (łącznie ponad 
4,5 tys. wydawnictw). 

Podmiotom, które zadeklarowały udział, prze-
kazywano ankiety do rejestrowania podejmowa-
nych przez nie działań. Pracodawcy odesłali 355 
wypełnionych ankiet. Z  ich analizy wynika, że w   
2013 r. poddano samokontroli 1 799 maszyn, spośród 
których 513 dostosowano do wymagań minimalnych, 
a  63 wycofano z  eksploatacji ze względu na zbyt 
duże koszty naprawy lub remontu. 

Nadal szczególnej uwagi wymagają maszyny 
stare i  wyeksploatowane, które były napra- 
wiane i remontowane we własnym zakresie. Takie 
naprawy i remonty niejednokrotnie nie poprawiały, 
a  pogarszały stan ich bezpieczeństwa. Niestety, 
wycofanie ww. maszyn z  użytkowania częściej 
powodowane było ich wysoką energochłonnością, 
rzadziej  względami bezpieczeństwa.

Wciąż nie można uznać działań pracodawców 
w zakresie dostosowania użytkowanych maszyn 
do wymagań minimalnych za zadowalające, 
mimo że stosowny przepis prawny obowiązuje od  
1 stycznia 2006 r. Szczególnie w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach ciągle użytkowane są 
maszyny niespełniające minimalnych wymagań 
w zakresie bhp, a poziom wiedzy pracodawców na 
temat wymagań minimalnych jest wciąż za niski. 

Słaba znajomość przepisów, koszty związane 
z dostosowaniem maszyn oraz brak specjalistycznej 

kadry technicznej - to główne przyczyny nieprawi- 
dłowości, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach. 
W związku z tym istotne jest kierowanie programu 
prewencyjnego dotyczącego dostosowania maszyn 
do wymagań bhp w pierwszej kolejności do tej kate-
gorii przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem byłoby 
zachęcenie do współpracy dużych przedsiębiorstw, 
z którymi małe podmioty użytkujące maszyny koope-
rują jako podwykonawcy. Mogłyby one pełnić funk-
cję koordynatora działań prewencyjnych dla całej 
grupy współpracujących przedsiębiorstw – tak jak w  
modelu prewencji w sektorze budownictwa (działania 
prowadzone w  ramach Porozumienia dla Bezpie- 
czeństwa Pracy w Budownictwie).

W dalszym ciągu dobrze odbierana jest specja-
listyczna pomoc PIP w czasie wizyt w przedsiębior-
stwach, zwłaszcza praktyczne wskazówki dotyczące 
dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp 
na stanowiskach pracy. 

Wysoko oceniono także publikacje PIP z zakre-
su minimalnych wymagań, a szczególnie listy kon-
trolne dla konkretnych maszyn.

8. Program informacyjno-promocyjny: 
Ochrona zdrowia w miejscu pracy 
 – ograniczanie negatywnych skutków 
narażenia na szkodliwe czynniki 
środowiska pracy

W  ramach programu prowadzono działania 
promujące ochronę zdrowia zawodowego w zakła-
dach pracy, w których występują czynniki szkodli-
we, z ukierunkowaniem na najczęściej występujące 
w środowisku pracy - hałas, pyły oraz czynniki zakaź-
ne i inwazyjne. Głównym założeniem programu było 
uświadamianie wpływu omawianych czynników na 
zdrowie pracujących i  konieczności jego ochrony, 
szczególnie w kontekście wydłużającego się wieku 
aktywności zawodowej. 

Na terenie całego kraju zorganizowano 
70 szkoleń dla prawie 3 tys. pracodawców lub 
ich przedstawicieli reprezentujących służbę bhp 
i pracowników zakładów, w których stwierdza się 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu oraz 
gdzie narażenie pracowników na inne czynniki 
szkodliwe dla zdrowia (w szczególności pyły) kształ-
tuje się na wysokim poziomie. Poza wspomnianą 
grupą w szkoleniach uczestniczyli również społeczni 
inspektorzy pracy, osoby młodociane zatrudnione 
w celu przygotowania zawodowego, uczniowie, stu-
denci kierunków technicznych zawodowych i nauczy-
ciele. 
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Grupą szczególnie zainteresowaną udziałem 
w  szkoleniach, w  tym omówieniem zagrożeń bio-
logicznych, byli pracownicy Lasów Państwowych 
i zakładów usług leśnych oraz przedstawiciele służby 
bhp, dla których problematyka ta stanowi istotną 
trudność podczas dokonywania oceny ryzyka zawo-
dowego. 

W  przygotowanie materiałów szkoleniowych, 
przybliżanie i  upowszechnianie wyników badań 
czynników szkodliwych oraz prowadzenie szkoleń 
i warsztatów dotyczących ochrony zdrowia w miejscu 
pracy zaangażowana była Sekcja Badań Środowiska 
Pracy PIP z Gdyni wraz z Laboratorium.

Dni otwarte zorganizowane w ramach programu: Ochrona zdrowia w miejscu pracy – ograniczanie 
negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy

W trakcie programu prewencyjnego zorganizo-
wano 36 konferencji, uruchomiono punkty informa-
cyjne podczas dni otwartych, gdzie prawie 1,1 tys. 
zainteresowanych osób miało możliwość zapoznania 
się z najbardziej skutecznymi sposobami ogranicza-
nia wpływu szkodliwych czynników środowiska pracy 
na organizm człowieka. Spotkania te urozmaico-
ne były pokazami środków ochrony indywidualnej, 
prelekcjami lekarzy medycyny pracy i specjalistów 
ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, jak również 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnikom 
programu informacyjno-promocyjnego udostępnio-
no ok. 4 tys. broszur i materiałów informacyjnych 
związanych z tematyką zagrożeń zawodowych, któ-
re zostały wydane nakładem Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Wpływ czynników szkodliwych dla zdrowia na 
pracowników wciąż stanowi istotny problem ogólno-
społeczny, mimo poprawy warunków pracy wynikają-
cej m.in. z postępu technicznego i technologicznego. 
Na postawie doświadczeń inspektorów pracy, a tak-
że dzięki kontaktom z przedstawicielami pracodaw-
ców i pracowników należy stwierdzić, że możliwość 
utraty zdrowia jest bardzo często bagatelizowana 
przez strony stosunku pracy. Skutki oddziaływa-
nia czynników szkodliwych dla zdrowia dają o sobie 
znać przeważnie po dłuższym czasie i  trudno je 
zidentyfikować, w przeciwieństwie np. do skutków 
wypadków przy pracy. Dlatego celowe jest kontynu-
owanie działań w zakresie promocji ochrony zdrowia 
w miejscu pracy wśród pracodawców, pracowników 
a przede wszystkim młodzieży, która dopiero rozpo-
cznie aktywność zawodową.
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9. Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa” 

Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeń-
stwa” realizowany był we współpracy z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 
Badawczym, kuratoriami oświaty, szkołami ponad-
gimnazjalnymi, uczelniami wyższymi, ochotniczymi 
hufcami pracy, samorządami oraz związkami zawo-
dowymi. Jego celem było przygotowanie uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów do bezpiecz-
nego wykonywania pracy, a także upowszechnianie 
podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. 

W roku szkolnym 2012/2013 do programu przy-
stąpiły 372 szkoły ponadgimnazjalne z całej Pol-
ski (najwięcej z województw: śląskiego, łódzkiego 
i  lubelskiego), w  których 980 nauczycieli przepro-
wadziło zajęcia z zakresu objętego programem dla 
ponad 48 tys. uczniów. W porównaniu z poprzednim 
rokiem, nastąpił wzrost liczby odpowiednio: szkół - 
o 27, nauczycieli - o 77 oraz uczniów – o ponad 3 tys.

Wykres 90. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”

Źródło: dane PIP

Ogółem w  latach 2009-2013 w  zajęciach 
poświęconych problematyce ochrony człowieka 
w środowisku pracy, zorganizowanych w ramach 
programu, wzięło udział prawie 300 tys. uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele realizowali program przede wszyst-
kim podczas takich przedmiotów, jak: godzina 
wychowawcza i godziny dyrektorskie, nauka o przed-
siębiorczości, elementy prawa, zajęcia zawodowe 
oraz warsztaty szkolne. Wiedza zdobywana przez 
młodzież w  czasie programu była często weryfi-
kowana poprzez różnego rodzaju konkursy, które 
cieszyły się popularnością wśród uczniów. Z dużym 
zainteresowaniem spotkał się zorganizowany w roku 
szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy ogólnopolski konkurs wiedzy 
o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący 
lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” 
często mieli zajęcia razem z ekspertami z PIP. W roku 
szkolnym 2012/2013 w pogadankach z inspektorami 

pracy i innymi pracownikami okręgowych inspekto-
ratów pracy wzięło udział ponad 10 tys. uczniów. 
Jedną z ciekawszych form zajęć dla uczniów szkół 
o  profilu zawodowym realizowanych przez okręgi 
były praktyczne lekcje w  formie wyjazdów do 
zakładów pracy (np. w OIP Bydgoszcz, OIP Opole) 
połączone z przekazywaniem wiedzy oraz przykła-
dów dobrych praktyk przez pracowników na stano-
wiskach pracy. 

W celu popularyzacji wiedzy z zakresu bezpie-
czeństwa i prawa pracy specjaliści PIP organizowali 
również dodatkowo w siedzibach urzędu szkolenia 
i prelekcje dla uczniów, konkursy, dni otwarte OIP, 
a  także uczestniczyli w dniach otwartych i dniach 
kariery w szkołach, w kiermaszach dla młodzieży, 
piknikach, konferencjach, w targach i giełdach pracy 
oraz innych imprezach tematycznych. 
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Na uczelniach wyższych program realizowano 
dzięki współpracy z władzami uczelni i nauczycie-
lami akademickimi. Chociaż w  większości ośrod-
ków akademickich nauczyciele nie są szczególnie 
zainteresowani realizacją programu „Kultura bez-
pieczeństwa”, to w niektórych regionach współpraca 
ta wygląda pozytywnie. Najlepsze efekty przyniosła 
w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim 
i dolnośląskim. Jest to wynik zainteresowania władz 
uczelni (rektorów i  dziekanów niektórych wydzia-
łów) działaniami popularyzującymi bezpieczeństwo 
i ochronę człowieka w środowisku pracy. Nadmienić 
należy również, że coraz lepiej układa się współ-
praca Państwowej Inspekcji Pracy ze studenckimi 
kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, biu-
rami karier i samorządem studenckim. Program rea-
lizowano w formie wykładów, prelekcji i seminariów, 
a  tematykę ustalano w  zależności od charakteru 
uczelni. Nauczyciele akademiccy oraz inspektorzy 
pracy i inni pracownicy okręgów przeprowadzili zaję-
cia z zakresu tematyki programu dla 8 607 studen-
tów, czyli dla niemal trzykrotnie większej grupy niż 
w roku poprzednim (3 022 studentów w 2012 r.). 

Podkreślić należy wzrost zainteresowania pro-
gramem edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. 
Miały na to wpływ m.in. działania promujące tema-
tykę projektu w  ramach kampanii informacyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy skierowanych do mło-
dzieży (np. „Bezpiecznie od startu”).

10. Program prewencyjny dla 
mikrozakładów: „Zdobądź Dyplom PIP” 

W 2013 r. po raz kolejny realizowano  program 
prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”. W programie 
brali udział pracodawcy zatrudniający do 9 pracow-
ników, którzy na zasadzie samokontroli i  eksper-
ckiej pomocy PIP zmniejszali zagrożenia w swoich 
zakładach; 1 503 pracodawców objęto działaniami 
informacyjno-prewencyjnymi, 880 (59%) spośród 
nich uczestniczyło w 67 szkoleniach, które rozpoczy-
nały program. Po spełnieniu wymogów programu 
i uzyskaniu pozytywnej oceny audytowej, 501 pra-
codawców uzyskało Dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Najliczniejszą grupę wśród laureatów pro-
gramu prewencyjnego stanowili pracodawcy 
z  branży handlu detalicznego oraz usług - 42%  
(32% w 2012 r.), budowlanej – 11% (15% w 2012 r.), 
przetwórstwa przemysłowego - 9% (17% w 2012 r.), 
motoryzacyjnej - 9% (12% w 2012 r.). Branże, w któ-

Zaproszenie do udziału w programie  
„Zdobądź Dyplom PIP”

rych występują duże zagrożenia dla życia i zdrowia 
(budownictwo, motoryzacja, produkcja przemysło-
wa i obróbka metali, branża drzewna i stolarstwo, 
transport, przetwórstwo spożywcze), reprezentowało 
w programie 45% podmiotów, a więc na poziomie 
zbliżonym do 2012 r. 

W latach 2009 - 2013 do programu przystą-
piło 6 862 pracodawców, a 2 605 z nich zdobyło 
Dyplom PIP (38%). Efektem udziału pracodaw-
ców w programie była poprawa bezpieczeństwa 
pracy 21 tys. pracowników.

Aby uzyskać od uczestników programu informa-
cje o jego realizacji, motywach przystąpienia oraz roli, 
jaką pełnił w bieżącej działalności zakładu, wysłano 
do wszystkich zdobywców Dyplomów PIP spe-
cjalną ankietę ewaluacyjną. Ankieta składała się 
z 12 pytań zamkniętych i otwartych, które dotyczyły: 
sposobu dotarcia do organizatorów programu, jego 
oceny, elementów najbardziej wartościowych dla 
firmy, najważniejszych działań podjętych w czasie 
programu (dane zbierane od 2009 r.). Z  uzyska-
nych danych wynika, że źródłem pierwszej informacji 
o projekcie PIP byli przede wszystkim inspektorzy 
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11. Profilaktyka psychospołecznych 
zagrożeń w miejscu pracy  
– stres, mobbing, dyskryminacja, 
molestowanie, przemoc oraz agresja

Zasadniczy cel działań PIP poświęconych pro-
filaktyce zagrożeń psychospołecznych to elimino-
wanie lub ograniczanie czynników ryzyka poprzez 
tworzenie odpowiednich warunków pracy, które 
zapewniłyby wysoki poziom bezpieczeństwa zatrud-
nionym, budowanie odpowiedniej kultury organiza-
cyjnej i dobry klimat współpracy.

Wspólnie ze związkami zawodowymi OPZZ 
przeprowadzono 23 szkolenia dotyczące ochro-
ny godności pracownika w  miejscu pracy, w  tym 
przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, stre-
sowi. W  ramach tego samego projektu Państwo-
wa Inspekcja Pracy przygotowała dwie publikacje: 
Dyskryminacja. Identyfikacja i przeciwdziałanie oraz 
Mobbing. Identyfikacja i przeciwdziałanie. Ponadto 
opublikowała na łamach „Związkowca” cztery arty-
kuły poświęcone mobbingowi, stresowi w  miejscu 

pracy (praktycznie dla co drugiego respondenta). 
Część pracodawców dowiedziała się o  programie 
z  innych źródeł: w  starostwach, nadleśnictwach, 
w  izbach gospodarczych, cechach rzemiosł, kon-
gregacjach kupieckich itp. 

Najważniejszym motywem udziału pracodaw-
ców w programie „Zdobądź Dyplom PIP”, w świet-
le deklaracji pracodawców (44% badanych), była 
chęć „poddania się kontroli, uzyskanie wskazówek 
co do nieprawidłowości, sprawdzenie stosowanych 
w zakładzie rozwiązań”. Natomiast chęć moderniza-
cji i dostosowania firmy do przepisów, zapewnienie 
wyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników 
przyświecały 32% pracodawców, a potrzebą  posze-
rzenia wiedzy o bezpieczeństwie pracy kierowało się 
13% ankietowanych; 9% pracodawców zmotywo-
wała do udziału w programie wcześniejsza kontrola 
inspektora pracy. Można zatem postawić tezę, że 
pracodawcy, jeżeli już decydują się na udział w pro-
gramie, kierują się „aspektem modernizacyjnym” 
i  rzeczywiście chcą dowiedzieć się, jakie przepisy 
prawa ich obowiązują i co trzeba zrobić, aby wyeli-
minować zagrożenia. Uczestnicy programu zaczy-
nają doceniać możliwość uporządkowania spraw 
związanych z bezpieczeństwem pracy w zakładzie, 
przy współpracy z PIP i są zdecydowani z tej szansy 
skorzystać. Pozytywnie oceniają możliwość „spotka-
nia z  inspektorem i porozmawiania o problemach” 
oraz skorzystania z eksperckiej pomocy bez konse-
kwencji prawnych, a także z bezpłatnych materiałów 
edukacyjnych i szkoleń PIP. Ci, którzy przystępują 
do programu, chcą doprowadzić swój zakład do sta-
nu zgodnego z prawem, jednak pod warunkiem, że 
osiągnięcie sukcesu nie będzie wymagało zbyt wiele 
czasu i nakładów finansowych. 

W  odpowiedzi na pytanie o  najbardziej przy-
datne elementy programu pracodawcy wskazywali 
najczęściej: profesjonalne szkolenie, dobrze przy-
gotowane materiały oraz bezpośredni kontakt praco-
dawcy z ekspertem; docenili również nierepresyjne 
podejście PIP. 

Zgodnie z  deklaracją pracodawców program 
umożliwił im likwidację wielu nieprawidłowości, 
w szczególności poprzez:

 ● weryfikację oceny ryzyka zawodowego, 
 ● uzupełnienie osłon przy maszynach, wprowa-

dzenie zabezpieczeń mechanicznych i elektrycz-
nych, 

 ● zmianę oświetlenia na stanowiskach pracy, 
 ● przeprowadzenie prac remontowych: zaplecza 

sanitarnego, przewodów gazowych oraz wymia-
nę płytek podłogowych w magazynie, 

 ● zakup i wydanie środków ochrony indywidualnej, 
w tym zabezpieczeń do prac na wysokości, 

 ● zakup i wydawanie ubrań roboczych,
 ● wymianę drabin i rusztowań, 
 ● wymianę regałów w  magazynach, ustawienie 

regałów zgodnie z przepisami, 
 ● przeprowadzenie szkolenia pracowników, 
 ● oznakowanie dróg dla pieszych zgodnie z  PN 

i właściwymi przepisami oraz utrzymywanie ich 
w  stanie niestwarzającym zagrożeń dla użyt-
kowników, 

 ● uzupełnienie brakującej dokumentacji związanej 
ze szkoleniami, badaniami lekarskimi, 

 ● uporządkowanie ewidencji czasu pracy pracow-
ników, 

 ● udzielenie pracownikom zaległych urlopów bądź 
określenie terminów ich wykorzystania, 

 ● wypłacenie zaległych świadczeń pieniężnych, 
powstałych w wyniku błędnego naliczania. 
Oceniając korzyści z udziału w programie, 64% 

pracodawców uznało zdobycie Dyplomu za osobi-
ste wyróżnienie. W  dalszej kolejności wskazywali 
respondenci na znaczenie przygotowania właści-
wych warunków pracy dla pracowników (10%) oraz 
potwierdzenia odpowiedniego poziomu bhp w firmie 
(9%). Według 10% pracodawców zdobycie Dyplo-
mu przyniosło zakładowi prestiż, a dla 4% kontakt 
z PIP był ważny, bo pozwolił przełamać stereotyp 
postrzegania inspekcji jako surowego egzekutora 
prawa pracy.
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pracy, równemu traktowaniu w  zatrudnieniu oraz 
dyskryminacji. 

Inspektorzy z sześciu okręgowych inspektoratów 
pracy, organizując szkolenia i  dystrybuując mate-
riały tematyczne, realizowali program związany ze 
zwalczaniem stresu w miejscu pracy. Problematy-
ka szkoleń dotyczyła: umiejętności radzenia sobie 
ze stresem, zarządzania zespołami (szkolenie dla 
kadry zarządzającej) oraz efektywnego rozwiązy-
wania konfliktów.

W ramach realizowanych zadań przedstawicie-
le PIP uczestniczyli w konferencjach dotyczących 
stresu, np.: „Stres i inne zagrożenia psychospołecz-
ne w  miejscu pracy” zorganizowanej przez NSZZ 
„Solidarność” oraz „Znaczenie redukcji poziomu stre-
su w zakładzie pracy dla poprawy warunków pracy 
i wydajności” zorganizowanej przez OPZZ.

W roku 2013 rozpoczęto współpracę z Towa-
rzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, co 
umożliwiło inspektorom pracy zajmującym się zagad-
nieniami dyskryminacji i równego traktowania dostęp 
do biblioteki Antydyskryminacyjnej TEA, w  tym do 
bieżących wydawnictw organizacji. 

Przedstawiciele PIP uczestniczyli ponadto 
w  spotkaniach organizowanych przez Pełnomoc-
nika Rządu ds. Równego Traktowania i w pracach 
grup roboczych w  celu wypracowania założeń do 
stanowiska Pełnomocnika w  sprawach niedyskry-
minacji i równego traktowania. 

Program PIP dot. profilaktyki zagrożeń psycho-
społecznych w miejscu pracy będzie kontynuowany 
w latach następnych.

12. Ocena realizacji celów przyjętych 
w programach prewencyjnych

Ocenę przeprowadzono u pracodawców, którzy 
w  roku sprawozdawczym uczestniczyli w  jednym 
z poniższych programów prewencyjnych Państwowej 
Inspekcji Pracy:

 ● „Zarządzanie bezpieczeństwem w  średnich 
i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki 
przy pracy - program prewencyjny dla średnich 
i dużych zakładów”,

 ● „Program informacyjno-prewencyjny w  budow-
nictwie”,

 ● „Program prewencyjny w  zakresie spełniania 
minimalnych wymagań bhp przez użytkowane 
maszyny i urządzenia do obróbki drewna”,

 ● „Program prewencyjny dla mikrozakładów - Zdo-
bądź Dyplom PIP”.
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem  

1 336 kontroli sprawdzających realizację założeń 

i celów poszczególnych programów prewencyjnych w 
1 204 zakładach pracy (prawie 70% spośród tych, 
które przystąpiły do programów).

Specyfika tematów i założenia poszczególnych 
programów prewencyjnych PIP warunkowały dobór 
zakładów do przeprowadzenia kontroli sprawdza-
jących. W  przypadku programu prewencyjnego 
„Zarządzanie bezpieczeństwem w  średnich 
i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki 
przy pracy” - najwięcej kontroli sprawdzających 
(ogółem 135) odbyło się w grupie przedsiębiorstw 
o  średnim i  wysokim poziomie zatrudnienia (93% 
kontroli). Kontrole przeprowadzono głównie w branży 
przetwórstwa przemysłowego (62% kontroli) oraz 
budownictwie, handlu i naprawach pojazdów (18% 
kontroli). Wykazały one zrealizowanie założeń pro-
gramu prewencyjnego przez ponad 50% uczest-
ników. Założenia dotyczyły weryfikacji oceny ryzyka 
zawodowego w świetle zaistniałych wypadków przy 
pracy oraz wdrażania środków profilaktycznych 
zapobiegających wypadkom – adekwatnych do pra-
widłowo określonych przyczyn wypadku. Zaledwie 
w jednym przypadku wydano decyzję wstrzymania 
pracy pracownika i  również w  jednym przypadku 
zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko prawom pracowników, a 3 
pracodawców (2%) zostało ukaranych mandatami 
karnymi wskutek popełnienia wykroczeń z zakresu 
prawa pracy. 

W  pozostałych kontrolowanych zakładach 
inspektorzy pracy stwierdzili drobne nieprawidłowo-
ści z zakresu bezpieczeństwa pracy, co pozwoliło 
ukończyć program prewencyjny z wynikiem pozytyw-
nym. W trakcie kontroli sprawdzających inspektorzy 
pracy udzielili 1 tys. porad, w  tym 750 z  zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy.

W przypadku programu prewencyjnego skie-
rowanego do branży budowlanej kontrolom spraw-
dzającym poddano 403 pracodawców. Skuteczne 
działania dostosowujące zakład pracy do obo-
wiązującego prawa przeprowadziło 41% spośród 
nich. Większość kontrolowanych to przedsiębior-
stwa małe zatrudniające do 9 pracowników (71%) 
oraz do 49 pracowników (29%). Specyfika branży 
budowlanej, duża liczba zagrożeń występujących na 
placach budowy oraz dynamicznie zmieniająca się 
sytuacja podczas wszystkich etapów realizacji inwe-
stycji budowlanej powodują, że znaczna część pra-
codawców nie potrafi zapewnić właściwego poziomu 
bezpieczeństwa pracy zatrudnionym. Mimo udziału 
w szkoleniu zorganizowanym przez PIP oraz przy-
stąpieniu do programu prewencyjnego PIP, ponad 
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13. Konkursy, nagrody Głównego 
Inspektora Pracy, udział w targach, 
działalność wydawnicza i szkoleniowa

 ● Konkurs „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” 

Prestiżowy konkurs „Pracodawca – organi-
zator pracy bezpiecznej” ma na celu wskazanie 
najlepszych polskich przedsiębiorstw, w  których 
bezpieczeństwo pracowników objęte jest szczegól-
ną troską. Przedsiębiorstwa te mogą stanowić wzór 
przestrzegania prawa, ponieważ ponoszą znaczące 
nakłady na poprawę warunków pracy, wyróżniają 
się staraniem o  ograniczanie zagrożeń, wdrażają 
systemy zarządzania bezpieczeństwem, angażują 
się w  profilaktykę i  konsekwentnie współdziałają 
z pracownikami na rzecz podnoszenia standardów 
ochrony pracy. W 2013 r. w konkursie udział wzięło 
177 zakładów, spośród których do finału zakwalifi-
kowano 25 pracodawców. 

Na uroczystej Gali w Zamku Królewskim statuet-
ki MECUM TUTISSIMUS IBIS otrzymało 9 laureatów 
i  2 - wyróżnienia. Pracodawcy wpisani zostali też 

połowa pracodawców zakończyła program pre-
wencyjny z wynikiem niezadowalającym. Świad-
czą o tym wydane w trakcie kontroli sprawdzających 
środki prawne – 83 decyzje wstrzymania prac, 
82 - wstrzymania eksploatacji maszyn ze względu 
na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracu-
jących, a także skierowanie 85 osób do innych prac 
zgodnych z orzeczeniami lekarskimi i kwalifikacjami. 
Wśród kontrolowanych pracodawców stwierdzono 
popełnienie 256 wykroczeń przeciwko prawom pra-
cowników, które skutkowały ukaraniem 73 osób 
grzywnami w drodze mandatów karnych na łączną 
kwotę 87,8 tys. zł. W trakcie programu prewencyj-
nego i podczas kontroli sprawdzających inspektorzy 
pracy udzielili ponad 2,5 tys. porad prawnych, w tym 
ponad 1,6 tys. dotyczyło bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Kontrole sprawdzające zrealizowanie założeń 
programu prewencyjnego, skierowanego do pra-
codawców użytkujących maszyny w przetwórstwie 
przemysłowym w  zakresie spełniania przez nie 
minimalnych wymagań bhp, odbyły się przede 
wszystkim u 102 przedsiębiorców zajmujących się 
w  szczególności obróbką drewna (92% kontroli). 
Kontrole w  równym stopniu dotyczyły przedsię-
biorstw o małym, jak i wysokim poziomie zatrudnie-
nia. Spełnienie założeń programu prewencyjnego 
stwierdzono u 46% pracodawców uczestniczą-
cych w  programie. Oznacza to, że ci uczestnicy 
programu dostosowali używane maszyny do mini-
malnych wymagań bhp, zapewniając pracownikom 
bezpieczne warunki pracy. Na drugim biegunie zna-
leźli się pracodawcy, którzy nie wykonali działań 
dostosowawczych przewidzianych programem. Kon-
trole sprawdzające wykazały u nich przypadki zagro-
żenia zdrowia i życia pracowników, co spowodowało 
wydanie 31 decyzji wstrzymujących pracę maszyn. 
W trakcie programu prewencyjnego i podczas kontro-
li sprawdzających inspektorzy pracy udzielili prawie 
600 porad prawnych, w  tym ponad 400 dotyczyło 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program skierowany do mikroprzedsiębiorców 
„Zdobądź Dyplom PIP” tradycyjnie cieszył  się 
największym zainteresowaniem pracodawców.  
W 2013 r. do programu przystąpiło 668 uczestników, 
spośród których 501 (75%) ukończyło program 
z wynikiem pozytywnym, dostosowując swój zakład 
pracy do obowiązujących przepisów prawa. Kontrole 
sprawdzające przeprowadzono w  545 zakładach 
pracy, przede wszystkim z branż: handel i naprawy 
pojazdów (32%), przetwórstwo przemysłowe (24%) 

i budownictwo (11%). O zaangażowaniu pracodaw-
ców w  proces dostosowania zakładów pracy do 
obowiązujących norm prawnych świadczy fakt, że 
zaledwie 2 uczestników programu zostało ukaranych 
mandatem karnym w wyniku stwierdzenia popełnie-
nia wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 

Reasumując, w 2013 r. podczas realizacji pro-
gramów prewencyjnych Państwowa Inspekcja Pracy 
zorganizowała 357 szkoleń dla prawie 4,2 tys. 
pracodawców oraz 2,7 tys. pracowników służby 
bhp i pracowników. Faktyczny udział w programie 
polegający na samokontroli zagadnień omówionych 
na szkoleniach, które stanowiły założenia poszcze-
gólnych programów prewencyjnych,  zadeklarowało 
1 741 pracodawców (41% przeszkolonych). 

Kontrole sprawdzające oraz weryfikacja 
ankiet specjalistycznych przesłanych do okręgo-
wych inspektoratów pracy pozwoliły stwierdzić, 
że 1 026 pracodawców (59% rozpoczynają-
cych program), którzy uczestniczyli w  2013 r. 
w  programach prewencyjnych PIP, zapewniło 
przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz 
stworzyło bezpieczne i  higieniczne warunki 
pracy swoim pracownikom.
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Laureaci z zakładów 
 zatrudniających poniżej 50 osób 

na „Złotą Listę Pracodawców”. Zwycięzcy konkursu 
wnoszą istotny wkład w zapewnienie najwyższych 
standardów ochrony pracy w kraju; bezpieczna praca 
i przyjazne warunki jej świadczenia to kapitał, który 
stanowi o  sile i  wartości nagrodzonych przedsię-
biorstw. Kolejne edycje konkursu dla pracodawców 
organizujących bezpieczną pracę są potwierdzeniem 
skuteczności działań prewencyjnych Państwowej 

Inspekcji Pracy. Nagradzanie przedstawicieli bizne-
su i przemysłu oraz upowszechnianie ich dorobku 
przyczyniają się do rozwoju kultury bezpieczeństwa 
pracy w  naszym kraju i  tym samym ograniczenia 
skali wypadkowości.  

 ● Nagroda im. Haliny Krahelskiej

W  2013 r. po raz kolejny wręczono Nagrody 
Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, 
których celem jest wyróżnienie i promowanie wybit-
nych osiągnięć w zakresie prewencji zagrożeń zawo-
dowych oraz popularyzacji prawa pracy. Uroczystość 
odbyła się 27 listopada 2013 r. Uhonorowanych 
zostało 10 osób: przedstawicieli związków zawodo-
wych, organizacji pracodawców, nauki, stowarzyszeń 
i Rady Ochrony Pracy.

 ● Konkurs wiedzy o prawie pracy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje 
prawa w pracy” 

Państwowa Inspekcja Pracy w 2013 r. po raz 
pierwszy zorganizowała konkurs wiedzy o ochronie 
pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj 
swoje prawa w pracy”. Jest on formą popularyzacji 
programu „Kultura bezpieczeństwa” oraz proaktyw-
nych postaw i osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy 
o bhp i prawie pracy. Odnotowano duże zaintereso-
wanie konkursem wśród uczniów. W etapie szkolnym 
udział wzięło ponad 6 tys. uczniów z 275 szkół. Z tej 
grupy wyłoniono 48 uczniów - uczestników finału. 
Konkurs był organizowany we współpracy z przed-
stawicielami samorządów, kuratoriów oświaty, 
instytucji oświatowych itp. W wielu województwach 
przedsięwzięcie było objęte honorowym patronatem 
kuratorów oświaty, marszałków województw lub pre-
zydentów miast. 

 ● Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy spo-
łeczny inspektor pracy”

Celem konkursu jest promocja działalności 
społecznych inspektorów pracy, których misją 
jest wspieranie zawodowych kadr inspektorskich 
w egzekwowaniu prawa pracy w przedsiębiorstwach. 
Oczekiwanym rezultatem jest systematyczna popra-
wa stanu bezpieczeństwa pracy w  zakładach, ze 
wskazaniem na postawy społecznych inspektorów 
pracy godne naśladowania. W 2013 r. w konkursie  
uczestniczyło 71 społecznych inspektorów pracy 
(55 w 2012 r.), spośród których wyłoniono 38 laure-
atów (22 w 2012 r.). Nie jest to liczba zadowalająca, 

Laureaci z zakładów 
 zatrudniających 250 i więcej osób 

Laureaci z zakładów 
 zatrudniających od 50 do 249 osób 

Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
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Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013”

biorąc pod uwagę fakt, że w działaniach prewencyj-
no-promocyjnych PIP udział wzięło ogółem 3 231 
społecznych inspektorów pracy. 

 ● Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy współ-
organizowała ogólnokrajowy konkurs „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne” w kategorii gospodarstw 
indywidualnych, ogłoszony przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs, którego nad-
rzędnym celem jest promocja zasad ochrony życia 
i zdrowia w gospodarstwach rolnych, przebiegał pod 
honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Rywalizacja o  tytuł najbezpiecz-
niejszego gospodarstwa w Polsce toczyła się w roku 

sprawozdawczym po raz jedenasty i nadal cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem. 

W roku sprawozdawczym do konkursu zgłosi-
ło się 980 gospodarstw indywidualnych (w 2012 r. 
 – 976). 

Państwowa Inspekcja Pracy współorganizowała 
również konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2013” w  kategorii zakładów rolnych. W  XI edycji 
konkursu udział wzięło 45 zakładów rolnych, zatrud-
niających ponad 4,8 tys. osób. Krajowa Komisja Kon-
kursowa oceniła, że zakłady zgłoszone do finału 
są nowocześnie zorganizowanymi i  zarządzanymi 
gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy 
i produkcji w pełni uwzględniają wymogi bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

 ● Konkurs dla pracowników młodocianych  
– pracownicy młodociani zatrudnieni w   
rzemiośle w celu przygotowania zawodowego 

Ideą konkursu organizowanego przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego 
jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawo-
wych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad 
bezpieczeństwa i  higieny pracy wśród uczniów 

zatrudnionych w  rzemiośle w  celu nauki zawodu. 
W 2013 r. na etapie regionalnym do konkursu przy-
stąpiło 595 uczniów z  26 izb rzemieślniczych, do 
finału zakwalifikowało się 48 osób. Finaliści odpowia-
dali na pisemne pytania testowe z zakresu: prawnej 
ochrony i technicznego bezpieczeństwa pracy, ergo-
nomii, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy.
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Konkurs dla uczniów rzemiosła

 ● Wydawnictwa

W  2013 r. wydrukowano ogółem 803 tys. 
egzemplarzy ulotek, broszur i afiszy. Koszt 

druku wyniósł 679 400 zł. Wydawnictwa pub-
likowane przez Główny Inspektorat Pracy są 
przygotowywane tak, aby były narzędziem wspie-
rającym kampanie promocyjne i  pomocą w  dzia-

Okładki wydawnictw
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łaniach kontrolnych. Opublikowano 3 książki, 
24 broszury i 12 plakatów. Pozostałe druki to wie-
lostronicowe ulotki lub odporne na zniszczenie 
karty bhp. Wydawnictwa były udostępniane nie-
odpłatnie przez okręgowe inspektoraty pracy. 
Jako zasadę przyjęto, iż dwie podstawowe pozy-
cje wydane w formie poradników Prawo pracy oraz 
ABC BHP są stale dostępne. Wszystkie pozycje 
publikowane w  formie drukowanej zostały udo-
stępnione do pobrania nieodpłatnie na stronie 
internetowej Państwowej Inspekcji Pracy jako pli-
ki pdf. Ważną rolę w  działalności prewencyjnej, 
tam gdzie nie ma możliwości działań kontrolnych, 
pełnią wydawnictwa przeznaczone dla rolników. 
W 2013 r. wydano dla rolników 15 pozycji, w  tym 
4 plakaty. W porównaniu z latami poprzednimi wzro-
sła liczba wejść na stronę internetową PIP - zano-
towano 3,44 mln wizyt (o 11% więcej niż w 2012 r.). 
Internauci najczęściej poszukiwali porad prawnych 
i  technicznych, wydawnictw oraz materiałów edu-
kacyjnych.

 ● Targi i wystawy

Wzorem lat poprzednich, przedstawiciele PIP 
brali udział w targach i wystawach, których tematyka 
łączyła się z zagadnieniami ochrony pracy. Należy 
tu przede wszystkim wymienić: Międzynarodowe 
Targi Budownictwa „BUDMA 2013” w Poznaniu, pod-
czas których odbyła się konferencja PIP nt. „Bezpie-
czeństwo pracy w  budownictwie – profesjonalizm 
na budowie”, a  także największe targi nowoczes-
nych technologii dla przemysłu „Innowacje – Tech-
nologie – Maszyny” w  Poznaniu. Uczestnicy tych 
imprez brali udział w międzynarodowym seminarium 
„50+ Ochrona zdrowia pracowników w  aspekcie 
wydłużania się ich aktywności zawodowej”, Mię-
dzynarodowej Wystawie Maszyn Rolniczych „AGRO 
SHOW 2013” w Bednarach, podczas której zostali 
nagrodzeni finaliści konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” oraz Zielonym Agro Show w Kąko-
lewie, gdzie została zainaugurowana kampania 
prewencyjna PIP „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym”.
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

1. Szkolenia kadry PIP oraz działalność 
OS PIP we Wrocławiu

Celem działalności szkoleniowej, stanowiącej 
istotny aspekt polityki zarządzania zasobami ludzkimi 
w PIP, jest rozwój wiedzy i umiejętności  niezbędnych 
do prawidłowego i efektywnego wypełniania ustawo-
wych zadań urzędu oraz kształtowanie właściwych 
postaw pracowników.

Szkolenie odbywa się w dwóch podstawowych 
formach, tj. aplikacji inspektorskiej (przygotowanie do 
zawodu inspektora pracy) oraz doskonalenia zawo-
dowego, obejmującego  różne formy ustawicznego 
kształcenia, w tym specjalizację zawodową.  

Aplikacje inspektorskie (obejmujące teoretycz-
ne i praktyczne przygotowanie kandydatów do wyko-
nywania czynności kontrolnych i nadzorczych oraz 
innych działań służących zapobieganiu zagrożeniom 
w środowisku pracy i eliminowaniu ich) odbyły się 
zgodnie z założeniami programowo-organizacyjny-
mi, określonymi w zarządzeniu nr 50/09 Głównego 
Inspektora Pracy z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie 
określenia zakresu i trybu przeprowadzania aplikacji 
inspektorskiej w Państwowej Inspekcji Pracy (szkole-
nie adaptacyjne w okręgowym inspektoracie pracy; 
ok. 5-miesięczne szkolenie teoretyczne w Ośrodku 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, zakończone 
egzaminem wewnętrznym; ok. 5-miesięczne szko-
lenie praktyczne w okręgowym inspektoracie pracy; 
udział w 3-tygodniowej uzupełniającej sesji teore-
tycznej w  Ośrodku Szkolenia PIP; szkolenie koń-
czy się egzaminem państwowym składanym przed 
komisją egzaminacyjną powołaną przez Głównego 
Inspektora Pracy).

Przebieg szkolenia teoretycznego w ramach apli-
kacji inspektorskiej był monitorowany przez OS PIP. 
Podczas hospitacji zajęć teoretycznych dokonywano 
oceny przygotowania merytorycznego wykładowców, 
jak również ich umiejętności dydaktycznych. 

Część praktyczna aplikacji, koordynowana przez 
wyznaczonych opiekunów, objęta jest nadzorem 
właściwego okręgowego inspektora pracy. W 2013 r. 
kontynuowano – prowadzone przez zespół pracow-
ników - wizytacje części praktycznej szkolenia, co 
pozwoliło na jej ocenę. Ponadto przedstawiciele 
OS PIP wizytowali przebieg szkolenia praktycz-
nego uczestników 67 i  68 aplikacji inspektorskiej. 
Spotkania pozwoliły na przekazanie, zwłaszcza 
opiekunom zajęć praktycznych, uwag i  wyjaśnień 
dotyczących procesu szkolenia aplikacyjnego oraz 
na ocenę kandydatów – ich zachowania, postaw, pod 
kątem predyspozycji osobowościowych oraz posia-

danej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu 
inspektora pracy.

Warto też dodać, że OS PIP podjął intensyw-
ne prace nad materiałami szkoleniowymi przezna-
czonymi dla uczestników aplikacji inspektorskich. 
Przygotowano 17 pozycji poświęconych zagadnie-
niom z programu szkolenia aplikacyjnego. Autorami 
skryptów, opisujących dane zagrożenie oraz meto-
dykę postępowania inspektora pracy w przypadku 
stwierdzonych nieprawidłowości, byli wykładowcy 
Ośrodka (głównie inspektorzy pracy).

W 2013 r. uczestnikami aplikacji były 84 oso-
by. Uprawnienia inspektora pracy uzyskało 57 osób 
(aplikacje zainaugurowane w 2012 r.). Uczestnicy 69 
aplikacji przystąpią do egzaminu w 2014 r.

Doskonalenie zawodowe pracowników PIP 
realizowane jest przede wszystkim poprzez udział 
w szkoleniach ujętych w planie centralnym (dla przed-
stawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych) 
i planach wewnętrznych (zgodnie z potrzebami kon-
kretnych jednostek). Pracownicy PIP mają również 
możliwość uczestnictwa w  specjalistycznych sym-
pozjach, konferencjach i seminariach oraz w szkole-
niach oferowanych przez firmy zewnętrzne (szkolenia 
rynkowe), w tym w szkoleniach w ramach umów na 
zakup produktów/usług dla urzędu, w szczególności 
związanych z informatyzacją.

W  wyniku rozpoznania potrzeb, plan szkoleń 
centralnych na 2013 r. obejmował wszystkie gru-
py zawodowe i uwzględniał w szczególności tema-
ty priorytetowe wynikające z  programu działania 
inspekcji oraz indywidualnych potrzeb pracowników, 
zgłoszone przez kierownictwo urzędu. W planie ujęto 
również szkolenia dla imiennie wskazanych pracow-
ników, w tym ubiegających się o tytuł specjalisty. Dla 
kandydatów na głównych specjalistów przygotowano 
wykaz tematów prac specjalizacyjnych (15 kierunków 
specjalizacji obowiązujących w urzędzie).

W  okresie sprawozdawczym zorganizowano 
127 szkoleń centralnych, w większości w Ośrodku 
Szkolenia PIP (112), którymi objęto 1 705 pracow-
ników PIP (w tym 1 636 uczestniczyło w zajęciach 
w OS PIP). 

Szkolenia centralne obejmowały zwłaszcza 
zagadnienia z zakresu:
 – prawa, w tym legalności zatrudnienia (np. czas 

pracy, wynagrodzenia, prawna ochrona pracy 
w podmiotach leczniczych, w jednostkach samo-
rządowych i  służbie cywilnej; bezpieczeństwo 
informacji, ochrona danych osobowych i  udo-
stępnianie informacji publicznej; zatrudnianie 
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i warunki pracy kobiet, młodocianych i  dzieci, 
uprawnienia pracowników związane z rodziciel-
stwem; tworzenie dokumentacji pokontrolnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem stosowania 
i  formułowania środków prawnych; problema-
tyka zbiorowego prawa pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem układów zbiorowych pracy; 
kontrola legalności zatrudnienia obywateli pol-
skich i cudzoziemców; kontrola agencji zatrud-
nienia; problematyka zwalczania handlu ludźmi 
i zapobiegania zjawisku; postępowanie dowodo-
we przed sądem I instancji oraz w postępowaniu 
apelacyjnym, powództwa o  ustalenie istnienia 
stosunku pracy);

 – bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia, 
w tym prewencji i promocji (np. bhp w budow-
nictwie; badanie wypadków przy pracy; ocena 
ryzyka zawodowego; zagrożenia wybuchowe; 
zagrożenia związane z  nanomateriałami; pro-
mieniowanie optyczne; kontrola i  nadzór nad 

chemikaliami, w tym REACH i CLP; bezpieczeń-
stwo pracy w przemyśle chemicznym; zatrud-
nianie osób niepełnosprawnych; wymagania 
zasadnicze dla maszyn i  urządzeń; edukacja 
na rzecz bezpieczeństwa pracy; prewencja 
zagrożeń wypadkowych w budownictwie, przy 
maszynach i  urządzeniach do obróbki drew-
na, w  małych i  średnich przedsiębiorstwach, 
w mikrozakładach; prewencja wypadkowa w rol-
nictwie indywidualnym; zapobieganie negatyw-
nym zjawiskom z zakresu stresu zawodowego 
i innych czynników psychospołecznych związa-
nych z pracą).

Przeprowadzono także szereg innych szkoleń, 
np. dotyczących zarządzania projektem w obszarze 
prewencji wypadków przy pracy, HR, komunikowania 
się z mediami, metodyki pracy opiekuna części prak-
tycznej aplikacji, budżetu zadaniowego, finansów, 
inwentaryzacji, warsztatu pracy wykładowcy, rela-

Wykres 91. Udział pracowników PIP w szkoleniach centralnych – wg grup tematycznych 

Źródło: dane PIP

cji interpersonalnych i komunikacji oraz zagadnień 
informatycznych. 

Wzorem lat ubiegłych, wysoką jakość szkoleń 
zapewnili eksperci z instytutów badawczych (m.in. 
z  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB, Cen-
trum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo-

żarowej - PIB, Instytutu Medycyny Pracy, Instytutu 
Chemii Przemysłowej, Głównego Instytutu Górni-
ctwa), uczelni wyższych (m. in. z uniwersytetów we 
Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, 
Warszawie, Politechniki Wrocławskiej). Swoją wie-
dzą i doświadczeniem szkolenia wspierali również 
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przedstawiciele innych organów nadzoru i kon-
troli (m.in. Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej 
Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, Urzędu Transportu Kolejo-
wego) oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo-
ści, administracji rządowej i  innych instytucji (m.in. 
prokuratury, sądów, urzędów wojewódzkich, Policji, 
Straży Granicznej, ZUS). Ponad 50% wykładowców 
stanowili inspektorzy pracy specjalizujący się w okre-
ślonej tematyce.

W  części szkoleń przewidziano zajęcia prak-
tyczne zrealizowane m.in. w zakładach przetwórstwa 
spożywczego, meblarskich, stolarskich, kopalniach 
oraz na placu budowy i przejściu granicznym.

Zgodnie z przyjętą zasadą bieżącej oceny szkoleń 
dokonywali:
 y uczestnicy - pod kątem doboru tematów, wykła-

dowców, materiałów szkoleniowych oraz organi-
zacji szkolenia (w ankietach anonimowych);

 y opiekunowie szkoleń, wyznaczani w celu zapew-
nienia nadzoru merytorycznego, a także umożli-
wienia szybkiego reagowania na wnioski i uwagi 
uczestników szkoleń (w ankietach ewaluacyjnych). 
Najwyżej ocenione zostały szkolenia doskonalące 

umiejętności związane z warsztatem inspektora pracy, 
umiejętności społeczne oraz z zakresu zarządzania. 
Wysoko oceniano również szkolenia odbywające się 
na terenie zakładów pracy, podczas których istniała 
możliwość zapoznania się z określonymi zagrożeniami 
oraz z nowościami technologicznymi.

W  ramach specjalizacji zawodowej pracow-
ników wykonujących czynności kontrolne starsi 
inspektorzy pracy - ubiegający się o  tytuł specja-
listy - uczestniczyli w  szkoleniach doskonalących, 
połączonych z  możliwością odbycia specjalizacji 
(11 kierunków) oraz w szkoleniach w formie samo-
kształcenia kierowanego (8 kierunków). W 2013 r., 
w wyniku pozytywnego złożenia egzaminu specja-
lizacyjnego, tytuł specjalisty uzyskało 42 starszych 
inspektorów pracy (21 osób w zakresie prawa i 21 
osób w  zakresie bezpieczeństwa pracy i  ochrony 
zdrowia). Tytuł głównego specjalisty uzyskało 14 
starszych inspektorów pracy – specjalistów (2 osoby 
w zakresie prawa oraz 12 osób w zakresie bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia). 

Ponadto ok. 1 200 pracowników PIP uczestni-
czyło w: 
 – szkoleniach zewnętrznych, m.in. współfinan-

sowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Powrotu Emigrantów (spotkanie szkoleniowe 
przedstawicieli Straży Granicznej i PIP); orga-

nizowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, w  ramach projektu 
współfinansowanego ze środków UE pn. „Rów-
ne traktowanie standardem dobrego rządzenia”; 
realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki 
przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą 
oraz Instytutem Logistyki i  Magazynowania, 
w ramach projektu pn. „Uproszczenie procedur 
związanych z podejmowaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej poprzez ich elektro-
nizację i wdrożenie idei jednego okienka” (ok. 
300 osoboszkoleń);

 – sympozjach, konferencjach i  seminariach 
np. sympozjum pt. „Bezpieczeństwo technicz-
ne w  przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
– EpsilonX 2013” w Katowicach, konferencja pt. 
„Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym 
proces zarządzania w jednostce” w Warszawie 
(ok. 130 osoboszkoleń); 

 – szkoleniach organizowanych w ramach reali-
zacji umów o  zakup określonych produktów 
i usług (ok. 1300 osoboszkoleń), w szczególno-
ści związanych z informatyzacją PIP (m.in. szko-
lenia dotyczące budowy i wdrożenia wortalu PIP, 
sieci PIP WAN, systemu finansowo-księgowego 
w PIP oraz z zakresu obsługi systemu informacji 
prawnej LEX).
Szkolenia wewnętrzne prowadzone przez 

poszczególne jednostki organizacyjne PIP obej-
mowały najczęściej zagadnienia dotyczące: czasu 
pracy, przestrzegania przepisów prawa przy zatrud-
nianiu, legalności zatrudnienia, bezpieczeństwa 
informacji, ochrony danych osobowych, postępowa-
nia dowodowego, postępowania administracyjnego 
i egzekucyjnego, tworzenia dokumentacji pokontrol-
nej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania 
i  formułowania środków prawnych, inwentaryzacji, 
delegowania pracowników w  ramach świadczenia 
usług, roli PIP jako instytucji łącznikowej, egzekucji 
decyzji inspektorów pracy, metodyki kontroli, badania 
wypadków przy pracy, bhp w budownictwie, wyma-
gań dla maszyn i urządzeń, bhp przy urządzeniach 
elektrycznych, instrukcji kancelaryjnej, obsługi pro-
gramu Navigator. Szkoleniami wewnętrznymi, w tym 
we współpracy z  innymi instytucjami i  organami, 
objęto około 2 000 pracowników. 

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspek-
cji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wroc-
ławiu przeprowadził w  roku sprawozdawczym 
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Poza działalnością szkoleniową Ośrodek był 
organizatorem lub współorganizatorem przedsię-
wzięć popularyzujących nowe zagadnienia zwią-
zane z  ochroną pracy. Wspólnie ze Związkiem 
Zawodowym „Budowlani” zorganizowano semina-
rium pt. „Oddelegowanie pracowników – rzeczywi-
stość oddelegowania”, poświęcone problematyce 
delegowania polskich pracowników w Unii Europej-
skiej. Nowe zagrożenia omawiano również podczas 
konferencji pt. „ Nanotechnologia, nanomateriały 
– zagrożenia, prewencja. Ochrona pracowników 
przed zagrożeniami wywoływanymi nanocząstecz-
kami” zorganizowanej wspólnie z Departamentem 
Prewencji i Promocji GIP. Przedstawiciele instytutów 
badawczych podkreślali w  swoich wystąpieniach 
znaczenie ewentualnych skutków zdrowotnych 
przy stosowaniu nanotechnologii. W  konferencji 
uczestniczyło 120 osób - pracodawców, społecz-
nych inspektorów pracy, pracowników służby bhp 
i inspektorów pracy. 

2. Informatyzacja PIP

Państwowa Inspekcja Pracy systematycznie 
prowadzi prace, których celem jest wspieranie 
działalności urzędu narzędziami informatycznymi. 
Biorąc pod uwagę wielkość środków przyznanych 
w  budżecie PIP, dotychczasowe zakupy sprzętu 
informatycznego pozwalały jedynie na doraźne 
inwestycje zapewniające utrzymanie infrastruktury 
teleinformatycznej.

Należy zaznaczyć, że w roku 2010 rozpoczę-
to budowę jednolitej struktury sieciowo-systemo-
wo-serwerowej będącej podstawą do realizacji 
kolejnych projektów. W 2012 r. rozstrzygnięto postę-

powanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
budowę sieci rozległej dla PIP. Budowa nowej sie-
ci rozległej PIP WAN zakończyła się 31 marca 
2013  r. Jej struktura oparta jest na 64 węzłach 
bezpieczeństwa połączonych między sobą szyfro-
wanymi kanałami VPN; jest ona podstawą do wdro-
żenia kolejnych systemów informatycznych w PIP. 

Przygotowując się do kolejnych prac z zakre-
su IT oraz do spełnienia wymogów określonych 
w  rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
sporządzania i  doręczania pism w  formie doku-
mentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 
2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicz-
nych formatów zapisu i informatycznych nośników 
danych, na których utrwalono materiały archiwalne 
przekazywane do archiwów państwowych – urząd 
przyjął pewien horyzont czasowy dla działań wspie-
rających realizację zadań ustawowych. W 2013 r. 
zostały zmapowane procesy związane z obiegiem 
dokumentacji w  jednostkach organizacyjnych PIP 
oraz określono wymogi techniczne dla systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów. W chwili 
obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumen-
tacji przetargowej stanowiącej podstawę do wdro-
żenia tego systemu. Zakończenie prac związanych 
z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów 
planowane jest na 2016 r.

„Plan Informatyzacji PIP na lata 2011-2013” 
obejmował między innymi: 
 – zbudowanie wortalu PIP opierającego się na 

systemie zarządzania treścią (CMS), w podzia-
le na portal internetowy i portal intranetowy;

 – wymianę przestarzałego systemu poczty elek-
tronicznej. 
W  roku 2012 podjęto decyzję o  ogłoszeniu 

dwóch postępowań: na system poczty elektronicz-
nej oraz budowę wortalu. Pierwszy z  nich został 
rozstrzygnięty i w 2012 r. wdrożono w PIP system 
poczty na bazie systemu Novell GroupWise 2012. 
Drugi z nich – po unieważnionym w 2012 r. postę-
powaniu o  udzielenie zamówienia publicznego 
i jego ponownym ogłoszeniu - został rozstrzygnię-
ty w 2013 r. (odbiór systemu nastąpił w grudniu). 
Obecnie trwają przygotowania do jego wdrożenia 
w jednostkach organizacyjnych PIP. 

38 szkoleń z zakresu ochrony pracy, w których 
uczestniczyli pracodawcy, pracownicy służby 
bhp, rzeczoznawcy ds. bhp i ergonomii, pra-
cownicy działów kadr i służb personalnych, 
społeczni inspektorzy pracy. Poza wiedzą prze-
kazaną przez specjalistów, głównie z  inspekcji 
pracy, uczestnicy otrzymali również materiały 
szkoleniowe i popularyzatorskie oraz poradniki. 
W szkoleniach wzięły udział 933 osoby. 

Zorganizowano również 6 szkoleń dla związ-
ków zawodowych (OPZZ, NSZZ „Solidarność”, 
Forum Związków Zawodowych), w których uczest-
niczyło 199 osób.

Wortal - nowoczesne narzędzie komunika-
cji – służy zarówno kontaktom z  interesantami 
zewnętrznymi (internet), jak i nieograniczonemu 
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Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów w  jednostkach organizacyjnych PIP 
zamyka realizację wspomnianego planu informaty-
zacji. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad 
„Planem informatyzacji PIP na lata 2015-2017”. 
Plan ten wytyczy kierunki informatyzacji jednostek 
organizacyjnych PIP na kolejne lata i  pozwoli na 
lepsze przygotowanie się do prac nad nowymi roz-
wiązaniami informatycznymi, które urząd planuje 
wdrożyć w niedalekiej przyszłości. 

W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowa-
dziła intensywne prace nad budową zintegrowa-
nego systemu wspomagającego zarządzanie 
w zakresie budżetu, finansów i kadr (rozbudowany 
system finansowo-księgowy). Pomimo dużych trud-
ności z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na jego budowę (przetarg 
był dwukrotnie unieważniany na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ) udało się zawrzeć umowę 
na jego wykonanie i zbudować ten system. System 
został wdrożony i  jest użytkowany w  jednostkach 
organizacyjnych PIP (I etap wdrożenia). Na czerwiec 
2014 r. zaplanowano zakończenie II etapu wdrożenia 
systemu. 

Dodatkowo należy podkreślić, że stała dbałość 
o  bezpieczeństwo i  niezawodność infrastruktury 
i  systemów teleinformatycznych jest niezbędnym 
elementem procesu informatyzacji PIP. Przejawia się 
ona m.in. w ciągłym podnoszeniu poziomu bezpie-
czeństwa informacji przetwarzanych w systemach 
IT. Temu celowi poświęcone były szkolenia pracow-
ników PIP w zakresie obsługi wdrażanych systemów 
informatycznych, dostępnych na rynku produktów 
informatycznych (systemów/oprogramowania) oraz 
z zakresu bezpieczeństwa informacji. 

Jednostki organizacyjne PIP zostały wyposażo-
ne w nowy sprzęt komputerowy (serwery, laptopy, 
komputery PC, switche, urządzenia wielofunkcyjne) 
oraz oprogramowanie. Pozwoliło to na wycofanie 
z użytkowania najstarszego sprzętu i wyposażenie 
pracowników PIP w  najnowsze oprogramowanie, 
a tym samym na sprawniejsze wykonywanie zadań 
nałożonych na urząd.

przepływowi informacji wewnątrz PIP (intra-
net).  

Zaznaczyć należy, że z bogatych zasobów 
strony internetowej PIP będą mogły korzystać 
także osoby z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
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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

Istotny obszar działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy stanowi współpraca z urzędami i  instytucja-
mi zainteresowanymi problematyką ochrony pracy. 
W 2013 r. inspekcja pracy wspólnie z organami admi-
nistracji publicznej, jednostkami samorządu tery-
torialnego wszystkich szczebli, organami nadzoru 
i kontroli warunków pracy, instytucjami działającymi 

Wyszczególnienie Kontrole wspólne
Kontrole  

na wniosek organu 
współdziałającego

Zawiadomienia o wynikach 
kontroli przeprowadzonych 

przez PIP

Rok 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Organy władzy wykonawczej 2 0 2 186 146 128 263 271 265
Samorząd terytorialny 6 2 15 220 241 138 1 342 1 281 1 501
Najwyższa Izba Kontroli 0 0 0 2 3 3 2 2 1

Urzędy górnicze 29 2 5 7 5 0 20 5 11

Urząd Dozoru Technicznego 7 4 35 17 9 8 1 041 964 866

Państwowa Inspekcja Sanitarna 10 9 23 182 247 265 301 255 250

Inspekcja Ochrony Środowiska 18 13 3 23 17 13 44 43 35

Państwowy nadzór budowlany 24 11 32 31 27 26 349 306 1 009

Inspekcja Transportu Drogowego 0 0 0 12 9 4 53 29 32

Państwowa Straż Pożarna 12 11 24 19 10 7 109 98 115

Policja 161 90 136 318 241 283 388 284 385

Prokuratura 7 5 5 99 72 85 292 362 443

Urzędy celne 2 1 10 165 191 120 18 2 7

Straż Graniczna 133 92 155 44 43 34 193 157 92

Urzędy pracy 1 0 1 596 531 441 353 244 333

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 0 3 238 201 186 1 447
+214*

1 092
+263*

1 151
+233*

Urząd Ochrony Konsumentów 
Konsumentów 0 0 0 4 1 4 1 460** 1 775** 1 920**

w sferze ochrony pracy, a także instytutami badaw-
czymi zrealizowała wiele znaczących zadań progra-
mowych. Współpraca polegała też na podejmowaniu 
interwencyjnych działań w przypadkach naruszania 
przepisów prawa pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w roku spra-
wozdawczym zawiadomiła właściwe organy i 
urzędy o wynikach 14,3 tys. kontroli. Ponadto 
na wniosek zainteresowanych stron przepro-
wadzono 3,7 tys. kontroli, a wspólnie z innymi 
organami – 667.

Współdziałanie PIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy  
oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy

(wybrane dane liczbowe)

Źródło: dane PIP
 * informacje o nieprawidłowościach dot. formularza ZUS IWA
**  zawiadomienia kierowane przez PIP zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności
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KOMISJE SEJMOWE I SENACKIE

Główny Inspektor Pracy oraz pracownicy 
Państwowej Inspekcji Pracy wzięli udział w  15 
posiedzeniach sejmowej Komisji do Spraw Kon-
troli Państwowej, podczas których przedstawiono 
materiały związane z realizacją ustawowych zadań 
urzędu, tj.: Program działania Państwowej Inspekcji 
Pracy na 2013 r. i plan długofalowy na lata 2013-
2015 oraz  informacje Głównego Inspektora Pra-
cy dotyczące: zawierania umów cywilnoprawnych 
w  warunkach wskazujących na istnienie stosunku 
pracy; zjawiska zaniżania w umowach o pracę rze-
czywistego wynagrodzenia; wyników działalności 
prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 
popularyzacji obowiązujących regulacji prawa pracy 
i kształtowania świadomości pracowników i praco-
dawców. Komisja wysłuchała również informacji 
Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej odnoszącej się do stanowiska 
w  sprawie stosowania weksli in blanco w  ramach 
stosunku pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła także 
wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
o  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o  czasie 
pracy oraz wypłacie wynagrodzeń za pracę, w tym 
w budownictwie, jak również materiał poświęcony 
dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy. 

Ponadto przedmiotem obrad Komisji były wyniki 
realizacji programów prewencyjnych Państwowej 
Inspekcji Pracy skierowanych do mikro- i  małych 
przedsiębiorstw oraz problematyka zatrudniania 
i bezpieczeństwa pracy pracowników młodocianych.

Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyło również w  posiedzeniach sejmowej 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, podczas 
których rozpatrzono i  zaopiniowano dla Komisji 
Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania 
budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2012 r., m.in. w zakresie dotyczącym PIP.

Na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komi-
sji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzono spra-
wozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy w 2012 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony 
Pracy. 

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy na 
posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polity-
ki Społecznej prezentowali informację Głównego 

Inspektora Pracy o problemach stosowania przepi-
sów prawa pracy przez pracodawców, które ujawniły 
kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, a także uczest-
niczyli w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej 
do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspekcji 
Pracy wzięli udział w 31 posiedzeniach innych sej-
mowych komisji, podkomisji i komisji nadzwy-
czajnych, rozpatrujących opracowania dotyczące 
warunków pracy oraz przestrzegania przepisów 
prawa pracy, a  także w  7 posiedzeniach komisji 
senackich. 

RADA OCHRONY PRACY

W 2013 r. odbyło się 13 posiedzeń plenarnych 
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospoli-
tej Polskiej, podczas których zaprezentowano infor-
macje i  opracowania Państwowej Inspekcji Pracy 
dotyczące wyników działalności urzędu.

Wśród poruszanych przez Radę tematów zna-
lazły się takie zagadnienia, jak:

 9 przestrzeganie wymogów w  zakresie dopusz-
czania do użytkowania maszyn i  urządzeń 
technicznych;

 9 ocena skuteczności funkcjonowania systemu 
potwierdzania kwalifikacji pracowników wyko-
nujących czynności związane z użytkowaniem 
maszyn i  urządzeń technicznych w  miejscu 
pracy;

 9 badanie okoliczności i  przyczyn wypadków 
przy pracy oraz kontrola skuteczności stosowa-
nia środków zapobiegających tym wypadkom;

 9 kontrola legalności zatrudnienia, w tym zatrud-
nienia obcokrajowców;

 9 przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz 
wypłacie wynagrodzenia za pracę;

 9 sprawozdanie z  działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2012 r.;

 9 zatrudnianie i bezpieczeństwo pracy pracowni-
ków młodocianych;

 9 przestrzeganie przepisów dotyczących opieki 
zdrowotnej nad pracownikami;

 9 bezpieczeństwo i  higiena pracy w  firmach 
transportowych;

 9 bezpieczeństwo pracy na kolei;
 9 program działania Państwowej Inspekcji Pracy 

na rok 2014.
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Zalecenia i  wnioski Rady Ochrony Pracy 
formułowane w  stanowiskach dotyczących spra-
wozdań z  działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy oraz innych zagadnień będących przedmiotem 
obrad Rady znajdują odzwierciedlenie w działaniach 
nadzorczo-kontrolnych oraz prewencyjnych urzędu. 

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy 
pokazują, jak ważna dla poprawy bezpieczeństwa 
i  higieny warunków pracy jest ścisła współpraca 
zarówno z innymi organami państwowego nadzoru 
i kontroli, jak i organizacjami społeczno-zawodowymi. 
W 2013 r. Główny Inspektor Pracy podpisał sześć 
porozumień aktualizujących dotychczas obowiązu-
jące dokumenty, które określały zakres współpracy 
Państwowej Inspekcji Pracy z:

 ● Wyższym Urzędem Górniczym. Dokument okre-
śla współdziałanie dotyczące badania okolicz-
ności i przyczyn wypadków w  ruchu zakładów 
górniczych, udziału przedstawicieli obu instytucji 
w pracach komisji do badania wypadków. Poro-
zumienie ma także na celu promowanie syste-
mowego zarządzania bhp;

 ● Urzędem Dozoru Technicznego. Współpraca 
ma obejmować m.in. wspieranie inicjatyw doty-
czących poprawy bezpieczeństwa i  warunków 
pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń tech-
nicznych, przekazywanie informacji o ciężkich, 
śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy 
związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 
oraz o  niebezpiecznych uszkodzeniach takich 
urządzeń; 

 ● Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. 
Współdziałanie ma służyć ochronie życia i zdro-
wia pracowników, osób świadczących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób 
prowadzących na własny rachunek działalność 
gospodarczą przed zagrożeniami podczas prac 
związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką 
obiektów budowlanych, a także przeciwdziałaniu 
katastrofom budowlanym;

 ● Państwową Strażą Pożarną. Porozumienie ma 
na celu zapewnienie m.in. sprawnego współ-
działania w zakresie przeprowadzania skoordy-
nowanych kontroli, a  także rozpowszechniania 
osiągnięć technicznych oraz realizację działań na 
rzecz eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń 
mogących skutkować awarią przemysłową;

 ● Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. 
Dokument przewiduje wymianę sprawozdań 
i  doświadczeń m.in. dotyczących ocen i  kla-
syfikacji zakładów stwarzających zagrożenia 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 
współdziałanie w przypadku wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej;

 ● Związkiem Rzemiosła Polskiego. Porozumienie 
deklaruje współdziałanie w zakresie ochrony pra-
cy służące kształtowaniu kultury bezpieczeństwa 
pracy w zakładach rzemieślniczych, eliminowa-
niu zagrożeń powodujących wypadki i choroby 
zawodowe oraz skutecznej ochronie stosunku 
pracy.

Ponadto Główny Inspektor Pracy i Prezes Zarzą-
du Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych podpisali w roku 2013 Dekla-
rację w zakresie współpracy i wzajemnej wymiany 
informacji, której celem jest m. in. podniesienie efek-
tywności i  skuteczności działań kontrolno-nadzor-
czych, inicjowanie i konsultowanie zmian przepisów 
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie pod auspicjami Głównego Inspek-
tora Pracy, Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska podpisano:

 – „Deklarację w  sprawie porozumienia na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i  ochrony śro-
dowiska w przemyśle chemicznym”, której 
sygnatariuszami są przedstawiciele przed-
siębiorstw branży chemicznej. Ma ona na 
celu wypracowanie modelu współpracy 
w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego 
ukierunkowanego na zmniejszenie zagro-
żeń mogących skutkować poważnymi awa-
riami przemysłowymi; 

 – Załącznik do „Deklaracji w sprawie porozu-
mienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w przemyśle naftowym i gazo-
wym” z listopada 2011 r., której sygnatariu-
szami są przedstawiciele przedsiębiorstw 
paliwowych. Załącznik do deklaracji dotyczy 
stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu 
wykonawcami zewnętrznymi.

Chęć doskonalenia współpracy z  partnerami 
porozumień krajowych była bezpośrednią przyczy-
ną zainicjowania przez Głównego Inspektora Pracy 
cyklu dwustronnych spotkań szkoleniowych organi-
zowanych w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspek-
cji Pracy we Wrocławiu. W 2013 r. odbyły się dwa 
spotkania, w  których udział wzięli przedstawiciele 
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wszystkich okręgowych inspektoratów pracy. Spot-
kanie z przedstawicielami Urzędu Transportu Kole-
jowego dotyczyło praktycznych form współdziałania 
organów obu urzędów w celu poprawy przestrzega-
nia przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa w ruchu 
kolejowym. Ochrona życia i  zdrowia przy pracach 
budowlanych stanowiła natomiast wspólną płaszczy-
znę dyskusji i wymiany doświadczeń z przedstawi-
cielami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Kontynuowano działania związane z realizacją 
Porozumienia z  dnia 4 grudnia 2003 r. pomiędzy 
Głównym Inspektorem Pracy i Prokuratorem Krajo-
wym w sprawie współdziałania organów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Prokuratury Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W ramach współpracy pomiędzy Państwową 
Inspekcją Pracy i Prokuraturą:

 ● inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole na 
wniosek prokuratury oraz informowali prokura-
turę o wynikach kontroli, przekazując dokumen-
tację pokontrolną;

 ● odbywały się spotkania kierownictwa okręgo-
wych inspektoratów pracy z  przedstawicielami 
prokuratur apelacyjnych i  okręgowych, w  cza-
sie których omawiano w szczególności kwestie 
współdziałania w zakresie ścigania przestępstw 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową; 

 ● przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pra-
cy przeprowadzili w  Prokuraturze General-
nej – w  formie telekonferencji − szkolenie dla 
prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz pro-
kuratur apelacyjnych i  okręgowych w  zakresie 
przestępstw przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową oraz kwestii związanych 
z wypadkami przy pracy;

 ● organizowano wspólne szkolenia prokuratorów 
i  inspektorów pracy, a  ponadto organizowano 
szkolenia dla inspektorów pracy, prowadzone 
przez prokuratorów oraz szkolenia dla proku-
ratorów, prowadzone przez inspektorów pracy;

 ● odbywały się regularne spotkania upoważnio-
nych przedstawicieli okręgowych inspektoratów 
pracy z  prokuratorami prokuratur okręgowych, 
pełniącymi funkcje koordynatorów ds. współ-
pracy z Państwową Inspekcją Pracy; w czasie 
spotkań dyskutowano o zagadnieniach dotyczą-
cych interpretacji prawa karnego materialnego 
i  procesowego; ponadto omawiano problemy 
występujące w bieżącej współpracy inspektorów 
pracy i prokuratorów.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorgani-

zował konferencję naukową „Świadczenie pracy jako 

przedmiot zobowiązania umownego”, w której udział 
wzięli m.in. przedstawiciele prokuratur i  sądów. 
W ramach współpracy z wymiarem sprawiedliwości 
inspektorzy pracy uczestniczyli w specjalistycznych 
szkoleniach prowadzonych przez sędziów, któ-
re poświęcone były w  szczególności postępowa-
niu w sprawach o wykroczenia oraz postępowaniu 
karnemu. W czasie szkoleń omawiano najczęstsze 
problemy, z  jakimi spotykają się inspektorzy pracy 
jako oskarżyciele publiczni w toku czynności wyjaś-
niających oraz postępowania sądowego. Ponadto, 
podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy PIP bra-
li udział w rozprawach sądowych nie tylko w charak-
terze oskarżycieli publicznych, lecz także świadków 
oraz udostępniali sądom dokumentację pokontrolną 
do wykorzystania w toczących się postępowaniach.

Główną formą współpracy z  wojewódzki-
mi inspektoratami transportu drogowego była 
w 2013 r. bieżąca wymiana informacji o prowadzo-
nych kontrolach i napływających skargach (co mia-
ło na celu wyeliminowanie jednoczesnych kontroli 
w  tych samych podmiotach). Istotną część współ-
pracy stanowiły także konsultacje poświęcone wyjaś-
nieniu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących 
przepisów o czasie jazdy i odpoczynku kierowców. 
Ponadto w ramach działań prewencyjno-promocyj-
nych organizowano wspólne szkolenia dla prze-
woźników z  zakresu czasu jazdy, obowiązkowych 
przerw i  odpoczynków kierowców oraz zagrożeń 
związanych z wykonywaniem transportu drogowego, 
a także zmian wprowadzonych do ustawy o transpor-
cie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. 
Właściwe inspektoraty transportu drogowego infor-
mowano o wynikach kontroli PIP, w szczególności 
w  sytuacjach, gdy stwierdzane nieprawidłowości 
leżały poza zakresem działania inspekcji pracy (np. 
wykonywanie transportu drogowego bez wyma-
ganej licencji; podejrzenie dokonania samowolnej 
ingerencji w  pracę urządzenia rejestrującego lub 
cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowa-
nego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana 
wskazań urządzenia).

W  roku sprawozdawczym zasygnalizowano 
Rzecznikowi Praw Obywatelskich problemy z rea-
lizacją ustawowego uprawnienia inspektorów pracy 
do nakazania pracodawcy umieszczenia pracowni-
ka w  ewidencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze (o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy 
o emeryturach pomostowych), wykreślenia go z ewi-
dencji oraz do sporządzenia korekty dokonanego 
wpisu w  tej ewidencji, w  sytuacji zmiany kierunku 
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orzecznictwa sądów administracyjnych i ogranicze-
nia w jej wyniku zakresu właściwości organów PIP 
jedynie do spraw, w  których kwalifikacja ww. pra-
cowników nie jest sporna. Rzecznik Praw Obywatel-
skich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
o podjęcie działań zapewniających inspektorom pra-
cy – w interesie pracowników – możliwość realizacji 
uprawnień decyzyjnych opartych na merytorycznej 
ocenie zasadności umieszczenia pracownika w ewi-
dencji pracowników zatrudnionych przy pracach 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze. Wobec negatywnego stanowiska Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik zadeklarował 
dalszą pomoc.

W ramach współpracy z Rzecznikiem Praw Oby-
watelskich w zakresie przestrzegania zasady rów-
nego traktowania (ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. 
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania) Główny Inspektorat 
Pracy poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich 
o  napływających skargach dotyczących dyskrymi-
nacji, kontrolach PIP i innych działaniach na rzecz 
równego traktowania oraz akcjach popularyzujących 
tematykę równościową wśród pracodawców i  pra-
cowników. 

Realizując porozumienie z  dnia 14 grudnia 
2012 r. pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Biu-
rem Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, okręgowe inspektoraty pracy przekazy-
wały informacje o stwierdzonych przypadkach podej-
rzenia naruszenia przez pracodawców przepisów 
o ochronie danych osobowych. Ważnym aspektem 
współpracy było także udzielanie wyjaśnień przez 
GIODO w sprawach, które są istotne w prawidłowym 
działaniu inspekcji pracy jako organu przetwarzają-
cego dane osobowe.

W 2013 r. rozwijana była współpraca okręgo-
wych inspektoratów pracy z  przedstawicielstwami 
terytorialnych struktur administracji rządowej i samo-
rządowej, a także organów samorządu gospodarcze-
go i zawodowego. Wspólne inicjatywy polegały na 
organizowaniu konkursów, punktów konsultacyjno-
-doradczych, spotkań, konferencji i  innych imprez 
promujących ochronę pracy. Przykładem działań 
regionalnych były kampanie pn. „Tydzień Przed-
siębiorcy” oraz „Dni Ubezpieczonego” z  udziałem 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
wojewódzkich urzędów pracy oraz urzędów skar-
bowych. Podczas tych imprez przedsiębiorcy i pra-
cownicy mogli uzyskać kompleksowe informacje 
z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, obowiązków 

podatkowych, zasiłków rodzinnych i bezpieczeństwa 
pracy. 

W  ramach realizacji porozumienia zawartego 
z inspekcją nadzoru budowlanego inspektorzy PIP 
współuczestniczyli w nadzorze nad inwestycjami na 
poziomie regionalnym (np. przy budowie tunelu pod 
Martwą Wisłą na terenie Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Gdańsku).

Współpraca z  partnerami instytucjonalnymi 
i społecznymi Państwowej Inspekcji Pracy ma duże 
znaczenie, ponieważ pozytywnie wpływa na poziom 
skuteczności działań prewencyjnych i promocyjnych, 
realizowanych centralnie i na szczeblu okręgowych 
inspektoratów pracy. 

Szersze informacje na ten temat przedstawiono 
w rozdziale VII Sprawozdania.

Mając na względzie chęć rozwijania współpracy 
z  instytutami badawczymi, w  2013 r. Państwo-
wa Inspekcja Pracy angażowała się w  liczne ini-
cjatywy, projekty i konferencje naukowe. Prelekcje 
specjalistów PIP wzbogacały merytoryczną stronę 
przedsięwzięć. W roku sprawozdawczym przedsta-
wiciele urzędu uczestniczyli w seminariach organi-
zowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Cykl 
poświęcony był ocenie wyników zakończonych pro-
jektów i zadań w ramach II etapu programu wielolet-
niego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 
oraz problematyce dotyczącej metod oceny i ogra-
niczania zagrożeń w środowisku pracy. Współpraca 
z CIOP-PIB wiązała się także z udziałem specja-
listów Państwowej Inspekcji Pracy w  posiedzeniu 
Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych 
Dopuszczalnych Stężeń i  Natężeń Czynników 
Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy w 2013 r. 
zaangażowana była w pracę Rady ds. Certyfikacji 
działającej w Instytucie Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego.

W  roku sprawozdawczym kontynuowana była 
również współpraca z Głównym Instytutem Gór-
nictwa. Przedstawiciele PIP brali udział w sympo-
zjum naukowo-technicznym pt. „Bezpieczeństwo 
techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
– EpsilonX 2013”.

W  2013 r. w  ramach współpracy z  Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów specjaliści 
z Państwowej Inspekcji Pracy zajmujący się nadzo-
rem rynku uczestniczyli w pracach Komitetu Steru-
jącego ds. Nadzoru Rynku.
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Współpraca z  Polskim Komitetem Normali-
zacyjnym obejmowała opiniowanie i  uzgadnianie 
projektów norm europejskich oraz innych dokumen-
tów normalizacyjnych - w trakcie spotkań Komitetów 
Technicznych ds. Środków Ochrony Indywidualnej 
oraz ds. Bezpieczeństwa Chemicznego z udziałem 
przedstawiciela PIP.

Reprezentanci PIP uczestniczyli także w posie-
dzeniach: Krajowego Forum Konsultacyjnego 
z zakresu maszyn w Urzędzie Dozoru Technicz-
nego, Forum Współpracy w zakresie nadzoru nad 
chemikaliami w Głównym Inspektoracie Sanitar-
nym oraz Rady Programowej przy Ministerstwie 
Gospodarki dot. „Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”.

2. Współpraca międzynarodowa

W  2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy reali-
zowała zadania wynikające z  członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodo-
wych zajmujących się szeroko rozumianą ochro-
ną pracy oraz z umów bilateralnych o współpracy 
i wymianie informacji z  partnerami zagranicznymi. 
Aktywność na forum światowym to udział PIP w licz-
nych międzynarodowych przedsięwzięciach popula-
ryzujących sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki 
innych inspekcji.

Równolegle inspekcja współpracowała z part-
nerami zagranicznymi na poziomie centralnym 
i regionalnym.

Współpraca z instytucjami międzynarodowymi

 y Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

Kierownictwo PIP należy do Komitetu Wyż-
szych Inspektorów Pracy (SLIC) skupiającego sze-
fów inspekcji pracy państw UE/EOG i uczestniczy 
każdego roku w 2 posiedzeniach plenarnych, któ-
re stanowią forum dyskusji, wymiany doświadczeń 
i uzgadniania działań wspólnotowych na rzecz popra-
wy stanu ochrony pracy.

W maju delegacja urzędu uczestniczyła w 64. 
posiedzeniu Komitetu SLIC w  Dublinie (Irlandia). 
Dzień Tematyczny zorganizowany został pod hasłem 
„Technologie informacyjne i komunikacyjne a inspek-
cje pracy”. Konferencja poświęcona była wymianie 

doświadczeń na temat innowacyjnego wykorzysta-
nia technologii wspierających inspekcje pracy oraz 
pracodawców i pracowników w dobie ograniczania 
kosztów administracyjnych. Zorganizowano również 
tzw. obszar wystawienniczy, gdzie urzędy inspekcji 
wybranych państw prezentowały aplikacje wykorzy-
stywane w  codziennej działalności; reprezentanci 
PIP przedstawili system Navigator.

Ponadto, w czasie plenarnego spotkania SLIC 
w Dublinie, Komitet zdecydował o utworzeniu nowej 
Grupy Roboczej SLIC ds. przygotowania kam-
panii SLIC pod nazwą „Poślizgnięcia i upadki na 
tym samym poziomie”, zaplanowanej na rok 2014. 
Polska zgłosiła swój udział w pracach grupy.

W  listopadzie odbyło się w  Wilnie (Litwa) 65. 
Posiedzenie Plenarne Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy (SLIC) oraz Dzień Tematyczny pn. „Inwe-
stowanie w zdrowie i bezpieczeństwo: spowolnienie 
gospodarcze a godna praca”. W obradach uczest-
niczył Główny Inspektor Pracy, który podjął decyzję 
o  zaangażowaniu PIP w  2014 r. w  prace nowo 
powstałych Grup Roboczych ds.:

 9 organizacji Dnia Tematycznego podczas 67. 
Posiedzenia SLIC w Rzymie,

 9 oceny systemu inspekcji pracy w Finlandii.
W roku sprawozdawczym przedstawiciele Pań-

stwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli również w dzia-
łaniach Grup Roboczych SLIC ds.:

 9 przeglądu działań SLIC,
 9 egzekwowania prawa wspólnotowego,
 9 transgranicznego egzekwowania prawa,
 9 dyrektywy maszynowej (MACHEX).

W  dniach 30 września – 4 października 
2013  r. odbyła się wizyta oceniająca zespołu 
ekspertów SLIC z 9 państw członkowskich UE: 
Wielkiej Brytanii, Cypru, Danii, Finlandii, Holandii, 
Malty, Niemiec, Portugalii i Słowacji. Celem wizyty 
było ustalenie, czy unijne przepisy w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia są sku-
tecznie wdrażane i  egzekwowane na szczeblu 
krajowym. Zespół ekspertów SLIC wysoko ocenił 
szereg dobrych praktyk i mocne punkty PIP oraz 
potwierdził, że we wszystkich najważniejszych 
aspektach polska inspekcja pracy spełnia unijne 
zasady w  dziedzinie bezpieczeństwa i  higieny 
pracy.

Wzorem lat poprzednich, Państwowa Inspekcja 
Pracy uczestniczyła w stałych inicjatywach central-
nych o tematyce technicznej w ramach współpracy 
administracyjnej, tj. w  spotkaniach Grup Robo-
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Współpraca z  inspekcjami poszczególnych 
krajów UE/EOG

pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych lub 
zatrudnionych na innych zasadach, wymianę i współ-
pracę inspektorów pracy w obszarach priorytetowych 
dla obydwu instytucji, wymianę materiałów informa-
cyjnych, współpracę na szczeblu okręgów.

Głównymi tematami kwietniowego spotkania 
z kierownictwem litewskiej inspekcji pracy w Głów-
nym Inspektoracie Pracy w Warszawie były: plano-
wanie, realizacja i  nadzór czynności kontrolnych, 
egzekwowanie prawa, planowanie, metodyka i pro-
cedury kontroli w  zakresie legalności zatrudnienia 
w odniesieniu do obywateli polskich i cudzoziemców, 
a także doświadczenia z organizacji przez PIP posie-
dzenia SLIC w Polsce w 2011 r.

Zacieśnianiu współpracy z organami inspekcji 
pracy krajów UE służyły spotkania robocze: w czerw-
cu w Brukseli – z przedstawicielami służb inspekcyj-
nych Belgii i Luksemburga, poświęcone kwestiom 
delegowania oraz w październiku w Sofii – z pra-
cownikami Głównego Inspektoratu Pracy i Agencji 
Wykonawczej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej Republiki Bułgarii. Spotkanie z pracownikami 
bułgarskiej inspekcji pracy dotyczyło problemów 
legalności zatrudnienia, instrumentów zapobiegania 
i zwalczania pracy niezadeklarowanej oraz mecha-
nizmów kontroli świadczenia usług agencji zatrud-
nienia (pośrednictwa pracy i  pracy tymczasowej) 
przyjętych w obu krajach.

Konieczność wzmocnienia ochrony polskich 
obywateli zatrudnionych w Holandii, m.in. poprzez 
szybką i  efektywną wymianę informacji pomiędzy 
organami inspekcji pracy obu krajów, stanowi-
ła podstawę do zawarcia nowego porozumienia 
o  współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją 
Pracy w  Polsce a  Inspekcją Spraw Społecznych 
i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów (podpisane-
go w grudniu w Hadze).

W ramach międzynarodowych kontaktów regio-
nalnych Okręgowy Inspektorat Pracy w  Zielonej 
Górze był zaangażowany w  kontynuację projektu 
transgranicznego pt. „Przejrzyste warunki pracy 
po obu stronach Odry”, który został zrealizowany 
przez Biuro Kooperacji Nauki i Świata Pracy (KOWA) 
z Frankfurtu nad Odrą. Odbyły się 2 spotkania na 
terenie województwa lubuskiego oraz 2 w  Niem-
czech, w tym sierpniowa konferencja podsumowu-
jąca cały projekt poświęcony m.in. zagadnieniom 
europejskiego rynku pracy, migracji pracowniczych, 
przepływu informacji i współpracy transgranicznej.

Inspektorzy pracy z  Okręgowego Inspektora-
tu Pracy we Wrocławiu uczestniczyli w Niemczech 
w  konferencji nt. kontrolowania i  sankcjonowania 

czych oraz Grup Współpracy Administracyjnej 
(ADCO) ds.: dyrektywy o  środkach ochrony indy-
widualnej (89/686/EWG), dyrektywy maszynowej 
(2006/42 WE), dyrektywy dot. urządzeń dźwigowych 
(95/16/WE) oraz dyrektywy o prostych zbiornikach 
ciśnieniowych (87/404/EWG) i urządzeniach ciśnie-
niowych (97/23/WE).

Ponadto, w  ramach Programu Wymiany 
Inspektorów Pracy realizowanego przez Komitet 
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i finansowane-
go ze środków Komisji Europejskiej, zorganizowano 
wizytę studyjną w Ministerstwie Spraw Socjalnych 
i Zatrudnienia w Hadze. Spotkanie umożliwiło porów-
nanie zasad funkcjonowania polskiej i holenderskiej 
inspekcji pracy oraz poznanie skutecznych rozwią-
zań strukturalnych, prawnych i organizacyjnych part-
nerów z Holandii.

W  celu dalszego poznawania doświadczeń 
i dobrych praktyk europejskich służb inspekcyjnych 
w  zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz 
usprawnienia współpracy administracyjnej w obsza-
rze stosowania dyrektywy 96/71/WE, przedstawiciel 
urzędu kontynuował pracę w Komitecie Ekspertów 
ds. Delegowania Pracowników, funkcjonującym od 
4 lat przy Komisji Europejskiej.

W  2013 r. ekspert PIP uczestniczył w  Bruk-
seli w spotkaniu szkoleniowym nt. obsługi modułu 
„delegowanie pracowników” w  ramach Systemu 
Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym 
(IMI). Delegaci urzędu wzięli też udział w  szkole-
niu w Helsinkach (październik) zorganizowanym dla 
fińskich, estońskich i  polskich inspektorów pracy. 
Poświęcono je m.in. funkcjonowaniu elektronicznego 
Systemu IMI.

We wrześniu przedstawiciele PIP uczestniczyli 
w XVII spotkaniu Międzynarodowej Sieci Instytu-
tów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT), 
którego przewodnim tematem były „Działania admi-
nistracji pracy w podejściu sektorowym”. Uczestni-
cy zaprezentowali doświadczenia swoich jednostek 
szkoleniowych, podsumowali dotychczasową dzia-
łalność sieci oraz omówili perspektywy jej rozwoju.

W  roku sprawozdawczym polska i  słowacka 
inspekcja pracy zdecydowały o podpisaniu w mar-
cu „Porozumienia o  współpracy”, aktualizującego 
ustalenia z 2008 r. Przewiduje ono: wymianę infor-
macji na temat działań inspekcyjnych oraz warunków 
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przypadków dumpingu socjalnego w Polsce, Cze-
chach i Niemczech (niewypłacanie wynagrodzeń, 
nieodprowadzanie składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i wypłacanie stawek poniżej płacy minimal-
nej). 

Zgodnie z  programem działania PIP na rok 
2013, przewidującym nawiązanie bliższej współpracy 
z organami nadzoru i kontroli na Ukrainie, odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz 
zwalczanie nielegalnego zatrudnienia, delegacja 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wzięła 
udział w czerwcowej konferencji w Łucku. Tematem 
spotkania było przygotowanie służb ukraińskich do 
realizacji obowiązków związanych z nadzorem ryn-
ku. W październiku, podczas wizyty w Oddziale PIP 
w Zamościu, delegacja ukraińskiej inspekcji pracy 
poznała strukturę i funkcjonowanie Okręgu w Lubli-

nie, metodykę pracy inspektorów oraz uczestniczyła 
w kontroli poświęconej problematyce nadzoru rynku.

Główny Inspektorat Pracy pełni funkcję jednej 
z  polskich instytucji łącznikowych (liaison offi-
ce), czyli urzędu umocowanego do bezpośrednie-
go komunikowania się ze swoimi odpowiednikami 
w  krajach Unii Europejskiej (UE), Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej.

Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z urzę-
dami państw członkowskich UE/EOG i Konfederacji 
Szwajcarskiej – odpowiedzialnymi za nadzór nad 
warunkami pracy i zatrudnienia pracowników skie-
rowanych do wykonywania pracy na ich terytorium, 
na określony czas, przez pracodawcę mającego sie-
dzibę w innym państwie członkowskim – obejmuje:

Wykres 92. Wymiana informacji z urzędami państw członkowskich UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

Źródło: dane PIP
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 ● udzielanie informacji w  zakresie warunków 
zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na terytorium państwa człon-
kowskiego UE/EOG lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, na określony czas, przez pracodawcę 
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

 ● informowanie o  stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Polski, na 
określony czas, przez pracodawcę z  siedzibą 
w państwie będącym członkiem UE/EOG lub na 
terenie Konfederacji Szwajcarskiej;

 ● wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pracy 
właściwego do udzielenia żądanej informacji ze 
względu na zakres jego działania.
Wymiana informacji pomiędzy Państwową 

Inspekcją Pracy a  instytucjami łącznikowymi 
z innych państw obszaru UE/EOG oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej objęła w 2013 r. 226 spraw (w 2012 r. 
– 229, w 2011 r. – 198). Państwowa Inspekcja Pracy 
współpracowała łącznie z 17 krajami, w  tym z 15 
państwami członkowskimi Unii Europejskiej, z 1 kra-
jem Europejskiego Obszaru Gospodarczego niena-
leżącym do UE (Norwegią), a także z Konfederacją 
Szwajcarską. Najbardziej intensywna wymiana infor-
macji była prowadzona z Francją, Belgią i Niemcami.

W roku sprawozdawczym polska inspekcja pra-
cy przekazała do właściwych urzędów państw 
członkowskich UE/EOG 37 spraw z  zakresu 
zatrudnienia pracowników delegowanych do 
pracy na terytorium innego państwa członkow-
skiego (w  2012 r. – 32 sprawy, w  2011 r. – 33). 
Ponadto do właściwych urzędów państw członkow-
skich oraz Konfederacji Szwajcarskiej przekazano 21 
spraw niedotyczących pracowników delegowanych 
(w 2012 r. – 32 sprawy, w 2011 r. – 48).

W okresie sprawozdawczym zakończono rów-
nież 36 spraw zapoczątkowanych w latach 2011 
i 2012, w tym: 11 spraw w zakresie współpracy z Bel-
gią, 9 spraw – z Francją i 8 spraw – z Niemcami. 

Od 16 maja 2011 r. Państwowa Inspekcja Pracy 
bierze udział w projekcie pilotażowym dotyczącym 
elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na 
Rynku Wewnętrznym (IMI), który służy do wza-
jemnego przekazywania informacji na temat dele-
gowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
W  Systemie IMI PIP pełni rolę Koordynatora ds. 
Dziedziny Prawodawstwa: delegowanie pracowni-
ków (LIMIC). Ponadto, jako organ właściwy w tym 
zakresie, uczestniczy w  wymianie informacji za 

pośrednictwem Systemu IMI. W 2013 r. współpra-
ca ta objęła łącznie 160 spraw (w 2012 r. – 152), 
w  tym 158 spraw nadesłanych przez właściwe 
organy z innych państw UE/EOG (w 2012 r. – 148) 
oraz 2 sprawy skierowane przez PIP (w 2012 – 4). 
Najwięcej spraw poprzez System IMI przesłały do 
polskiej inspekcji pracy organy właściwe z: Francji 
i Belgii – po 64 sprawy oraz Danii – 20 spraw. PIP 
skierowała 2 wnioski do swoich zagranicznych part-
nerów, po jednym do Niemiec i Czech. 

Wnioski nadesłane do PIP za pośrednictwem 
Systemu Wymiany Informacji na Rynku 

Wewnętrznym (IMI)

Państwo/wnioskodawca
Liczba wniosków

2013 2012
Francja 64 69
Belgia 64 54
Dania 20 1
Austria 0 9
Holandia 3 2
Niemcy 2 3
Estonia 0 4
Luksemburg 2 1
Norwegia 0 3
Włochy 1 1
Finlandia 1 0
Portugalia 1 0
Słowacja 0 1

Funkcjonowanie Systemu IMI usprawniło wymia-
nę informacji na temat delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług m.in. poprzez skrócenie 
czasu oczekiwania na odpowiedź.

Zacieśnieniu współpracy między organami kon-
trolnymi a organizacjami pracowników i pracodawców 
branży budowlanej i  rolnictwa w  procesie delego-
wania pracowników w  ramach świadczenia usług 
na terenie UE służył międzynarodowy projekt PIP 
„Delegowanie pracowników. Usprawnienie współ-
pracy między partnerami społecznymi i  organami 
publicznymi”. Został on zrealizowany we współpracy 
z francuskim Instytutem Pracy, Zatrudnienia i Kształ-

Udział w międzynarodowych projektach, kon-
ferencjach i seminariach

Źródło: dane PIP
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cenia Zawodowego INTEFP. Projekt obejmował m.in. 
trzy edycje warsztatów sektorowych z udziałem 
pracowników PIP (styczeń – Strasbourg, luty – 
Lizbona, marzec - Warszawa) oraz czerwcową 
konferencję podsumowującą w Brukseli. 

W  ramach działań mających na celu m.in. 
ochronę praw cudzoziemców świadczących pra-
cę w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie 
z  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i  Między-
narodową Organizacją ds. Migracji kontynuowała 
w  2013  r. projekt „Prawa migrantów w  prakty-
ce” (współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich). 
Inspekcja brała udział m.in. w  realizacji kampanii 
informacyjnej w Polsce, Armenii, na Ukrainie i Bia-
łorusi poprzez udzielanie merytorycznego wsparcia 
osobom obsługującym punkty kontaktowe (infolinie) 
utworzone na potrzeby projektu. 

Problemom osób, głównie cudzoziemców, 
będących ofiarami przestępstwa handlu ludźmi 
poświęcony był także projekt „Putting Rantsev 
into practice”, przygotowany z  Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych, Strażą Graniczną i  Policją 
(po stronie polskiej) oraz z Ministerstwem Bezpie-
czeństwa i Sprawiedliwości Królestwa Niderlandów 
i  Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 
Cypru. Głównym punktem projektu była międzyna-
rodowa konferencja nt. handlu ludźmi, która odbyła 
się w Amsterdamie.

W związku z dużym zainteresowaniem Polaków 
pracą na terenie Królestwa Niderlandów, w szcze-

gólności za pośrednictwem agencji pracy tymcza-
sowej, Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczyła 
w inicjatywach resortów pracy i spraw zagranicznych, 
podejmowanych na rzecz polskich migrantów zarob-
kowych, na terenie tego kraju. W czerwcu w Hadze 
przedstawiciel PIP brał udział w pracach grupy robo-
czej „Praca i sprawy społeczne” w ramach XXIII 
Sesji Konferencji Utrechckiej. Dyskutowano m.in. 
o  kwestiach ochrony praw pracowników z  Polski 
zatrudnionych w Holandii za pośrednictwem agen-
cji pracy tymczasowej i konieczności podejmowania 
działań prewencyjno-informacyjnych dla Polaków 
zainteresowanych pracą na terenie tego kraju. 

Udział w  międzynarodowych konferencjach 
i seminariach był dla przedstawicieli inspekcji cen-
nym źródłem dodatkowej wiedzy w wielu obszarach 
istotnych z  punktu widzenia działalności urzędu. 
Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa pracy w małych 
przedsiębiorstwach oraz w rolnictwie, ochrony zdro-
wia zawodowego poprzez wspólne działania instytu-
cji państwowych i organizacji partnerów społecznych, 
egzekwowania przepisów rozporządzenia REACH 
dotyczącego chemikaliów, rejestracji i  klasyfikacji 
chorób zawodowych w krajach UE. Eksperci PIP byli 
również uczestnikami spotkań służących wymianie 
doświadczeń na temat nowych zagadnień, takich 
jak: zwalczanie pracy niezadeklarowanej, korzyści 
wynikające ze swobodnego przemieszczania się pra-
cowników w UE czy prywatne inicjatywy na rzecz 
poszanowania prawa.
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1. Ocena rozwiązań prawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

 ● znowelizowane przepisy działu szóstego 
Kodeksu pracy
Ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodo-
wych (Dz. U. poz. 896), która weszła w życie z dniem 
23 sierpnia 2013 r., dokonano znaczącej zmiany 
unormowań dotyczących czasu pracy. Analiza 
modyfikacji, jak i sygnalizowane inspekcji problemy 
z ich stosowaniem, pozwalają na sformułowanie 
wniosku, iż istnieje ryzyko, że unormowania o czasie 
pracy, zarówno wprowadzone nowelizacją, o której 
mowa, jak i te, które nie zostały znowelizowane, nie 
będą funkcjonować zgodnie z intencją ustawodawcy.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 
wątpliwości (zgłaszane przez PIP już na etapie 
prac legislacyjnych) co do praktycznych możliwo-
ści oceny spełnienia przez pracodawcę wymogów, 
pozwalających na wprowadzenie przedłużonych do 
12 miesięcy okresów rozliczeniowych. Z uwagi na 
bardzo ogólne przesłanki wprowadzenia wydłużo-
nego okresu rozliczeniowego czasu pracy określone 
w art. 129 § 2 Kodeksu pracy (przyczyny obiektyw-
ne lub techniczne, lub dotyczące organizacji pracy; 
przy zachowaniu ogólnych zasad w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników), przewidzia-
ny w przepisie obowiązek przekazania właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy kopii porozumie-
nia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy ma znaczenie wyłącznie informacyjne, 
w praktyce nie jest bowiem możliwe ustalenie, że 
przedłużenie okresu rozliczeniowego nastąpiło z 
naruszeniem ww. unormowania.

Poważne wątpliwości budzi kwestia sposobu 
wyłonienia przedstawicieli pracowników uprawnio-
nych do zawarcia porozumienia, o którym mowa w 
art. 150 § 3 pkt 2. Przepisy nie określają tego trybu, 
odwołując się do praktyki przyjętej u danego praco-
dawcy. Inspektorzy pracy sygnalizują, iż niektórzy 
pracodawcy przyjęli zasadę wyznaczania przedsta-
wicieli pracowników. Należy pamiętać przy tym, iż 
nie korzystają oni ze szczególnej ochrony stosunku 
pracy. Powstaje zatem wątpliwość, czy procedura 
ustalania przedłużonego okresu rozliczeniowego 
gwarantuje równość stron - partnerów dialogu spo-
łecznego oraz czy rozwiązanie takie nie jest sprzecz-
ne z prawem europejskim, a także Konwencją MOP 

nr 135 dotyczącą ochrony przedstawicieli pracowni-
ków w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.

Ponadto niejasności powoduje redakcja przepi-
su. Wskazuje on bowiem na konieczność zawarcia 
porozumienia z „przedstawicielami pracowników”, 
co oznacza, iż powinno ich być minimum dwóch. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, 
iż właściwa jest w tym przypadku jedynie literalna 
wykładnia. Jej zastosowanie generuje jednak kolej-
ne problemy. Pracodawcy zatrudniający jednego 
pracownika zostaliby pozbawieni możliwości wpro-
wadzenia przedłużonych okresów rozliczeniowych. 
Ponadto należy zauważyć, że art. 150 § 3 pkt 1 Kp 
odnosi się do porozumienia zawieranego „z zakłado-
wymi organizacjami związkowymi”. Literalna wykład-
nia także i tego przepisu prowadziłaby do wniosku, 
iż prawa zawarcia porozumienia przedłużającego do 
12 miesięcy okres rozliczeniowy, pozbawieni byliby 
także i ci pracodawcy, u których działa jedna orga-
nizacja związkowa.

Rozstrzygnięcie tego problemu jest niezwykle 
istotne dla pracodawców, inspektorów pracy, ale 
także sądów. W przypadku przyjęcia wykładni pro-
ponowanej przez Ministerstwo porozumienie zawarte 
z jednym pracownikiem oznacza stosowanie prze-
dłużonego okresu rozliczeniowego bez podstawy 
prawnej, a tym samym może powodować powstanie 
roszczeń pracowników z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych za okres stosowania tego porozu-
mienia.

Problematyczną kwestią jest także nieokreślenie 
relacji pomiędzy porozumieniami w sprawie przedłu-
żenia okresów rozliczeniowych a postanowieniami 
regulaminów pracy obowiązujących u pracodawcy. 
Art. 9 Kodeksu pracy zakłada, iż postanowienia regu-
laminów nie mogą być mniej korzystne dla pracow-
ników niż postanowienia układów zbiorowych pracy 
i porozumień zbiorowych. Jednakże w przypadku 
porozumień dotyczących przedłużenia okresów 
rozliczeniowych, trudno jest wyznaczyć kryteria, na 
podstawie których można by ocenić, które zapisy są 
bardziej korzystne dla pracowników. Należy także 
zauważyć, że wprowadzenie porozumienia nie 
uchyla automatycznie postanowień obowiązu-
jącego regulaminu pracy, a brak jest przepisu 
obligującego pracodawcę do zmiany treści regu-
laminu w przypadku zawarcia porozumienia. Na 
podstawie art. 150 §1 Kp nie można także uznać, iż 
postanowienia porozumienia automatycznie zastę-
pują odpowiednie unormowania regulaminu. Należy 
także mieć na uwadze, że zgodnie z art. 1043 § 2 Kp 
pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika 
z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez nie-
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go pracy, nie istnieje zaś przepis nakładający taki 
obowiązek w odniesieniu do porozumienia. Może to 
spowodować, że pracownik rozpoczynający pracę 
nie otrzyma informacji o faktycznie obowiązujących u 
pracodawcy okresach rozliczeniowych czasu pracy.

Art. 129 § 3 Kp, który nakłada na pracodaw-
cę obowiązek sporządzenia rozkładu czasu pracy 
danego pracownika, nie pozwala jednocześnie na 
jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy i w jakim trybie 
dopuszczalne są zmiany rozkładu przekazanego 
pracownikowi (np. czy, o ile uznać zmiany rozkładu 
za dopuszczalne, obowiązuje tygodniowy termin na 
zapoznanie pracownika ze zmianą rozkładu, czy 
też wystarczające będzie, jeżeli pracodawca określi 
tryb zawiadomienia i zakres dopuszczalnych zmian 
w regulacjach wewnątrzzakładowych). Są to kwe-
stie niezwykle istotne przy ocenie prawidłowości 
rozliczania czasu pracy, w szczególności w zakresie 
pracy w godzinach nadliczbowych i jej odpowiednie-
go rekompensowania.

Ze sporządzaniem indywidualnych rozkładów 
czasu pracy wiąże się jeszcze jeden problem, wyni-
kający, jak się wydaje, z niezbyt fortunnej redakcji 
przepisu. Otóż art. 129 § 4 pkt 2 pozwala na nie-
sporządzanie przez pracodawcę rozkładu czasu 
pracy, jeżeli „w porozumieniu z pracownikiem ustali 
czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań 
(…); w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala 
pracownik”. W ten sposób de facto zobowiązano 
pracowników wykonujących pracę w ramach 
zadaniowego systemu czasu pracy do planowania 
rozkładu czasu pracy, czego dotychczas nie robili i 
co w swej istocie jest sprzeczne z założeniem tego 
systemu.

Ponadto przepis nie zwalnia z obowiązku two-
rzenia rozkładów czasu pracy w przypadku stoso-
wania, po zawarciu porozumienia, tzw. ruchomego 
czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 § 2 Kp (czyli 
określającego przedział czasu, w którym pracownik 
decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który 
zgodnie z rozkładem, jest dla pracownika dniem 
pracy) i nie wskazuje, w jaki sposób pracodawca 
powinien je tworzyć.

W kontekście wydłużenia okresu rozliczenio-
wego ponownie należy przypomnieć o potrzebie 
zdefiniowania pojęcia „dnia wolnego od pracy”, 
udzielanego w związku z wykonywaniem pracy w 
dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu 
pracy. W praktyce pojawiają się wątpliwości związa-
ne z możliwością różnej interpretacji tego pojęcia.

Przytoczone przykłady problemów interpretacyj-
nych wynikających ze stosowania znowelizowanych 
przepisów o czasie pracy nie wyczerpują wszystkich 

zagadnień, w stosunku do których zgłaszane są 
wątpliwości; pozwalają jednak na sformułowanie 
wniosku, iż dotychczasowe trudności w zakresie 
wykładni przepisów o czasie pracy nie zostały 
wyeliminowane.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emery-
turach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656,  
z późn. zm.) w związku z ustawą o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 404, z późn. 
zm.)

 ● art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 
2008 r. o emeryturach pomostowych w związ-
ku z art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy
Od 1 stycznia 2010 r. do zadań Państwowej 

Inspekcji Pracy należy kontrola ewidencji pracow-
ników wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze (o której mowa  
w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych) i co za tym idzie  
- uprawnienie do nakazania pracodawcy umiesz-
czenia pracownika w tej ewidencji, w sytuacji gdy 
pracodawca nie zrealizował tego obowiązku, wykre-
ślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia korekty 
dokonanego wpisu w ewidencji.

Zgodnie z postanowieniami ww. przepisów - a 
prawidłowość działania w zakresie realizacji tych 
uprawnień potwierdzało orzecznictwo sądowe  
– inspektorzy pracy dokonywali merytorycznej oce-
ny, czy pracownik spełnia ustawowe przesłanki do 
wpisania go do ewidencji pracowników wykonujących 
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze i na tej podstawie wydawali decyzje 
nakazujące umieszczenie pracownika w powołanej  
ewidencji, wykreślenie z niej lub odmawiali nakazania 
umieszczenia w ewidencji.

Linia orzecznicza zaczęła zmieniać się w 2011 r. 
Zgodnie z obecnym konsekwentnym stanowiskiem 
sądy administracyjne uznają, że organy inspekcji 
pracy mają prawo do nakazania pracodawcy umiesz-
czenia pracownika w ewidencji pracowników wyko-
nujących prace w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 
ust. 4 pkt 2 ww. ustawy, wyłącznie wówczas, gdy 
pracodawca umieścił dane stanowisko w wykazie 
stanowisk, na których takie prace są wykonywane, 
pracownik zaś nie został wpisany do ewidencji. 

Zdaniem  NSA organy Państwowej Inspekcji 
Pracy pozostają właściwe jedynie w sprawach, w 
których kwalifikacja pracowników wykonujących 
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prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze nie jest sporna, a w razie 
sporu właściwym do dokonania takiej kwalifikacji 
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a następnie 
sąd powszechny. 

Uznanie inspektorów pracy za niewłaściwych do 
dokonywania wiążących ustaleń w zakresie wskazy-
wania, czy praca na określonym stanowisku pracy 
spełnia wymogi przewidziane w ustawie o emerytu-
rach pomostowych (co oznacza ograniczenie zakre-
su kompetencji decyzyjnych organów PIP) prowadzi 
do eliminowania przypisanego wprost tym organom 
w art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
prawa wydania decyzji administracyjnej nakazującej 
pracodawcy umieszczenie pracownika w ewidencji 
pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, wykreśle-
nie  pracownika z ewidencji, czy korektę dokonanego 
wpisu, gdyż doprowadzanie do zgodności pomiędzy 
opracowanym przez pracodawcę wykazem a ewi-
dencją nie stanowi właściwego dla decyzji admini-
stracyjnej rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Aby było to możliwe, konieczna wydaje się zmia-
na przepisów, które w sposób jednoznaczny określi-
łyby zakres uprawnień inspekcji pracy w opisanych 
kwestiach - bądź poprzez wyraźne sprecyzowanie 
przedmiotu decyzji lub poprzez zmianę środka praw-
nego służącego usuwaniu naruszenia obowiązku 
pracodawcy dot. umieszczenia pracownika w ww. 
ewidencji z nakazu na wystąpienie, bądź w inny 
sposób zgodny z intencją ustawodawcy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w spra-
wie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządo-
wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej (Dz. U. poz. 167)

Z dniem 1 marca 2013 r. weszło w życie roz-
porządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 
państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zastąpiło 
ono dwa obowiązujące dotychczas rozporządzenia: 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz 
warunków ustalania należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samo-
rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej na obszarze kraju oraz rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 

2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustala-
nia należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju.

Oceniając nowo wprowadzone przepisy, należy 
mieć na uwadze, że stosowane są one nie tylko 
przez jednostki sfery budżetowej, ale także innych 
pracodawców, którzy nie wprowadzili w tym zakresie 
własnych uregulowań na podstawie art. 775§ 3 Kp.

Zastąpienie dwóch obowiązujących dotych-
czas aktów prawnych jednym rozporządzeniem 
wspólnym dla należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej krajowej i zagranicznej należy ocenić 
pozytywnie, podobnie jak większość wprowadzo-
nych zmian. Przede wszystkim poprzez podwyższe-
nie kwoty diety, a w konsekwencji również innych 
pochodnych świadczeń, koszty refundowane pra-
cownikom zbliżyły się do kosztów rzeczywiście 
ponoszonych. Zmiany w wysokości diety nie były 
bowiem wprowadzane od 2007 r. Określono także 
nowe stawki diet dla podróży zagranicznych, doko-
nując jednocześnie korekty waluty, w której są wypła-
cane. Doprecyzowano również wysokość kursów, na 
podstawie których następuje przeliczenie zaliczki i 
rozliczenie kosztów podróży.

Rozporządzenie wprowadziło także do podró-
ży krajowych zasadę (stosowaną pod rządami 
poprzednich regulacji w odniesieniu do podróży 
zagranicznych) pomniejszania kwoty diety w przy-
padku zapewnienia pracownikowi całkowitego lub 
częściowego wyżywienia. Pozytywnie należy ocenić 
również umożliwienie rozliczenia poniesionych przez 
pracownika kosztów na podstawie jego oświadcze-
nia.

Oceniając omawiane rozporządzenie, nie moż-
na jednakże pominąć wątpliwości, które wynikają 
z jego stosowania i dotyczą:

 ● nieokreślenia terminu wypłaty należności z tytułu 
podróży służbowej (rozporządzenie wskazuje 
jedynie termin dokonania rozliczenia przez pra-
cownika);

 ● zawężenia katalogu nazw posiłków, które 
mogą być finansowane przez pracodawcę (np. 
„brunch”, „lunch” czy „obiadokolacja” nie miesz-
czą się w tym katalogu);

 ● nieunormowania kwestii prawa do ryczałtu za 
nocleg w przypadku odbywania go w samocho-
dzie wyposażonym w miejsce do spania;

 ● nieokreślenia zasad rozliczania służbowej podró-
ży zagranicznej połączonej z podróżą krajową; w 
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szczególności nie rozstrzygnięto kwestii, czy dla 
potrzeb ustalenia diety krajowe odcinki podróży 
zagranicznej należy sumować, czy traktować je 
odrębnie, jako dwie lub więcej podróży; posta-
nowienie § 21 rozporządzenia wskazuje jedy-
nie, że przepisy o podróży krajowej stosuje się 
odpowiednio, gdy podróż zagraniczna połączona 
jest z przejazdem na obszarze kraju, co tych 
wątpliwości nie wyjaśnia; 

 ● nieokreślenia minimalnej stawki za jeden kilometr 
przebiegu w przypadku podróży odbywanych 
pojazdem niebędącym własnością pracodawcy 
(w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje zwrot 
kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej ilo-
czyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden 
kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodaw-
cę, która nie może być wyższa niż określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 34a 
ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym; inspektorzy pracy sygnalizują 
przypadki, w których pracodawcy zmuszają pra-
cowników do korzystania z własnych środków 
transportu i jednocześnie ustalają stawkę za 
kilometr w wysokości nieadekwatnej do aktu-
alnych cen paliw; wówczas pracownicy niejako 
finansują z własnych środków część działalności 
pracodawcy związaną z koniecznością oddelego-
wywania pracowników poza stałe miejsce pracy);

 ● nieokreślenia wzorów dokumentów, jakie powinni 
tworzyć pracodawcy delegujący pracowników w 
podróż służbową, jak również niezobligowania 
pracodawców do ich przechowywania (co powo-
duje istotne utrudnienia dowodowe).
Ponadto w kontekście art. 775 §1 Kodeksu pra-

cy nietrafne wydaje się przyjęte w art. 775 § 2 Kp 
określanie zasad finansowania podróży służbowych 
jedynie w stosunku do pracowników zatrudnionych 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej. Warunki wypłacania należności z tytułu 
podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u 
innych pracodawców określa się w układzie zbioro-
wym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo 
w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty 
układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do 
ustalenia regulaminu wynagradzania. Takie rozwią-
zanie pozwala, poprzez odpowiednie skonstruowanie 
zapisów uregulowań wewnętrznych bądź umów o 
pracę, na obciążanie pracowników kosztami podróży 
służbowych, w szczególności zagranicznych.

2. Wnioski legislacyjne Głównego 
Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy, realizując swoje upraw-
nienia określone w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, 
skierował do właściwych ministrów 7 wniosków 
legislacyjnych.

Wnioski zawierały propozycję wydania nowych 
przepisów lub nowelizacji już istniejących aktów 
prawnych.

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej skie-
rowano wniosek dotyczący nowelizacji ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z  
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) poprzez wprowa-
dzenie zapisów dotyczących ustalania wymiaru 
urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany 
wymiaru czasu pracy pracownika w ciągu roku 
kalendarzowego.

Mimo początkowo negatywnego ustosunkowa-
nia się do ww. propozycji, odpowiednie zmiany w 
tym zakresie przewiduje przygotowany w MPiPS 
projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy.

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej został też 
przedstawiony wniosek w sprawie podjęcia działań 
legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów:
 – art. 29 § 2  Kodeksu pracy – poprzez wprowa-

dzenie obowiązku zawarcia umowy o pracę 
na piśmie przed dopuszczeniem do pracy, 
a jeśli umowa nie została zawarta z zachowa-
niem formy pisemnej, potwierdzenia na piśmie 
warunków umowy o pracę przed dopuszczeniem 
pracownika do pracy;

 – art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 
1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) – poprzez wprowa-
dzenie obowiązku zgłoszenia osób zatrudnio-
nych lub wykonujących inną pracę zarobkową 
do ubezpieczeń społecznych przed dopusz-
czeniem do pracy.
Ministerstwo wyraziło obawę, że proponowane 

zmiany mogą spowodować utrudnienia i zwiększe-
nie kosztów zatrudnienia po stronie pracodawców 
oraz przyczynić się do wzrostu skali zatrudnienia 
w szarej strefie, wskazując na potrzebę gruntownej 
analizy ewentualnych skutków proponowanej regu-
lacji zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgłoszo-
no ponadto wniosek legislacyjny dotyczący dopre-
cyzowania treści przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
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tucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z 
późn. zm.), tj.:
 – art. 119 ust. 3 – regulującego zwolnienie bez-

robotnego z odpowiedzialności za niepowiado-
mienie właściwego powiatowego urzędu pracy 
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej;

 – art. 122 ust. 2 – dotyczącego zwolnienia spraw-
cy z odpowiedzialności m.in. za popełnienie 
wykroczenia polegającego na nieodprowadzaniu 
składek na Fundusz Pracy.
Zaproponowane zmiany mają na celu wyelimi-

nowanie sytuacji, gdy sprawcy powyższych wykro-
czeń korzystali ze zwolnienia z odpowiedzialności, 
pomimo spełnienia ciążących na nich obowiązków 
dopiero pod wpływem powzięcia wiadomości, że w 
zakładzie rozpoczęła się kontrola inspektora pracy. 
Przedmiotowy wniosek został uwzględniony. 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej przed-
stawiony został również wniosek o zmianę rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac 
społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) 
 – w zakresie wprowadzenia obowiązku podda-
wania profilaktycznym badaniom lekarskim osób 
kierowanych do prac społecznie użytecznych w 
celu uzyskania zaświadczeń o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do wykonywania tych prac. 

Minister poinformował, że prace społecznie uży-
teczne organizowane są na podstawie skierowania 
starosty (urzędu pracy), które ma charakter stosunku 
zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Ponad-
to decyzje o skierowaniu na badania lekarskie osób 
uprawnionych (bezrobotnych) w celu stwierdzenia ich 
zdolności do wykonywania tych prac mają charakter 
fakultatywny. Biorąc to pod uwagę Minister stwierdził, 
iż zmiana przepisów w omawianym zakresie nie jest 
konieczna.

Do Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej skierowano wniosek w spra-
wie nowelizacji art. 92a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1265, z późn. zm.) dotyczący:
 – sposobu ustalenia średniej liczby kierowców 

zatrudnionych „w okresie 6 miesięcy przed 
dniem rozpoczęcia kontroli”, od której uzależ-
nia się maksymalną wysokość sumy kar pie-
niężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone 
podczas kontroli w podmiocie wykonującym 
przewóz drogowy; 

 – uzupełnienia luki prawnej; zgodnie bowiem z art. 
92a ust. 4 - średnią liczbę zatrudnionych kierow-
ców, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, oblicza 

się z uwzględnieniem pracowników oraz innych 
osób wykonujących osobiście przewozy drogo-
we na rzecz kontrolowanego podmiotu. Nato-
miast pkt 4 w ust. 3 dotyczy liczby zatrudnionych 
wyłącznie w ramach stosunku pracy. Powyższe 
powoduje, że pewna grupa przedsiębiorców, 
tj. powierzająca pracę łącznie ponad 250 pra-
cownikom i innym osobom świadczącym pracę 
na innej podstawie niż stosunek pracy (ale w 
ramach stosunku pracy mniej niż 250 pracowni-
kom) - nie będzie podlegała sankcjom.  
Minister poinformował, iż przekazane propozycje 

zostały uwzględnione w przygotowywanym projekcie 
ustawy.

Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej przedstawiony został także wniosek w spra-
wie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do 
zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) – w zakresie szczegółowego okre-
ślenia treści instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych. 

Minister poinformował, iż kwestie uregulowane ww. 
rozporządzeniem będą jednym z przedmiotów posie-
dzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa 
i Gospodarki Komunalnej, działającego przy minister-
stwie.  W wyniku monitowania uzyskano odpowiedź, 
że podjęcie dalszych działań w zakresie uszczegóło-
wienia przepisu dotyczącego instrukcji bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych, będzie uzależnione 
m.in. od wspólnego stanowiska członków Zespołu, 
reprezentujących strony pracodawców i pracobiorców. 

Do Ministra Zdrowia skierowano wniosek doty-
czący nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i 
Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 
332, z późn. zm.) - w zakresie wprowadzenia obo-
wiązku wydawania przez pracodawcę skierowania 
na badania profilaktyczne w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden, potwierdzony przez lekarza przepro-
wadzającego badania, przechowywany byłby w aktach 
osobowych pracownika.

Odpowiadając na ten wniosek Minister Zdrowia 
poinformował, że powyższa nowelizacja możliwa 
będzie po wprowadzeniu zmian w art. 229 § 8 Kodek-
su pracy. W związku z tym Główny Inspektor Pracy 
wystąpił  z prośbą do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej o informację na temat możliwości dokonania 
stosownych zmian w Kodeksie pracy, pozwalających 
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na zmianę rozporządzenia regulującego problema-
tykę badań profilaktycznych. Minister Pracy i Polityki 
Społecznej wyjaśnił, że w ramach prac legislacyj-
nych Rady Ministrów przewiduje się m.in. zmianę 
art. 229 § 8 Kodeksu pracy, co umożliwi postulowaną 
nowelizację rozporządzenia.

3. Opiniowanie projektów aktów prawnych

W 2013 r. zaopiniowano ogółem 48 projektów 
aktów prawnych, w tym:

 ● 18 ustaw
 ● 27 rozporządzeń, w tym:

 – 2 - Rady Ministrów,
 – 1 - Prezesa Rady Ministrów,
 – 10 - Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 – 7 - Ministra Zdrowia,
 – 6 - Ministra Gospodarki,
 – 1 - Ministra Finansów,

 ● 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE

Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały w czę-
ści akceptację i zostały uwzględnione w projektach 
aktów prawnych.
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Stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w 2013 r. kształtowały w dużej mierze skutki kry-
zysu ekonomicznego. Prognozowane polepszenie 
koniunktury gospodarczej, po kilkuletnim okresie 
trudności, z  jakimi borykali się przedsiębiorcy, nie 
miało większego wpływu na ograniczenie naruszeń 
przepisów prawa pracy. W dalszym ciągu dla wie-
lu pracodawców priorytetem jest ograniczanie 
kosztów pracy, czasem przez zmiany organizacyjne, 
redukcję zatrudnienia, a  także działania bezpraw-
ne lub na granicy prawa (np. nadużywanie umów 
cywilnoprawnych czy długoterminowych umów na 
czas określony). Sprzyjają temu istniejące luki prawne 
i niespójności interpretacyjne. 

Nadal część pracodawców nie wypłaca pra-
cownikom wynagrodzeń (14% kontrolowanych firm) 
bądź wypłaca je nieterminowo (15%). Szczególnego 
znaczenia, w kontekście wprowadzenia możliwości 
wydłużenia okresów rozliczeniowych  (nie więcej niż 
do 12 miesięcy), nabiera fakt niewypłacenia  pracow-
nikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przez 
blisko 1/3 pracodawców. 

Przeprowadzone w  2013 r. kontrole wyka-
zały także znaczącą skalę zawierania umów 
cywilnoprawnych w  warunkach właściwych 
dla stosunku pracy (problem dotyczył co piątego 
kontrolowanego pracodawcy). W ocenie inspek-
torów pracy działania takie są spowodowane uni-
kaniem obowiązków (wynikających z prawa pracy 
i przepisów o ubezpieczeniach społecznych), jakie 
wiążą się z zatrudnianiem pracowników, a także 
poszukiwaniem oszczędności. Należy zauważyć, 
że przekształcenie tych umów w umowy o pracę 
dokonane w wyniku sądowego ustalenia istnienia 
stosunku pracy, czy wykonania wniosku lub ustne-
go polecenia inspektora pracy, rzadko umożliwia 
pracownikom uzyskanie wynagrodzenia (w szcze-
gólności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych) 
odpowiadającego czasowi pracy w ramach zawar-
tej umowy cywilnoprawnej. Przepisy nie nakazu-
ją bowiem rejestrowania pracy wykonywanej na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, co w większości 
przypadków uniemożliwia dochodzenie roszczeń 
z tego tytułu.

W  roku sprawozdawczym po raz pierwszy 
przeprowadzono planowe kontrole, ukierunkowa-
ne na zbadanie przestrzegania przepisów prawa 
pracy dotyczących umów na okres próbny, czas 
wykonania określonej pracy i  czas określony. 

Pozyskano dane dotyczące różnych rodzajów umów 
terminowych zawieranych przez kontrolowanych 
pracodawców. Zaniepokojenie budzi liczba umów 
długoterminowych, zawartych na okresy powy-
żej 5 lat (w tym, nawet na 10 lat, a w pojedynczych 
przypadkach nawet na 20 lat). Jak wynika z ustaleń 
inspektorów, umowy takie stanowiły ponad 13% 
ogółu umów na czas określony zawartych w kon-
trolowanych firmach.

W 2013 r. w sposób znaczący znowelizowano 
przepisy o czasie pracy. Zgodnie z intencją rządu 
zmiany te miały na celu uelastycznienie organizacji 
czasu pracy w zakładach pracy, zwiększenie kon-
kurencyjności firm, a także ułatwienie zachowania 
dotychczasowych i  tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Jednakże unormowania, które weszły w życie, 
budzą szereg wątpliwości związanych z ich prawid-
łowym stosowaniem. Należy podkreślić, że dział 
szósty Kodeksu pracy, na co wskazują zidentyfi-
kowane przez inspektorów pracy przyczyny ujaw-
nianych nieprawidłowości, już od dłuższego czasu 
przestał być zrozumiały nie tylko dla pracowników 
i pracodawców – którzy są jego adresatami, lecz 
także dla osób specjalizujących się w  tej proble-
matyce. Dokonana nowelizacja nie rozwiązuje 
tego problemu.

Wyniki kontroli przestrzegania przepisów o cza-
sie pracy nie pozwalają na odnotowanie poprawy. 
Ponadto czynności kontrolne w zakresie czasu pra-
cy maszynistów i pracowników podmiotów leczni-
czych potwierdzają spostrzeżenia z lat poprzednich, 
że faktyczny czas świadczenia pracy przez niektóre 
grupy pracowników może znacząco przekraczać 
normy określone w  Kodeksie pracy, w  skrajnych 
przypadkach doprowadzając do znacznego ogra-
niczenia odpoczynku dobowego i tygodniowego 
(lub niekorzystania w  ogóle z  takiego odpoczyn-
ku). Jest to skutek ciągłego świadczenia pracy na 
podstawie różnych stosunków prawnych (niekiedy 
w  tym samym miejscu i  pod kierownictwem tych 
samych osób, co w ramach stosunku pracy). Wydaje 
się, że taka możliwość powinna zostać ograniczona, 
przynajmniej przy wykonywaniu prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej.

Nadal poważny problem stanowi rejestrowanie 
czasu pracy. Wprawdzie odsetek kontrolowanych 
pracodawców nieprawidłowo prowadzących ewi-
dencję czasu pracy maleje od 2011 r. (z 51% do 
41% w  roku sprawozdawczym), to jednak skala 
problemu jest nadal niepokojąca. 
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Na skalę ujawnionych nieprawidłowości, oprócz 
sygnalizowanego na wstępie minimalizowania 
kosztów prowadzonej działalności, wpływ miały  
świadome naruszenia przepisów w  celu mak-
symalizacji zysków i  niewłaściwa organizacja 
pracy. Ponadto w dalszym ciągu do dominujących 
przyczyn nieprawidłowości należą nieznajomość 
regulacji prawnych, ich niejasność i częste zmiany. 
Stąd też kontrole PIP sprawdzające przestrzeganie 
przepisów prawnej ochrony pracy nadal muszą być 
wspomagane działalnością o charakterze edukacyj-
nym i poradniczym.

Kontrole w  zakresie legalności zatrudnienia 
w 2013 r. wykazały nieprawidłowości we wszystkich 
badanych obszarach. 

W  porównaniu z  rokiem 2012  r., wzrosła 
liczba podmiotów powierzających pracę osobom 
fizycznym bez potwierdzenia na piśmie umowy 
o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego (18% kontrolowanych podmiotów 
w 2013 r. w stosunku do 16% w 2012 r.).

Zgodne z przepisami prowadzenie ewiden-
cji czasu pracy ma szczególne znaczenie, gdyż 
wszystkie nieprawidłowości w tym zakresie rzutu-
ją na rzetelność naliczania i wysokość świadczeń 
ze stosunku pracy.

Wśród wzrastającej liczby zawieranych umów 
cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o  dzie-
ło) szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców są 
umowy o dzieło nieobjęte obowiązkiem odprowa-
dzenia składek ubezpieczeniowych. W wielu przy-
padkach zostają zawarte w celu obejścia przepisów 
prawa pracy, w  sytuacjach de facto świadczenia 
pracy w ramach zatrudnienia pracowniczego. Nie-
jednokrotnie służą też uchyleniu się od obowiązku 
odprowadzenia składek na ubezpieczenia społecz-
ne, pomimo iż mają charakter umowy starannego 
działania, a nie rezultatu, a przedmiot i sposób ich 
wykonania wskazują, że powinny być zawarte jako 
umowy zlecenia. 

Nadal wysoka jest liczba stwierdzanych przy-
padków podejmowania przez bezrobotnych, 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej – bez powiadomienia o tym fakcie 
właściwego PUP. 

Aby skutecznie ograniczać zjawisko szarej stre-
fy gospodarki, konieczne są działania naprawcze 

o charakterze systemowym, w ramach programu 
skierowanego do szerokiego grona odbiorców, w tym 
pracowników, pracodawców i instytucji publicznych 
stojących na straży prawa.

Do wdrożenia takiego programu niezbęd-
ne są przede wszystkim zmiany legislacyjne, 
w tym zwłaszcza zmiany Kodeksu pracy dotyczą-
ce obowiązku zawarcia na piśmie umowy o pra-
cę przed faktycznym dopuszczeniem do pracy 
i wprowadzające do Kodeksu instytucję domnie-
mania istnienia stosunku pracy. Innym rozwią-
zaniem służącym zmniejszeniu skali naruszeń 
art. 22  §  1  Kp byłoby wprowadzenie regulacji 
prawnych ograniczających korzyści praco-
dawców wynikające z zastępowania umów o 
pracę umowami prawa cywilnego (np. obowiąz-
kowe obciążenia składkami na ubezpieczenie 
społeczne, określenie norm ochronnych czasu 
pracy i minimalnego wynagrodzenia).

Proponowanym zmianom winny towarzyszyć 
skierowane w stronę przedsiębiorców działania 
o charakterze aktywizującym, uzupełnione syste-
mem m. in. ulg, dotacji, preferencyjnych kredytów 
w celu stworzenia nowych miejsc pracy i powierza-
nia pracy w  sposób legalny w  ramach zatrudnie-
nia pracowniczego. Jednocześnie niezbędne jest 
wypracowanie w świadomości przedsiębiorców 
opinii, że - ze względu na rozmiar i charakter sankcji 
(np. wysoka grzywna, brak możliwości uczestnictwa 
w przetargach, konieczność zwrotu dotacji ze środków 
publicznych) – nie opłaca się zatrudniać nielegal-
nie.

Znaczące zmniejszenie skali opisanych wyżej 
negatywnych zjawisk wymaga także zacieśnienia 
współpracy między organami publicznymi, któ-
rych kompetencje obejmują legalność zatrudnie-
nia – w szczególności między PIP, ZUS, organami 
skarbowymi i powiatowymi urzędami pracy. Współ-
praca powinna być ukierunkowana na osiągnięcie 
wspólnego celu, jakim jest ochrona budżetu państwa 
przed uszczupleniami należności z  tytułu składek 
i  podatków oraz przed bezprawnym pobieraniem 
świadczeń o charakterze socjalnym. Aktualny pozo-
staje postulat zapewnienia inspektorom pracy dostę-
pu do danych gromadzonych zarówno w zasobach 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dot. płatni-
ków składek i ubezpieczonych), jak i zbiorach PUP 
(o osobach bezrobotnych, w szczególności pobierają-
cych świadczenia), a także do informacji z urzędów 
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skarbowych (dotyczących podmiotów naruszających 
te przepisy, w  celu lepszego typowania zakładów 
do kontroli) bez konieczności składania odrębnego 
wniosku i oczekiwania na odpowiedź. Jak pokazują 
doświadczenia innych krajów UE, tylko stworzenie 
zintegrowanego systemu i szybka wymiana infor-
macji dają szansę - z jednej strony - na ograniczenie 
zjawiska zatrudniania w szarej strefie i ochronę wpły-
wów do budżetu, a z drugiej - pozwalają na budowa-
nie zaufania obywateli do instytucji publicznych 
i porządku prawnego.

W 2013 r. wśród priorytetów Państwowej Inspekcji 
Pracy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy 
znalazły się kontrole dziedzin gospodarki i zakładów, 
gdzie ryzyko zawodowe jest bardzo duże, a narusze-
nia przepisów mogą mieć dramatyczne skutki w posta-
ci utraty zdrowia lub życia.

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy jest jednym z  podstawowych zadań 
Państwowej Inspekcji Pracy. Przedmiotem analiz 
inspektorów pracy było 1 888 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 2 319 osób; 315 z  nich 
poniosło śmierć, a 735 doznało ciężkich uszkodzeń 
ciała. Najczęściej do wypadków śmiertelnych docho-
dziło w budownictwie oraz w przemyśle. Zdarzeniami 
bezpośrednio prowadzącymi do wypadków były prze-
de wszystkim: upadek poszkodowanego z wysokości, 
poślizgnięcie się lub potknięcie oraz uderzenie przez 
spadający czynnik materialny. Wśród przyczyn zba-
danych wypadków dominowały, podobnie jak w latach 
poprzednich, przyczyny ludzkie (46,9%) i organi-
zacyjne (41,5%). Przyczyny techniczne związane 
z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwią-
zaniami technicznymi stanowiły 11,6%.

Ze względu na wysoki wskaźnik częstotliwości 
wypadków przy pracy, występowanie znacznej liczby 
chorób zawodowych i przekroczenia norm czynników 
szkodliwych dla zdrowia 3-letnim wzmożonym nad-
zorem objęto 55 zakładów. Najwięcej nieprawidłowo-
ści dotyczyło stanu maszyn i urządzeń technicznych 
oraz procesów pracy. Nie zawsze skuteczne były 
środki realizowane w celu ograniczenia narażenia na 
hałas, czynniki chemiczne i pyły. W wyniku kontroli 
pracodawcy podjęli działania korygujące i zapobie-
gawcze, które miały wpływ na zwiększenie bezpie-
czeństwa pracowników. Można spodziewać się, że 
dalszy intensywny nadzór nad tą grupą zakładów 
przyczyni się do znaczącej poprawy warunków pracy.

W  ramach programu długofalowego oceniono 
również zarządzanie bezpieczeństwem w średnich 

Wszechstronnym formom oddziaływania ze stro-
ny PIP podlega budownictwo. Inspektorzy pracy 
przeprowadzili ponad 5,7 tys. kompleksowych kon-
troli prac budowlanych. Dużo zastrzeżeń odnosiło 
się do robót wykonywanych z użyciem rusztowań. 
Zwłaszcza mali przedsiębiorcy dopuszczali do użyt-
kowania stare, zużyte technicznie rusztowania (typu 
warszawskiego) i rzadko - wobec wysokich kosztów 
- decydowali się na montaż rusztowań przez wyspe-
cjalizowane firmy. Wśród stwierdzonych uchybień 
uwagę zwracają niewłaściwe środki ochrony zbio-
rowej lub ich brak (np. balustrady, zabezpieczenia 
przejść i klatek schodowych oraz otworów techno-
logicznych). Poza tym nie zawsze pracownicy wypo-
sażeni byli w  środki ochrony indywidualnej głowy 
i w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
oraz posiadali kwalifikacje do obsługi maszyn budow-
lanych. 

Kontrole wykazały, że wielu z tych zdarzeń 
można by uniknąć dzięki rzetelnemu postępo-
waniu powypadkowemu oraz ocenie ryzyka 
zawodowego identyfikującej wszystkie występu-
jące zagrożenia. Błędne postępowanie podczas 
ustalania przyczyn i okoliczności wypadków unie-
możliwiało zdefiniowanie adekwatnych środków 
i  wniosków profilaktycznych. Niektórzy praco-
dawcy ograniczali się tylko do doraźnych działań 
bez podejmowania kompleksowych rozwiązań, 
które mogłyby skutecznie zapobiec w przyszłości 
wypadkom, w tym o cechach powtarzalnych.

Wśród przyczyn takiego stanu należy wymie-
nić: tolerowanie odstępstw od podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, niewystarczającą koor-
dynację robót prowadzonych przez podwyko-
nawców, lekceważenie zagrożeń krótkotrwałych, 
typowych dla zmiennych stanowisk pracy. 

Wzrasta ponadto liczba pracodawców stosują-
cych zamiast umowy o pracę inne formy zatrudnienia, 
tzn. umowy cywilnoprawne oraz umowy z osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą na własny 
rachunek. Osoby zatrudnione  na takiej podstawie 
zazwyczaj uznają, że przestrzeganie wymogów 
i  zasad bhp ich nie dotyczy, co ma niekorzystny 
wpływ na ogólne bezpieczeństwo na budowie.

i dużych zakładach (zatrudniających od 50 pracow-
ników), w których wydarzyły się wypadki przy pracy. 
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Na skutek działań inspektorów pracy nieprawid-
łowości stwierdzone na kontrolowanych budowach 
zostały usunięte. Jednak nie wszędzie uzyskane 
efekty są trwałe. 

teczne przestrzeganie procedur wykonania obudo-
wy wyrobisk górniczych, prawidłowego i stabilnego 
przewożenia materiałów oraz bezpieczeństwa na 
drogach komunikacyjnych. Nieprawidłowości doty-
czyły również stanu technicznego maszyn i urządzeń 
eksploatowanych w kopalniach. Świadczy to o małej 
dbałości osób z dozoru. Jako priorytet traktowane 
jest zapewnienie ciągłości procesu technologiczne-
go, nawet kosztem bezpieczeństwa pracy. Inspek-
torzy pracy, kontrolując zakłady górnicze, zwracają 
więc uwagę na systemowe podejście pracodawców 
do problematyki bezpieczeństwa i  higieny pracy, 
polegające na efektywnym zarządzaniu osób z kie-
rownictwa i uczestnictwie pracowników w obniżaniu 
ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowi-
skach pracy.

Kontrolami objęto także firmy świadczące 
usługi dla podziemnych zakładów górniczych. 
Podmioty zewnętrzne wykonywały usługi górnicze 
polegające m.in. na: drążeniu, przebudowie i wzmac-
nianiu wyrobisk, obsłudze i  konserwacji maszyn 
oraz demontażu obudów i sprzętu po zaprzestaniu 
w  danym miejscu wydobycia kopalin. Inspektorzy 
pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie orga-
nizacji pracy oraz przygotowania i wyposażenia sta-
nowisk pracy. Pracodawcy nie przestrzegali także 
przepisów dotyczących czasu pracy, a  zwłaszcza 
zakazu zatrudniania powyżej przeciętnie pięciu dni 
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

W  roku sprawozdawczym prowadzono dalsze 
działania kontrolno-prewencyjne w zakładach bran-
ży naftowej wspólnie z Państwową Strażą Pożarną 
i  Inspekcją Ochrony Środowiska. Program realizo-
wany był na podstawie „Deklaracji w sprawie poro-
zumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
ochrony przewciwpożarowej i  ochrony środowiska 
w  przemyśle naftowym i  gazowym”. Umożliwienie 
pracodawcom dokonania samokontroli według 
dostarczonych im list kontrolnych w istotny sposób 
wpłynęło na ograniczenie liczby naruszeń prawa. 
Kontrole sprawdzające pokazały, że tylko jeden 
pracodawca nie wykorzystał szansy usunięcia we 
własnym zakresie braków i niedociągnięć. Metodę 
samokontroli można uznać za skuteczne narzę-
dzie oddziaływania Państwowej Inspekcji Pra-
cy na zakłady dużego lub zwiększonego ryzyka 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Wymienione wyżej inspekcje podejmowały 
również skoordynowane działania w  wybranych 
zakładach azotowych, na podstawie podpisanej 

Uchybienia wyeliminowane na jednej budo-
wie pojawiają się u tego samego pracodawcy na 
innej inwestycji lub nawet na kolejnym etapie tej 
samej budowy. 

Stąd też, oprócz kontroli służących komplek-
sowej ocenie stanu bezpieczeństwa w budowni-
ctwie, inspektorzy pracy prowadzili w tej branży 
krótkie kontrole, skoncentrowane na niepra-
widłowościach stwarzających bezpośrednie 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących 
i  - zależnie od potrzeb - powtarzane u  tego 
samego pracodawcy (na tym samym placu 
budowy) w  następnych dniach lub tygodniach 
w celu wyegzekwowania trwałej likwidacji zagro-
żeń. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 
2 855 kontroli, przy czym aż 70% z nich stanowiły 
kontrole ponowne (druga, trzecia, a nawet czwar-
ta czy piąta wizyta u  tego samego pracodawcy 
nierespektującego przepisów bezpieczeństwa). 
Taka formuła kontroli będzie kontynuowana 
w latach następnych, zwłaszcza w odniesie-
niu do małych firm budowlanych, szczególnie 
często naruszających elementarne zasady bez-
piecznej pracy.

Przyjęty model sprawowania nadzoru nad 
dużymi inwestycjami polegający na cyklicznych 
spotkaniach z  inwestorami, projektantami, kierow-
nictwem oraz wykonawcami na poszczególnych 
etapach realizacji inwestycji zaowocował większym 
zaangażowaniem wszystkich uczestników pro-
cesu budowlanego w  zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy. Na  takich budowach inwesto-
rzy i wykonawcy zwykle podejmowali działania 
organizacyjno-techniczne w  istotnym stopniu 
podnoszące poziom bezpieczeństwa.

Wiele naruszeń przepisów inspektorzy pracy 
ujawnili w zakładach górniczych. Do kontroli wyty-
powano te oddziały podziemnych kopalń, w których 
w poprzednim roku zanotowano największą liczbę 
wypadków przy pracy. Na ogół dochodziło do nich 
w wyniku uderzenia i przygniecenia przemieszcza-
jącymi się materiałami podczas transportu lub opa-
dających brył urobku ze stropu i  ścian bocznych, 
a także z powodu potknięcia się lub poślizgnięcia. 
Analiza przyczyn wypadków wskazuje na niedosta-



241

XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Istotne jest, że pracodawcy kontrolowani po 
katastrofie w  2010 r. w  Elektrowni Dolna Odra 
SA podjęli przedsięwzięcia modernizujące ciągi 
nawęglania oraz bloki energetyczne wraz z urzą-
dzeniami pomocniczymi do współspalania bioma-
sy i węgla oraz zaczęli zwracać uwagę na jakość 
biomasy. Nadal brak jest natomiast regulacji praw-
nej definiującej parametry zapalności i wybucho-
wości biomasy wykorzystywanej jako paliwo.  

w październiku 2013 r. „Deklaracji w sprawie poro-
zumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
ochrony przewciwpożarowej i  ochrony środowiska 
w  przemyśle chemicznym”. W  celu stymulowania 
przedsiębiorstw z tej grupy do stopniowej poprawy 
bezpieczeństwa opracowano listę do samokontroli 
i  wdrożono przedsięwzięcia prewencyjne. Wyni-
ki przeprowadzonych po pewnym czasie kontroli 
wskazują, że w  większości przypadków osiągnię-
to poprawę już na etapie działań naprawczych po 
samokontroli. W związku z tym program będzie kon-
tynuowany.

Inspektorzy pracy sprawdzili bezpieczeństwo 
chemiczne w zakładach pracy przy magazynowa-
niu, wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicz-
nych i ich mieszanin oraz przeprowadzili rekontrole 
podmiotów ocenianych w 2012 r., w których uchybie-
nia związane były z możliwością wystąpienia w miej-
scu pracy atmosfery wybuchowej. Ponad połowa 
podmiotów kontrolowanych po raz pierwszy miała 
trudności z zapewnieniem bezpieczeństwa chemicz-
nego. Niepokojące jest, że nie wszyscy pracodaw-
cy, u których w procesie produkcji występowały 
czynniki rakotwórcze lub mutagenne, prowadzili  
dokumentację oraz wykonali pomiary i poinfor-
mowali o ich wynikach osoby narażone. Bardzo 
zróżnicowany stan bezpieczeństwa pracy ujawniły 
kontrole w zakładach, gdzie może występować atmo-
sfera wybuchowa. Jednak na podkreślenie zasługuje 
fakt, że w  trakcie rekontroli nieprawidłowości 
było znacznie mniej.

Pozytywne efekty działań Państwowej Inspekcji 
Pracy potwierdziły też rekontrole bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego przy współspalaniu bio-
masy i węgla w elektrowniach i elektrociepłow-
niach. W  nadzorowanych kolejny rok zakładach 
osiągnięto znaczący postęp w tym zakresie. 

W  zakładach gazowniczych kompleksowe 
kontrole spełniania wymagań bhp przy pracach 
gazoniebezpiecznych, podczas których może 

dojść do wypływu gazu powodującego wybuch 
albo pożar, wykazały uchybienia dotyczące prac 
w  wykopach, składowania rur, dokumentacji 
urządzeń ochrony odgromowej obiektów stacji 
gazowych i  magazynów z  gazami technicznymi, 
oznakowania obiektów i  pomieszczeń technolo-
gicznych. Polecenia pisemne na prace nietypowe, 
gazoniebezpieczne i  niebezpieczne, wystawiane 
były bez określenia wszystkich koniecznych środ-
ków związanych z przygotowaniem miejsca pracy 
oraz bez wyznaczenia osoby nadzorującej.

W  2013 r. inspektorzy pracy kontynuowali 
ocenę dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Prze-
prowadzone kontrole ok. 4,3 tys. maszyn do obrób-
ki drewna wykazały nieprawidłowości w zakresie 
wyposażenia w  odpowiednie osłony i  inne urzą-
dzenia ochronne uniemożliwiające dostęp do stref 
zagrożenia, a także w sprawne układy sterownicze 
oraz zatrzymania awaryjnego. Problemy z dosto-
sowaniem maszyn mają zwłaszcza najmniejsi pra-
codawcy.

Pewne zastrzeżenia dotyczyły też maszyn 
wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użyt-
ku od 1  maja 2004 r., sprawdzonych w  ramach 
nadzoru rynku. Niektórzy  pracodawcy, nabywając 
maszyny, większą uwagę zwracali na ich cenę 
niż spełnienie zasadniczych wymagań bezpie-
czeństwa. Mniej uchybień ujawniono natomiast 
w przypadku środków ochrony indywidualnej, wśród 
których sprawdzane były w szczególności środki 
ochrony słuchu.

Pod kątem zapewnienia bezpiecznych warun-
ków pracy kontrolowano zakłady nowo powsta-
łe. Dominowały wśród nich mikroprzedsiębiorstwa 
(do 9 zatrudnionych). Inspektorzy pracy stwierdzili 
nieprawidłowości w  przygotowaniu pracowników 
do pracy (szkolenia wstępne, badania lekarskie). 
Prawie połowa kontrolowanych pracodawców nie 
przeprowadziła niezbędnych badań i  pomiarów 
czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdro-
wia, a w co czwartym zakładzie nie zapewniono 
w  ogóle wykonywania zadań służby bhp. Ponie-
waż jedną z głównych przyczyn nieprawidłowości 
jest niski poziom wiedzy nowych pracodawców 
i  osób kierujących pracownikami, pierwsze kon-
trole w krótkim okresie od rozpoczęcia działalno-
ści, poza egzekwowaniem prawa w przypadkach 
rażących naruszeń, służą praktycznemu wsparciu 
pracodawców zainteresowanych bezpieczeństwem 
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wśród pracodawców i pracowników, popularyzację  
wiedzy na temat prawa i  bezpieczeństwa pracy. 
Zwracają one również uwagę na najczęstsze zagro-
żenia występujące w  środowisku pracy; promują 
ideę kształtowania stosunków pracy z uwzględnie-
niem zasady legalnego zatrudnienia, a także  upo-
wszechniają wiedzę na temat ryzyka zawodowego. 
W  działaniach informacyjno-promocyjnych, dzięki 
otrzymanym na ten cel środkom finansowym, wyko-
rzystywane są medialne narzędzia komunikacji spo-
łecznej (radio, telewizja, Internet, banery).

W  2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy pro-
wadziła 3 kampanie społeczne dla różnych grup 
odbiorców: 
 – kampanię „Bezpieczeństwo pracy zależy 

od Ciebie” skierowaną do pracowników i  ich 
bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych 
w  sektorach o  wysokim poziomie zagrożeń 
zawodowych, w  szczególności w  przemyśle 
przetwórczym. Jej celem jest inspirowanie do 
zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa 
pracy, poprzez popularyzowanie pozytywnych 
zachowań przełamujących stereotypowe lekce-
ważenie spraw bhp, a także poprzez wzmacnia-
nie poczucia odpowiedzialności za bezpieczną 
pracę wśród wszystkich uczestników procesu 
pracy, 

 – kampanię „Zanim podejmiesz pracę” adreso-
waną do pracowników, w tym osób rozpoczyna-
jących aktywność zawodową. Jej podstawowy 
cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepi-
sów prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki zawierania 
umów cywilnoprawnych oraz umów termino-
wych,

 – kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna pra-
ca w gospodarstwie rolnym” służącą  upo-
wszechnianiu informacji na temat ochrony 
zdrowia i  zasad bezpiecznej pracy w  gospo-
darstwach rolnych oraz bezpieczeństwa dzieci 
na wsi.

Jednym z  podstawowych zadań skutecznej 
prewencji jest ograniczanie zagrożeń w środowisku 
pracy, w  tym zapobieganie wypadkom przy pracy 
i  chorobom zawodowym, poprzez przekazywanie 
wiedzy o bezpieczeństwie pracy, przekonywanie do 
zmiany zachowań oraz kształtowanie u pracodaw-
ców i pracowników pożądanych postaw, skutkują-
cych rzeczywistą poprawą warunków pracy. Jest 
to zadanie czasochłonne i  trudne, ale jak widać 

Z  analizy wypadków zbadanych przez PIP 
wynika, że najczęściej ulegają im osoby o krótkim 
stażu pracy w danym zakładzie. Lekceważeniu 
zagrożeń zawodowych i  niedostatecznej kon-
centracji uwagi na wykonywanej czynności przez 
poszkodowanego z reguły towarzyszy brak odpo-
wiednich urządzeń zabezpieczających maszyny 
i brak odpowiedniego nadzoru.

pracy. Trafność takiego podejścia potwierdzają 
wyniki kolejnych kontroli inspektorów pracy. Pra-
codawcy wizytowani ponownie  nie ustrzegli się 
wprawdzie uchybień, ale ich skala była niewielka.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzo-
nych przez Państwową Inspekcję Pracy w 2013 r. 
można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa pra-
cy -  pomimo pewnych symptomów poprawy 
w  postaci corocznie zmniejszającej się liczby 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych - jest 
nadal niezadowalający. 

Kontrole skuteczności stosowanych przez pra-
codawców środków zapobiegających wypadkom 
przy pracy nadal wykazują znaczny poziom nie-
prawidłowości.  

Przedstawiona sytuacja w  obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy wymaga od Państwowej 
Inspekcji Pracy: 

 ● prowadzenia dalszych  działań kontrolno-nad-
zorczych w tych sektorach gospodarki i zakła-
dach, w których zagrożenia zawodowe występują 
w największym nasileniu, 

 ● optymalnego wykorzystania środków oddziały-
wania na pracodawców, stosownie do rodzaju 
stwierdzanych nieprawidłowości oraz ich przy-
czyn, 

 ● wspierania pracodawców w  procesie syste-
mowego zarządzania bezpieczeństwem pracy 
będącego skutecznym narzędziem zapobiega-
jącym wypadkom, 

 ● rozwijania współpracy z  krajowymi i  między-
narodowymi organami nadzoru i  kontroli oraz 
instytutami badawczymi i  innymi podmiotami 
zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wśród różnorodnych działań promocyjno-pre-
wencyjnych PIP, wspierających nadzór i kontrole,  
bardzo ważne znaczenie mają kampanie ukierun-
kowane na kształtowanie kultury bezpieczeństwa 
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XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dla pracodawców decydujących się na udział 
w programie prewencyjnym PIP głównym źródłem 
motywacji jest potrzeba dostosowania zakładu do 
obowiązujących wymagań oraz pogłębienia wiedzy 
na temat prawa pracy i  sposobów eliminowania 
zagrożeń zawodowych. 

Uczestniczący w programie pracodawcy doce-
niają możliwość poprawy bezpieczeństwa pracy, 
zwłaszcza przy wsparciu PIP. Bardzo istotna dla 
uczestników programu jest również możliwość sko-

rzystania z  bezpłatnych materiałów edukacyjnych 
i szkoleń przygotowanych przez inspekcję. Dlatego 
Państwowa Inspekcja Pracy zamierza kontynuować 
programy prewencyjne dla ściśle określonej grupy 
adresatów z zakładów pracy, w których najczęściej 
występują wypadki przy pracy (budownictwo, prze-
twórstwo przemysłowe) oraz którym najtrudniej jest 
spełnić wymagania stawiane przez przepisy prawa 
pracy, tj. mikro- i małych przedsiębiorstw. W tym celu 
Państwowa Inspekcja Pracy planuje:

 ● upowszechniać w  mediach programy prewen-
cyjne PIP - zachęcać pracodawców do wzięcia 
w nich udziału i skorzystania z eksperckiej pomo-
cy inspektorów pracy,

 ● wzbogacać ofertę wydawniczą o  interaktywne 
narzędzia wspomagające pracodawcę w samo-
dzielnym dostosowaniu zakładu pracy do 
obowiązujących przepisów i  uzyskaniu satys-
fakcjonującego poziomu bezpieczeństwa pracy,

 ● doskonalić system szkoleń organizowanych dla 
pracodawców w ramach programów prewencyj-
nych PIP,

 ● ściśle współpracować z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych w celu optymalnego wykorzystania 
środków z Funduszu Prewencji ZUS na działania 
służące poprawie warunków pracy. 

Z danych z kontroli u pracodawców, którzy 
w  poprzednich latach brali udział w  programie 
prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” wynika, 
że u  75  % z  nich osiągnięto trwałą popra-
wę bezpieczeństwa pracy i  praworządności 
w  stosunkach pracy. Ostatnie kontrole skut-
kowały wydaniem decyzji dotyczących jedynie 
drobnych nieprawidłowości. Ponadto przeana-
lizowano wyniki ok. 200 kontroli przeprowadzo-
nych w zakładach, które zdobyły Dyplom w latach 
2008 – 2009. Jedynie w 27 inspektorzy stwierdzili 
wykroczenia i ukarali pracodawców mandatami. 
Efekty programu okazały się  więc zadowalające.

z perspektywy czasu - przynoszące wymierny i trwa-
ły efekt. 
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ZAŁĄCZNIKI

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. z 2012 r. poz. 404, 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 cywilnego Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 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 sprawach o wykroczenia 

Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm. 

6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców  Dz. U. z 2012 r. poz.1155, ze zm.

7 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U.  z 2013 r. poz. 217, 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. z 2012 r. poz. 1146

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 7 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 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, ze zm.

14 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych 

Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, ze zm.

15 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej 

Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.

16 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, ze zm.

17 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach 
handlowych 

Dz. U. z 2014 r. poz. 430

18 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe Dz. U. z 2012 r. poz. 264, ze zm.

19 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.

20 Ustawa z dnia 13 września 2002 r.  o produktach biobójczych Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252, ze zm.

21 Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy

Dz. U. z 2013 r. poz. 674, ze zm. 

22 Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 

Dz. U. Nr 149, poz. 1076, ze zm.

23 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.

24 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. Nr 55, poz. 236, ze zm.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2013 r.

248

1 2 3

25 Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. U.  poz. 769

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, ze zm.

29 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.

30 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.

31 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach 
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

Dz. U. Nr 84, poz. 906, ze zm.

32 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, ze zm.

33 Ustawa z dnia 30 pażdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tuytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz. U. z 2009 r.  Nr 167, poz. 1322, ze 
zm.

34 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

35 Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, ze zm.

36 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac 
podwodnych 

Dz. U. Nr 199, poz. 1936, ze zm.

37 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych

Dz. U. z 2012 r.  poz. 592, ze zm.

38 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych 

Dz. U. Nr 166, poz. 1608, ze zm.

39 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2014 r. poz. 167

40 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2013 r. poz. 1458

wg stanu prawnego na dzień 13.05. 2014 r.
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Załącznik 2

A. STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W 2013 R. 

Wyszczególnienie 

Państwowa Inspekcja Pracy

Ogółem
Liczba  

pracowników 
GIP

Liczba  
pracowników 

OIP

Liczba  
pracowników 

OS PIP  
we Wrocławiu

Ogółem: w tym 2 748 196 2 492 60
pracownicy na kierowniczych stanowiskach 
poza głównymi księgowymi

26 23 3

kierownicze stanowiska inspektorskie  
(OIP + Z-cy OIP)

48 48

nadinspektorzy pracy – kierownicy oddziałów 42 42
pozostałe stanowiska inspektorskie 1 570 1 570
stanowiska podinspektorskie 27 27
pracownicy merytoryczni niewykonujący 
czynności kontrolnych

459 105 343 11

pracownicy ds. ewidencjonowania 
i analizowania działalności inspektorów pracy

195 27 159 9

służby finansowe, w tym główni księgowi 87 11 72 4
pracownicy administracyjni 210 25 176 9
pracownicy obsługi 84 5 55 24

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻ PRACOWNIKÓW PIP
Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych

WIEK
do 30 lat 181 6,59
31–40 lat 769 27,98
41–50 lat 810 29,48
51–60 lat 717 26,09
powyżej 60 lat 271 9,86

WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE, w tym: 2 445 88,97
prawnicze 629 25,73
administracyjne 255 10,43
techniczne 1 084 44,33
inne specjalności 477 19,51
POMATURALNE 55 2
ŚREDNIE 197 7,17
ZAWODOWE 39 1,42

PODSTAWOWE 12 0,44
STAŻ PRACY W PIP

do 10 lat 1145 41,67
11–20 lat 1067 38,83
21–30 lat 459 16,7
ponad 30 lat 77 2,8

Źródło: dane PIP
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Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej 
(dane GUS)

Wyszczególnienie
(sekcje PKD*) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach
ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

OGÓŁEM
2011 97222 404 703 96115
2012 91000 348 602 90050
2013 88267 276 529 87462

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo

2011 1507 26 19 1462
2012 1417 21 14 1382
2013 1283 12 14 1257

Górnictwo 
i wydobywanie

2011 2908 29 22 2857
2012 2687 26 12 2649
2013 2393 18 14 2361

Przetwórstwo przemysłowe 
2011 33431 85 262 33084
2012 30243 60 229 29954
2013 28095 52 222 27821

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych

2011 1082 11 17 1054
2012 1011 8 10 993
2013 865 3 6 856

Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją

2011 2124 13 19 2092
2012 2132 12 14 2106
2013 2174 2 18 2154

Budownictwo
2011 9222 99 144 8979
2012 8145 82 131 7932
2013 6712 70 82 6560

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle

2011 11703 36 76 11591
2012 11423 27 54 11342
2013 11368 26 57 11285

Transport i gospodarka 
magazynowa

2011 6827 57 57 6713
2012 6402 60 45 6297
2013 6125 38 35 6052

Działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

2011 1376 - 1 1375
2012 1389 2 2 1385
2013 1256 - 2 1254

Informacja i komunikacja
2011 617 4 2 611
2012 549 4 5 540
2013 570 3 2 565

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

2011 985 - 4 981
2012 1010 1 2 1007
2013 1543 4 4 1535

Działalność związana z obsłu-
gą rynku nieruchomości 

2011 1176 1 8 1167
2012 1112 4 9 1099
2013 1009 1 7 1001
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Wyszczególnienie
(sekcje PKD*) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach
ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna

2011 1424 1 7 1416
2012 1267 8 5 1254
2013 1103 5 3 1095

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

2011 4141 11 16 4114
2012 3993 13 16 3964
2013 4048 10 27 4011

Administracja publiczna 
i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

2011 4603 17 18 4568
2012 4412 5 16 4391
2013 4580 14 14 4552

Edukacja
2011 4641 4 12 4625
2012 4724 6 14 4704
2013 4832 6 9 4817

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna

2011 8057 6 10 8041
2012 7699 7 13 7679
2013 8982 7 5 8970

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją

2011 904 2 8 894
2012 911 1 8 902
2013 821 2 6 813

Pozostała działalność 
usługowa

2011 904 2 8 894
2012 474 1 3 470
2013 508 3 2 503

(*) – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) z 2007 r.

Źródło: dane GUS, 2011-2012 - dane ostateczne, 2013 r. – dane nieostateczne
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Załącznik 6
Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2013 według PKD

Wyszczególnienie  (sekcje PKD)

Podmioty, na rzecz których 
jest świadczona praca  

(na podstawie  
umowy o pracę, 

umów cywilnoprawnych) 

Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, 
na rzecz których nie jest 

świadczona praca

OGÓŁEM 655 473 919 444
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 11 423 10 273
Górnictwo i wydobywanie 1 265 631
Przetwórstwo przemysłowe 84 808 84 166
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę 1 125 853
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 4 714 2 595
Budownictwo 75 690 127 579
Handel, naprawy 193 934 227 001
Transport i gospodarka magazynowa 42 555 69 783
Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 24 173 19 712
Informacja i komunikacja 12 457 38 477
Finanse i ubezpieczenia 11 719 31 272
Obsługa rynku nieruchomości 13 294 18 211
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 49 740 113 412
Usługi administrowania 16 219 30 526
Administracja publiczna 7 093 314
Edukacja 32 111 20 614
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 28 835 65 613
Kultura, rozrywka i rekreacja 9 638 10 289
Pozostała działalność usługowa 34 562 48 107
Gospodarstwa domowe 2 2
Organizacje eksterytorialne 116 14

Źródło: Zestawienie na podstawie danych ZUS o liczbie aktywnych płatników opłacających składki na ubezpieczenie 
społeczne oraz Fundusz Pracy (stan na grudzień 2013 r.)




