
III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – 

– INFORMACJE OGÓLNE 

W roku 2002 inspektorzy pracy przeprowadzili 94 982 kontrole u 73 761 pracodawców. Różnica 

między liczbą kontroli, a liczbą skontrolowanych pracodawców wynika z konieczności 

przeprowadzenia kolejnej kontroli u tego samego pracodawcy (sprawdzenia realizacji wydanych 

wcześniej decyzji i wniosków, zbadania zasadności skargi pracowniczej, ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy), jak również z tego, iż kontrolując kilka oddziałów, filii czy jednostek 

lokalnych wciąż kontrolowano tego samego pracodawcę. W skontrolowanych zakładach pracowało 

blisko 4,9 mln osób. Połowa spośród kontrolowanych pracodawców nie zatrudniała więcej niż 9 

pracowników, niemal co trzeci zatrudniał od 10 do 49 pracowników. Natomiast ok. 4% 

skontrolowanych zakładów (3 167) to zakłady duże – o zatrudnieniu co najmniej 250 pracowników. 

Należy podkreślić, że wg danych GUS zakładów takich jest w kraju około 4 300 – inspektorzy 

skontrolowali zatem blisko 3/4 z nich. 

Co trzeci kontrolowany pracodawca zajmował się handlem i naprawami, prawie co czwarty 

przetwórstwem przemysłowym, a co dziewiąty działalnością budowlaną. Wymienionymi rodzajami 

działalności zajmowało się łącznie 70% skontrolowanych pracodawców. 

Inspektorzy pracy wydali ponad 651 tys. decyzji, w większości (96%) nakazujących usunięcie 

uchybień w określonym terminie. Struktura przedmiotowa wydanych decyzji w ostatnich latach nie 

ulega znaczącym zmianom. 

 

Wśród wydanych decyzji ponad 17 tys. nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac w 

związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników, 

spowodowanego najczęściej: 

eksploatacją niesprawnych technicznie środków transportowych; 

eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych nieposiadających właściwej ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym; 

wykonywaniem prac na wysokości bez właściwego zabezpieczenia; 

obsługą maszyn i urządzeń niewyposażonych lub wyposażonych w niewłaściwe urządzenia 



ochronne. 

W wyniku wydania 6,4 tys. decyzji skierowano do innych prac niemal 15 tys. pracowników (w 

tym około 800 kobiet oraz 261 młodocianych) zatrudnionych – wbrew obowiązującym przepisom – 

przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych, szkodliwych lub przy pracach niebezpiecznych bez 

wymaganych kwalifikacji. 

Ze względu na występowanie trwałych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi okręgowi inspektorzy 

pracy wydali - na podstawie art.9 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - 7 decyzji dotyczących 

zaprzestania działalności zakładu pracy lub jego części. Powodem wydania decyzji było 

nieprzestrzeganie obowiązujących norm powierzchniowo-przestrzennych stanowisk pracy, 

niespełnianie wymogów dotyczących wysokości pomieszczeń, brak wentylacji ogólnej lub miejscowej, 

brak zabezpieczeń instalacji energetycznych czy zabezpieczeń maszyn i urządzeń, brak prawidłowo 

zorganizowanego zaplecza higienicznosanitarnego. 

Oprócz decyzji dot. stanu bhp inspektorzy pracy wydali łącznie 28 234 decyzje nakazujące 

wypłatęwynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia należnego pracownikowi. Wydane nakazy 

dotyczyły wypłaty świadczeń na rzecz 214 937 pracowników (na ogólną kwotę około 266,5 mln zł.). 

Spośród świadczeń, których wypłatę nakazywali inspektorzy, zdecydowaną większość stanowiły 

niewypłacone wynagrodzenia za pracę (40%), a w dalszej kolejności: świadczenia urlopowe (12%), 

ekwiwalent za urlop (5%), odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

dotyczących pracodawcy (4%). 

Zrealizowanych zostało – wg stanu na dzień 30.04.2003 - 15 319 nakazów (54% wydanych). W 

wyniku realizacji nakazów 104 352 pracowników (49% spośród objętych nakazami) otrzymało 

należne świadczenia pieniężne na kwotę ogółem 102 mln zł (38% kwoty nakazanej do wypłaty przez 

inspektorów pracy). Ponadto 1 065 nakazów zostało zrealizowanych częściowo – 15 945 pracowników 

otrzymało świadczenia na kwotę ogółem 10,3 mln zł. 

Dodatkowo w zakresie objętym nakazami, część pracodawców dokonała “samokontroli” 

prawidłowości wypłacanych świadczeń i wypłaciła kwotę 731 tys zł. 

W ocenie inspektorów pracy podstawową przyczyną niewykonania nakazów jest brak środków 

finansowych, szczególnie w zakładach małych i średnich. Część pracodawców odmawia jednak 

wykonania nakazu bez podania przyczyn. 

Ponieważ część nakazów została wydana pod koniec roku sprawozdawczego, nie wszyscy 

pracodawcy dotychczas udzielili odpowiedzi o ich realizacji. 

Odwołania wniesiono od 1 868 decyzji (blisko 7% wydanych), zaś wnioski o uchylenie lub zmianę 

decyzji ostatecznej złożono w przypadku 987 nakazów. 

W wyniku rozpatrzenia ww. odwołań, 962 nakazy zostały utrzymane w mocy, 420 – zostało 

uchylonych, 472 – zostały zmienione; 4 postępowania zostały umorzone. 

Po rozpatrzeniu wniosków o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej, organy Państwowej 

Inspekcji Pracy w 832 przypadkach zmieniły decyzje, 80 nakazów zostało uchylonych; 75 decyzji 

zostało utrzymanych w mocy. 

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych nakazów wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego 

należnego pracownikowi świadczenia, oraz stosunkowo dużą efektywność tego środka prawnego, 

należy stwierdzić, że uprawnienie to (uzyskane dopiero 25 sierpnia 2001 r.) w połączeniu z egzekucją 

administracyjną, pozwala na skuteczniejsze oddziaływanie na pracodawców. 

W związku z niewykonywaniem decyzji (zarówno dotyczących bezpieczeństwa pracy, jak i 

nakazujących wypłatę świadczeń) inspektorzy pracy wszczęli 378 postępowań 

egzekucyjnych przeciwko 347 pracodawcom. Spośród wszczętych postępowań 56 umorzono, przede 

wszystkim z powodu wykonania obowiązków objętych tytułami wykonawczymi, ale także z powodu 

ogłoszenia upadłości pracodawcy lub utraty przez adresata tytułu wykonawczego statusu pracodawcy. 



Zawieszono 6 postępowań – głównie w związku z dokonanym przez inspektora pracy, na wniosek 

pracodawcy, przesunięciem terminu realizacji obowiązku. 

W celu przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z nakazów inspektorów pracy 

nałożono na pracodawców 362 grzywny w łącznej kwocie około 1,4 mln zł (średnia kwota grzywny 

wynosiła więc 3,8 tys. zł.). Kwota nakładanych grzywien wahała się od 500 do 25 tys. zł. Spośród 

pracodawców, na których nałożono grzywnę zapłaciło ją jedynie 35 (łącznie kwotę 60,7 tys. zł.). 

W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a najczęściej już na etapie bezpośrednio go 

poprzedzającym, czyli – skierowania upomnienia, decyzje wykonało 1 226 pracodawców (58% 

pracodawców do których upomnienia skierowano). Do Urzędów Skarbowych skierowano 234 sprawy. 

Powyższe informacje pozwalają wysnuć wniosek, iż niejednokrotnie impulsem wystarczającym do 

spowodowania wykonania decyzji okazywało się już samo upomnienie. Dotyczyło to jednak w głównej 

mierze decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których wykonanie nie wymagało 

zaangażowania znacznych środków finansowych. Działania egzekucyjne nie były już jednak tak 

skuteczne, gdy zmierzały do spowodowania realizacji decyzji wypłaty wynagrodzeń w sytuacji, gdy 

przyczyną niewypłacania świadczeń pracowniczych była zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy. 

W 2002 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono 37 decyzji i 5 postanowień 

wydanych przez okręgowych inspektorów pracy oraz 1 decyzję i 1 postanowienie wydane przez 

Głównego Inspektora Pracy. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 6, uznając w dwóch sprawach 

zasadność skargi (skargi dotyczyły odmowy udostępnienia dokumentacji z kontroli), rozpatrzenie 

czterech skarg zakończyło się ich odrzuceniem (dotyczyły kwestii z zakresu bezpieczeństwa pracy). 

Dwie skargi zostały wycofane przez skarżących, a 30 (w tym jedna na decyzję Głównego Inspektora 

Pracy) wniesionych skarg nie zostało dotychczas rozpatrzonych. Z zawisłych przed Sądem decyzji 18 

dotyczy nakazania wykonania obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a 12 dotyczy 

utrzymania w mocy decyzji nakazujących wypłacenie wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku 

pracy. Nie została również rozpatrzona żadna z 5 skarg wniesionych na postanowienia okręgowych 

inspektorów pracy (jedna skarga została wycofana przez skarżącego). Zaskarżone postanowienia 

dotyczyły utrzymania w mocy postanowień inspektorów pracy o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym. Bez rozpatrzenia pozostaje także skarga na 

postanowienie Głównego Inspektora Pracy. 

Nadzieję na przyspieszenie tempa rozpatrywania skarg stwarza wejście w życie z dniem 1 

stycznia 2004 r. ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 

153, poz. 1269). 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali ogółem 72 877 wystąpień, w tym do 

pracodawców – 72 759 wystąpień, a do innych organów i instytucji – 118 wystąpień. Skierowane 

wystąpienia zawierały 469 674 wnioski. 



 

Inspektorzy pracy skierowali 118 wystąpień do jednostek nadrzędnych nad zakładami 

pracy oraz innych podmiotów. Wnioski zawarte w wystąpieniach - podobnie jak w latach ubiegłych - 

dotyczyły przede wszystkim zapewnienia podległym jednostkom organizacyjnym środków finansowych 

(na wypłatę należnych pracownikom świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, terminowe 

przekazywanie kwot odpisów podstawowych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), 

terminowego udzielania urlopów wypoczynkowych oraz doprowadzenia stanu technicznego obiektów 

do wymogów określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali 57 wystąpień, w szczególności do organów 

administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Zagadnienia będące przedmiotem największej 

liczby wniosków zawartych w wystąpieniach dotyczyły zapewnienia środków finansowych na 

terminowe przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach 

oświatowych i służby zdrowia oraz na wypłatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pracownikom zatrudnionym w tych placówkach. O sposobie realizacji wniosków zawartych w 

wystąpieniach skierowanych przez okręgowych inspektorów pracy poinformowało 56 % adresatów. 

W 2002 roku inspektorzy pracy ujawnili 101 740 wykroczeń przeciwko prawom 

pracownika popełnionych przez 43 164 sprawców. 



 
Następstwem stwierdzenia przez inspektorów pracy, iż popełniono wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika było ukaranie grzywną nałożoną w drodze mandatu karnego, zastosowanie 

środka wychowawczego przewidzianego w art. 41 Kodeksu wykroczeń, a także skierowanie przeciwko 

jego sprawcy - wniosku o ukaranie do sądu. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do sądu 4 986 wniosków o 

ukaranie sprawców 18 532 wykroczeń (prawie 50% spośród nich to wykroczenia związane z 

nieprzestrzeganiem praworządności w stosunkach pracy, zaś około 44% wykroczeń wiązało się z 

naruszeniem przepisów bhp). 

Sądy rozstrzygnęły ponad 47% spraw, wydając 2 361 orzeczeń (w tym 147 nakazów karnych). W 

ich wyniku 2 227 obwinionych ukarano karą grzywny na łączną kwotę 1 713 455 zł, a karą nagany 13 

osób. Średnia wysokość grzywny oscylowała wokół kwoty 770 zł. Jednocześnie, 52 osoby sądy uznały 

za winne lecz odstąpiły w stosunku do nich od wymierzenia kary a 39 – uniewinniły. Umorzono 4 

postępowania. 

Utrzymana została tendencja do usprawiedliwiania przez sądy (a w poprzednich latach przez 

kolegia do spraw wykroczeń) naruszeń praw pracowniczych - sytuacją gospodarczą kraju i 

trudnościami finansowymi pracodawców oraz orzekania niskich kar z uwagi na usunięcie 

nieprawidłowości już po przeprowadzeniu kontroli . 

Poza tym sądy niejednokrotnie zwracały składane przez inspektorów pracy wnioski w celu 

uzupełnienia braków formalnych - najczęściej dotyczących informacji o karalności obwinionego, 

wskazania pokrzywdzonych lub informacji o warunkach materialnych i rodzinnych obwinionego. 

Powodowało to wydłużenie postępowania i wzrost jego kosztów, a w niektórych przypadkach 

doprowadziło nawet do przedawnienia orzekania. Czyni to aktualnymi, sformułowane w roku ubiegłym 

spostrzeżenia, iż uregulowania Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie w pełni 

przystają do specyfiki wykroczeń ściganych przez inspektorów pracy. Pracownicy uznani za 

pokrzywdzonych, zawiadomieni o skierowaniu przez inspektora wniosku o ukaranie pracodawcy są 

zdezorientowani, a często i niezadowoleni z roli jaką im wyznaczają przepisy. 

Od orzeczeń sądów wniesiono 42 apelacje (1,7% rozstrzygniętych wniosków), z których 19 wnieśli 

inspektorzy pracy. W ich wyniku utrzymano w mocy 32 orzeczenia, 2 uchylono lub zmieniono, 3 

uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania. Uniewinniono 2 osoby. 



Ostateczna kwota orzeczonych grzywien, po rozstrzygnięciu wniesionych apelacji, wyniosła 

1 708 255 zł (jedynie o 5 200 zł mniej niż orzeczona pierwotnie) 

Sprawdza się zdaniem inspektorów pracy instytucja “dobrowolnego poddania się karze”, 

pozwalająca na szybkie i z pełną świadomością i udziałem obwinionego ukaranie sprawcy 

wykroczenia. 

Postępowanie mandatowe stosowano ponad sześciokrotnie częściej niż wnioski o ukaranie. 

Grzywnę w drodze mandatu karnego, na łączną kwotę 9,7 mln zł., nałożono bowiem na 33 591 

sprawców 75 757 wykroczeń. Na jeden mandat przypada więc średnio 290 zł. Głównym powodem 

takiego stanu rzeczy jest przekonanie inspektorów pracy, iż grzywna nałożona w drodze mandatu w 

krótkim czasie po stwierdzeniu naruszenia jest niejednokrotnie bardziej skuteczna (niewielki odstęp 

czasowy pomiędzy stwierdzeniem nieprawidłowości a reakcją na nie) niż odleglejsze w czasie i często 

długotrwałe postępowanie przed sądem. 

Wobec 4 587 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, 

ostrzeżeń czy zwrócenia uwagi, najczęściej wówczas gdy uznawano, że zastosowanie takiego środka 

wystarczy do spowodowania aby konkretny pracodawca (osoba działająca w jego imieniu lub 

kierująca pracownikami) przestrzegał w przyszłości przepisów prawa pracy; gdy kontrolę 

przeprowadzano po raz pierwszy w krótkim okresie po rozpoczęciu działalności przez pracodawcę, 

także w przypadkach wykroczeń mniejszej wagi i uzasadnionych okolicznościami sprawy. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 846 zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najwięcej, bo 448 zawiadomień dotyczyło przestępstwa 

określonego w art. 225 § 2 k.k. polegającego na udaremnianiu lub utrudnianiu wykonywania czynności 

służbowych lub zbiegu tego przestępstwa z przestępstwem z art. 218 k.k., dotyczącym złośliwego i 

uporczywego naruszania praw pracowników wynikających ze stosunku pracy. Sam art. 218 k.k. 

stanowił podstawę skierowania 280 zawiadomień. 

Do czasu opracowania Sprawozdania brak jest reakcji prokuratury - podobnie jak w ubiegłym roku 

- na około 20% skierowanych zawiadomień. 

W wyniku skierowanych przez prokuratorów aktów oskarżenia sądy skazały 36 pracodawców, 

orzekając głównie kary grzywny i kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zapadły także 32 wyroki 

skazujące, będące wynikiem aktów oskarżenia skierowanych na skutek zawiadomień inspektorów 

pracy z 2000 i 2001 roku. 

Analiza powyższych danych wskazuje na wzrastającą z roku na rok liczbę zawiadomień o 

popełnieniu przestępstwa utrudniania przeprowadzenia kontroli - z 89 zawiadomień w 2000 roku i 237 

w roku 2001, do 448 w roku sprawozdawczym. Oznacza to, że coraz częściej pracodawca nie 

przestrzegający przepisów prawa pracy postanawia w ogóle nie dopuścić do przeprowadzenia kontroli 

przez inspektorów pracy. 

W ostatnich latach na stałym poziomie pozostaje liczba postępowań wszczętych i następnie 

umorzonych (około 25%); w odniesieniu do 9% zawiadomień prokuratura odmówiła wszczęcia 

postępowania. Postępowania umarzane są z powodu braku znamion czynu zabronionego oraz braku 

przesłanek dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (art.17§1 pkt 2 k.p.k). 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w rozbieżności ocen zachowania sprawców czynów 

zabronionych przez inspektora pracy oraz prokuratora, do którego należy ostatecznie ocena istnienia 

znamion przestępstwa w postaci złośliwości, uporczywości i umyślności działania pracodawców oraz 

uznawania przez prokuratorów przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

za przestępstwa mniejszej wagi i tym samym bardziej liberalnego podejścia do ich sprawców. 

To, co przez inspektora zawiadamiającego o popełnieniu przestępstwa z art. 225 § 2 k.k., 

uznawane jest za utrudnianie czynności kontrolnych, nie zawsze jest tak postrzegane przez 

prokuratora. Nie jest traktowane jako utrudnianie kontroli np. kilkakrotne niestawianie się na wezwania 



inspektora. W takich przypadkach argumentem prokuratury bywa “brak udokumentowania przyczyny 

niestawiennictwa” i w związku z tym nie jest przeprowadzana żadna czynność dowodowa. 

W przypadku przestępstw z art. 218 k.k. niedopatrzenie się złośliwości i uporczywości w działaniu, 

a więc braku ustawowych znamion przestępstwa, uzasadniane było przez prokuratorów przede 

wszystkim trudną sytuacją finansową pracodawców. 

Właśnie taka praktyka prokuratury spowodowała, iż inspektorzy pracy - mając prawo złożenia 

zażalenia w razie odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia – w przypadku przestępstw z 

art. 225 § 2 k.k. nie kierowali zażaleń (w trakcie całego roku zaledwie 39 zażaleń). Natomiast zdarzały 

się przypadki, iż już samo złożenie zawiadomienia o przestępstwie skutkowało zaniechaniem przez 

pracodawcę działań utrudniających kontrolę i umożliwiało jej przeprowadzenie. 

W roku 2002 inspektorzy pracy powiadomili prokuratorów o wynikach 861 kontroli związanych z 

przeprowadzonymi postępowaniami w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy, 91 kontroli przeprowadzono na wniosek prokuratorów. Tak jak w latach ubiegłych inspektorzy 

pracy wydawali na wniosek prokuratorów opinie dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn 

śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy oraz udostępniali dokumentacje z kontroli 

przeprowadzanych w związku z takimi wypadkami. W tym zakresie inspektorzy pracy pozytywnie 

oceniają współpracę z prokuratorami. W postępowaniach prowadzonych przez prokuratorów 

inspektorzy występowali niejednokrotnie w charakterze biegłych, byli też na bieżąco informowani o 

wynikach tych postępowań. Nadal jeszcze zdarzają się też przypadki, w których - mimo ciążącego na 

nich obowiązku - prokuratorzy nie zawiadamiają o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa lub 

dochodzenia. 

W 2002 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca z sądami polegała głównie na 

przekazywaniu sądom pracy i sądom karnym dokumentacji z kontroli pracodawców będących 

stronami w toczących się postępowaniach oraz udziale inspektorów pracy w tychże postępowaniach w 

charakterze świadków lub biegłych. 

Inspektorzy pracy uzyskiwali także z sądów pracy informacje o orzeczeniach jakie zapadły w 

sprawach ze stosunku pracy, celem skontrolowania wykonywania przez pracodawców orzeczeń 

sądów pracy. 

W okręgowych inspektoratach pracy oraz oddziałach terenowych organizowano spotkania z 

przewodniczącymi wydziałów grodzkich sądów rejonowych oraz sędziami, celem omówienia trybu 

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prawidłowości sporządzania wniosków o ukaranie. 

W kierowanych do prezesów sądów pismach okręgowi inspektorzy pracy sygnalizowali problemy – 

jakie w kontekście specyfiki wykroczeń ściganych przez inspektorów pracy – sprawiają zwroty przez 

sądy wniosków o ukaranie celem uzupełnienia braków formalnych. 

W 2002 r. udzielono 1 180 357 porad, z czego 78,5 % stanowiły porady prawne, a 21,5 % porady 

techniczne. 



 

Należy podkreślić, że poradnictwo prawne jest jednym z istotniejszych zadań realizowanych przez 

Państwową Inspekcję Pracy i ma duży wpływ na poprawę praworządności w stosunkach pracy 

(poprzez eliminowanie nieznajomości obowiązujących przepisów i wadliwej ich interpretacji przez 

pracodawców) oraz na zwiększenie wiedzy pracowników i organizacji związkowych na temat 

przysługujących im uprawnień. 

Wśród udzielonych porad technicznych największą grupę stanowiły odpowiedzi dotyczące 

identyfikacji zagrożeń i sposobu zabezpieczenia przed ich działaniem pracowników – i na ogół 

związane były z budownictwem (prace na wysokości oraz ziemne), spawalnictwem oraz z obsługą 

urządzeń techniki biurowej. Porad tych udzielano głównie pracodawcom. Bardzo małe 

zainteresowanie identyfikacją zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem i stanowiskiem pracy 

występuje wśród pracowników (znikoma ilość zapytań pochodzi raczej od pracowników biurowych i 

dotyczy najczęściej pracy z komputerem lub kserografem) Wśród porad prawnych najczęściej – 

podobnie jak w latach ubiegłych – pytano o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, kwestie 

wynagrodzenia za pracę oraz czasu pracy. 

W stosunku do lat ubiegłych zwiększyło się zainteresowanie pracodawców problematyką oceny 

ryzyka zawodowego, zwłaszcza z małych zakładów pracy. 

W 2002 roku inspektorzy pracy wystosowali 7 410 pism o charakterze informacyjno – 

prewencyjnym.Adresatami pism były m.in. organy administracji rządowej, organizacje pracodawców, 

instytucje samorządowe, centrale związkowe, organy nadzoru nad warunkami pracy, izby 

rzemieślnicze oraz pracodawcy. Tematyka pism obejmowała zarówno zagadnienia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy jak i prawnej ochrony pracy. 

Zawarte w pismach informacje najczęściej dotyczyły: okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy, zasad bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń, eliminowania zagrożeń ujawnianych 

podczas kontroli zakładów określonej branży (np. przemysłu drzewnego, spożywczego, zakładów 

budowlano-montażowych, szpitali) oraz stwierdzonych w czasie kontroli naruszeń przepisów z 

zakresu prawnej ochrony pracy. 

Zasadniczym celem sporządzanych pism było wskazanie problemu, sugerowanie działań 

niezbędnych do eliminacji zagrożeń i niedopuszczenie do zaistnienia podobnych wypadków w 

zakładach prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność. 



W wyniku pism ok. 35% adresatów podjęło skuteczną działalność prewencyjną. Efektem tych pism 

było m.in. dokonanie przeglądów stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji, przeprowadzenie 

dodatkowych szkoleń pracowników uwzględniających uwagi i wnioski zawarte w pismach przesłanych 

przez inspektorów pracy, opracowanie i wdrożenie przez pracodawców zakładowych planów poprawy 

stanu bhp. Działalność profilaktyczna wpływa zatem na wzrost zainteresowania pracodawców stanem 

bhp oraz praworządnością w stosunkach pracy. 

W roku 2002 końcowemu egzaminowi poddano 39 kandydatów na rzeczoznawców do spraw 

bhp, z których 23 osoby zdobyły uprawnienia. Osiem osób posiadających już uprawnienia wystąpiło o 

skierowanie na egzamin pozwalający rozszerzyć ich zakres. Pięć z nich zdało stosowny egzamin. Tym 

samym od chwili wejścia w życie rozporządzenia do końca roku 2002 Główny Inspektor Pracy nadał 

uprawnienia rzeczoznawcy529 osobom. 

W minionym roku odnotowano dalszy spadek liczby osób, które wzięły udział w szkoleniach (w 

roku 2000 przeszkolono 63 osoby, a w roku 2001 - 46 kandydatów na rzeczoznawców). Ma to związek 

z utrzymującą się złą koniunkturą w budownictwie i mniejszą liczbą realizowanych inwestycji. 

Konsekwencją tego jest opracowywanie mniejszej liczby projektów budowlanych, a tym samym 

mniejsze zapotrzebowanie na pracę rzeczoznawców. 

Podczas przeprowadzania czynności odbiorowych, związanych z przejmowaniem obiektów do 

eksploatacji, inspektorzy pracy dokonywali oceny poprawności wydanych przez rzeczoznawców opinii 

do projektów, na podstawie których obiekty te zostały wybudowane. 

W 2002 roku stwierdzono, że 63 opinie zostały wydane z naruszeniem prawa regulującego zasady 

funkcjonowania rzeczoznawców. W czterech przypadkach okręgowi inspektorzy pracy uznali, że 

uchybienia były na tyle poważne, iż w tych sprawach zasadne było skierowanie wniosku o cofnięcie 

uprawnień do Głównego Inspektora Pracy (wszystkie wnioski ze względów proceduralnych zostały 

zwrócone celem ich uzupełnienia). Ustalono też, że 11% projektów w ogóle nie było poddanych 

opiniowaniu. 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w pracy rzeczoznawców należy: 

wydawanie opinii “bez uwag” mimo obecności błędów w projekcie (29% opinii wydanych z 

naruszeniem prawa); 

przekraczanie zakresu posiadanych uprawnień (25% opinii wydanych z naruszeniem prawa); 

wydawanie opinii z uwagami, które nie uwzględniają wszystkich, dostrzeżonych w projekcie błędów 

(15% opinii wydanych z naruszeniem prawa); 

wydawanie opinii pozytywnej w przypadku, w którym można było taką opinię wydać tylko po 

uprzednim uzyskaniu zgody na odstępstwo, wydanej przez właściwy organ (8% opinii wydanych z 

naruszeniem prawa). 
 


