
IV. PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY – W TYM 
BEZPIECZEŃSTWA  
I HIGIENY PRACY, W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH 
KONTROLI 

W Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2002 r. uwzględniono II etap realizacji 

działań długofalowych (przewidzianych na lata 2001-2003) oraz zadania jednoroczne (zaplanowane 

na rok sprawozdawczy). 

Program długofalowy objął zagadnienia strategiczne dla ochrony pracy, z uwagi na: 

potrzebę monitorowania zjawisk towarzyszących procesom restrukturyzacji i przekształceń 

własnościowych (górnictwo, hutnictwo, energetyka, Polskie Koleje Państwowe) oraz 

głębokim reformom systemowym (ochrona zdrowia, oświata, administracja rządowa i 

samorządowa); 

zdiagnozowany wcześniej, niewłaściwy stan ochrony pracy, lub możliwość wystąpienia zagrożeń w 

znacznej skali: wyselekcjonowane zakłady różnych branżcharakteryzujące się największym 

nasileniem zagrożeń zawodowych, małe zakłady (zatrudniające do 20 pracowników), zakłady o 

dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

współudział w realizacji rządowego Programu rozwoju handlu do 2003 r. – placówki handlu 

detalicznego, ze szczególnym uwzględnieniem placówek wielkopowierzchniowych (supermarkety); 

potrzebę upowszechniania, sprawdzonych w krajach Unii Europejskiej, rozwiązań polegających na 

systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy; 

znaczną skalę zagrożeń występujących w dziale gospodarki narodowej w odniesieniu do którego 

PIP nie posiada uprawnień nadzorczo-kontrolnych – działania prewencyjne w rolnictwie 

indywidualnym. 

W programie jednorocznym uwzględniono w szczególności: 

kontrole wybranych zagadnień z zakresu praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwa 

pracy w: transporcie drogowym (w tym autokarowym), domach pomocy społecznej i domach 

dziecka, wyższych uczelniach oraz zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne; 

kontrole bezpieczeństwa pracy: w zakładach produkujących, magazynujących lub stosujących 

proszek aluminiowy; w oczyszczalniach ścieków; zakładach zajmujących się obrotem wyrobów tzw. 

pirotechniki widowiskowej oraz produkujących materiały wybuchowe; zakładach budowlanych; 

gospodarstwach rolnych; zakładach zajmujących się usuwaniem odpadów stałych, a także w 

zakresie problematyki dot. występowania azbestu w środowisku pracy; 

kontrole praworządności dotyczące: stosunku pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, zatrudniania 

młodocianych, przestrzegania uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zakładowych 

układów zbiorowych oraz wykonywania przez pracodawców orzeczeń sądów pracy. 

Generalnie celem wszystkich kontroli była ocena stanu praworządności i bezpieczeństwa pracy 

oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji stwierdzonych naruszeń prawa. W zakładach 

o wysokich wskaźnikach wypadkowości i zapadalności na choroby zawodowe koncentrowano się na 

rozpoznaniu tych zagrożeń, które powodują wypadki przy pracy i choroby zawodowe, aby podjąć 

właściwe działania prewencyjne prowadzące do ich likwidacji lub ograniczenia. W zakładach 

podlegających głębokim zmianom systemowym starano się dokonać oceny wpływu tych procesów na 

stan ochrony pracy oraz określić zjawiska towarzyszące przekształceniom. 

W niniejszym rozdziale omówiono podjęte przez organy PIP działania oraz doraźne i 

długoterminowe wnioski ukierunkowane na poprawę sytuacji. Podkreślić należy, że dokonywane 

oceny odnoszą się tylko do kontrolowanych zakładów. Mogą one jednak wskazywać również na 

występowanie zjawisk ogólniejszych. 


