
D. Polskie Koleje Państwowe 

Kontrole przeprowadzone w 2002 r. w jednostkach organizacyjnych PKP S.A. obejmujących linie 

kolejowe przystosowywane do standardów Unii Europejskiej ujawniły poziom nieprawidłowości 

zbliżony – dla większości badanych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy – do naruszeń 

stwierdzonych w roku poprzednim (wówczas kontrolowano jednostki obejmujące linie nie 

przeznaczone do modernizacji). 

W ponad połowie skontrolowanych w roku sprawozdawczym jednostek PKP ujawniono 

nieprawidłowości dotyczące maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, w 50% - wentylacji, 

oświetlenia i ogrzewania, a w 45% - pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Podkreślić należy wysoką skalę nieprawidłowości polegających na niewłaściwym 

utrzymaniu nawierzchni torowej (59%) oraz urządzeń sterowania ruchemkolejowym (43%). 

Przekształcenia PKP S.A. nie spowodowały również poprawy w obszarze praworządności w 

stosunkach pracy. W jednostkach organizacyjnych powstałych spółek kolejowych stwierdzono liczne 

nieprawidłowości polegające na nieudzielaniu urlopów wypoczynkowych (63% kontrolowanych 

jednostek), niewypłacaniu bądź zaniżaniuświadczeń pieniężnych, m.in. dodatków za staż pracy 

(62%), dodatków za pracę w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych (55%), nagród 

jubileuszowych (55%) oraz nieprzekazywaniu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych (66%). Inspektorzy pracy podkreślają, że eliminowanie najistotniejszych nieprawidłowości 

w sferze prawnej ochrony pracy – mimo, że dyrektorzy zakładów będących jednostkami 

organizacyjnymi spółek są upoważnieni do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy – jest w 

praktyce uzależnione od decyzji podejmowanych przez zarządy tych spółek. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w jednostkach Polskich Kolei Państwowych 

zawiera   
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• Pełne wyniki kontroli zawiera informacja zbiorcza dostępna w Głównym Inspektoracie 

Pracy 

* * * 

Dla unowocześnienia polskiej gospodarki, poprawy wyników ekonomicznych, przystosowania do 

działania w warunkach konkurencyjności na rynkach światowych, głęboka restrukturyzacja jest 

procesem niezbędnym. 

Jednak zjawiska obserwowane w kontrolowanych podmiotach funkcjonujących w branżach, które 

podlegają procesom restrukturyzacji i przekształceń własnościowych, budzą niepokój Państwowej 

Inspekcji Pracy. Zjawiska te już niekorzystnie rzutują na ochronę pracy, a ich oddziaływanie w 

niedalekiej przyszłości może być dużo bardziej dotkliwe. 

Likwidacja kopalń, zmniejszenie liczby czynnych przodków ścianowych, ograniczenie produkcji 

surówki i stali, rezygnacja z przestarzałych stalowni martenowskich przynosi pozytywny skutek w 

postaci ograniczenia zagrożeń zawodowych. Z drugiej jednak strony związane jest to nieuchronnie z 

koniecznością znacznego zmniejszenia zatrudnienia oraz zapotrzebowaniem na, prawie wyłącznie, 

bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zjawisko redukcji zatrudnienia przybiera niekiedy 

rozmiary wykluczające funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa (ze względu na minimalną obsadę ilościową i brak pracowników z niezbędnymi 

kwalifikacjami i doświadczeniem w górnictwie, hutnictwie, kolejnictwie), a także z przepisami dot. 

prawnej ochrony pracy, zwłaszcza w zakresie czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. 

Niezapewnienie pracownikom niezbędnego wypoczynku może, szczególnie w tych sektorach, 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ich samych, współpracowników oraz osób postronnych. 



Cechą wspólną, wskazywaną zarówno przez inspektorów pracy, jak i pracodawców działających w 

restrukturyzowanych sektorach, są trudności finansowe. Skutkują one znacznym ograniczeniem 

inwestycji (w szczególności w hutnictwie i PKP) oraz „oszczędnościami” czynionymi często 

kosztem bezpieczeństwa pracy (górnictwo, PKP) i wypłaty świadczeń należnych pracownikom 

(zwłaszcza PKP). 

Do obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy, w których najchętniej czynione 

są „oszczędności
”
 należy też przygotowanie pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, 

profilaktyczne badania lekarskie), ocena i informowanie pracowników o występującym ryzyku 

zawodowym, badania i pomiary środowiska pracy. 

Wpływ procesów restrukturyzacyjnych na stan ochrony pracy podlega i będzie podlegać 

systemowemu monitorowaniu. Priorytetowym przedmiotem działań PIP pozostaną: 

pełne wywiązywanie się przez pracodawców z obowiązków wobec pracowników zwalnianych i 

odchodzących z pracy, w tym objętych programem aktywizacji zawodowej, 

podejmowanie zdecydowanych działań zapobiegających pojawianiu się bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia ludzi oraz natychmiastowa likwidacja istniejących zagrożeń o takim charakterze. 

 


