
C. Administracja samorządowa 

W kontrolowanych w roku sprawozdawczym urzędach administracji samorządowej, podobnie jak 

w urzędach centralnych kontrolowanych w 2001 r., najwięcej nieprawidłowości z 

zakresu praworządności w stosunkach pracy dotyczyło udzielania urlopów wypoczynkowych (w 

2002 r. 60% urzędów, w 2001 r. – 69%). W ponad połowie urzędów stwierdzono nieprawidłowości 

związane ze świadectwami pracy. Dotyczyły one niezamieszczania wymaganych przepisami prawa 

pracy informacji bądź podawania informacji błędnych. 

W blisko połowie urzędów zaniżono pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy z powodu zastosowania błędnej metody jego obliczania. W 42% urzędów 

niewłaściwie prowadzono akta osobowe pracowników. W 28% – zatrudniano kierowców 

w nieprawidłowym wymiarze czasu pracy. 

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, istotnym problemem występującym w prawie połowie 

urzędów samorządowych (w co 5 urzędzie centralnym) – jest nieprzystosowanie obiektów do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W 31% urzędów wystąpiły nieprawidłowości związane 

z wentylacją pomieszczeń pracy(wynikały one np. z zastawiania wlotu kanałów wentylacyjnych 

meblami). W co 4 urzędzie samorządowym (ponad 2–krotnie częściej niż w centralnych) inspektorzy 

zgłaszali zastrzeżenia do stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. 

W większości dot. one przeprowadzania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz 

zabezpieczania skrzynek rozdzielczych przed dostępem osób niepowołanych. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w urzędach zawiera załącznik nr 13. 

• Pełne wyniki kontroli zawiera informacja zbiorcza dostępna w Głównym Inspektoracie 

Pracy 

* * * 

Kompleksowe kontrole, prowadzone w latach 2001-2002 jako realizacja długofalowego programu 

działania PIP, w sekcjach gospodarki narodowej objętych głębokimi reformami systemowymi, 

wykazały w nich wysoce zróżnicowany stan ochrony pracy. 

W edukacji oraz administracji samorządowej stwierdzono wprawdzie występowanie wielu 

uchybień i nieprawidłowości, zarówno w dziedzinie praworządności w stosunkach pracy, jak 

i bezpieczeństwa pracy, jednak ich rodzaj, częstotliwość, a przede wszystkim zasięg i skutki - zarówno 

dla poczucia bezpieczeństwa, jak i praworządności w stosunkach pracy - upoważniają do zmiany 

metod i form oddziaływania PIP. Nie widzimy uzasadnienia dla dalszego kontynuowania w 

administracji rządowej i  samorządowej oraz edukacji dotychczasowych form kontroli przewidzianych 

w długofalowym programie działania. W 2003 r. w sekcjach tych prowadzone będą natomiast kontrole 

rutynowe i interwencyjne, a uwaga nasza będzie skupiona na eliminacji tych nieprawidłowości 

w dziedzinie ochrony pracy, które mają największą częstotliwość, zasięg oddziaływania i są 

najgroźniejsze lub najdokuczliwsze. 

Zgoła odmiennie sytuacja przedstawia się w ochronie zdrowia. Stwierdzamy tu znacznie gorszy 

stan ochrony pracy. Stan ten, paradoksalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę o jakim rodzaju działalności 

mówimy, w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy należy uznać za wyjątkowo zły. 

Wymóg opracowania przez placówki służby zdrowia programów dostosowawczych, w praktyce 

okazał się w większości szpitali jedynie spełnieniem wymogu formalnego. Programy te bowiem nie są 

kompleksowe, a przede wszystkim nie określają źródeł finansowania prac, stanowiąc jedynie wykaz 

istniejących nieprawidłowości. 

Podkreślić należy problem nierespektowania przez pracodawców obowiązku dokonywania oceny 

ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. W 74% kontrolowanych zakładów opieki 

zdrowotnej w ogóle nie dokonano takiej oceny, a w pozostałych przypadkach przeprowadzono ją 

nieprawidłowo. 



Znając i rozumiejąc trudności jakie występują w służbie zdrowia, szczególnie trudności finansowe, 

Państwowa Inspekcja Pracy nie może godzić się na usprawiedliwianie nimi istniejącej sytuacji. W 

szczególności nie wolno nam tolerować zagrożeń dla życia i zdrowia personelu medycznego, jak 

również w wielu przypadkach pacjentów. Na sytuacje takie organy Państwowej Inspekcji Pracy będą 

reagować zdecydowanie, stosując wszystkie posiadane uprawnienia. 

Zintensyfikujemy również działania na rzecz promowania wdrażania systemów zarządzania 

bezpieczeństwem w zakładach opieki zdrowotnej. 

Działania nasze będziemy realizować w ścisłej współpracy i koordynacji z innymi organami 

nadzoru i kontroli warunków pracy, w szczególności Państwową Inspekcją Sanitarną oraz 

organizacjami związkowymi funkcjonującymi w służbie zdrowia. 

 


