
IV.C  Wyniki działalności kontrolnej PIP w 2002 r. – podsumowanie 

1.  Przyczyny naruszeń prawa 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w poszczególnych obszarach ochrony pracy pozwalają na 

sformułowaniewspólnych przyczyn naruszeń prawa ujawnionych w roku sprawozdawczym. Wśród 

nich inspektorzy PIP wskazują przede wszystkim na brak środków finansowych i związane z nim 

minimalizowanie kosztów pracy, także poprzez ograniczanie zatrudnienia. Nieznajomość 

obowiązujących przepisów, często ich niezrozumienie, oraz nieznajomość zagrożeń, mają 

bezpośredni wpływ na stan przestrzegania prawa i poziom bezpieczeństwa pracy. Analiza przyczyn 

wypadków w dalszym ciągu często ujawnia postawy lekceważenia przepisów przez pracodawców, 

pracowników i służby bhp. Niestety towarzyszy temu brak skutecznego nadzoru i kontroli ze strony 

kierownictwa w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów, a nawet tolerowanie odstępstw od 

przepisów i zasad bhp. Jednak sformułowanie powyższych przyczyn nie może stanowić wyczerpującej 

odpowiedzi na pytanie o źródła nieprawidłowości. Poniżej przedstawiamy szczegółową listę przyczyn 

specyficznych dla danej branży. 

Przyczyny specyficzne dla określonych branż: 

   górnictwo 

� malejące zatrudnienie – pracodawcy w celu zapewnienia odpowiedniej obsady 

kadrowej, niezbędnej do właściwego prowadzenia robót górniczych, nagminnie 

naruszają przepisy o czasie pracy (godziny nadliczbowe, praca w niedziele i święta). 

Przy wykonywaniu prac na niektórych stanowiskach pod ziemią, praca w czasie 

ponadnormatywnym zwiększa zagrożenie dla życia i zdrowia; 

� brak środków finansowych w kopalniach restrukturyzowanych, finansowanych z 

budżetu państwa; 

� niezakończenie prac nad oceną ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach 

pracy – prawidłowo dokonana ocena ryzyka zawodowego i poinformowanie o nim 

pracowników są warunkiem podstawowym właściwie prowadzonej prewencji; 

   hutnictwo 

� niejasna sytuacja co do perspektyw funkcjonowania poszczególnych hut; 

   energetyka zawodowa 

� brak w obowiązującym systemie organizacji i zarządzania zakładem 

adekwatnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

� dążenie zarządów spółek do zwiększenia sprzedaży energii elektrycznej przy 

jednoczesnejminimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem sieci przesyłowo – 

rozdzielczej; 

� brak doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu i organizowaniu pracy w sposób 

bezpieczny przez nowo powstałe podmioty gospodarcze, które do niedawna 

funkcjonując jako wydziały w strukturach dużych przedsiębiorstw nie zajmowały się tą 

problematyką; 

   PKP 

� nieuporządkowanie stosunków własnościowych pomiędzy nowo powstałymi 

spółkami (znaczną część torów i rozjazdów posiada likwidator , tj. PKP S.A., który nie 

dysponuje personelem do ich kontroli i naprawy, a stan techniczny tych torów i rozjazdów 

jest niezadowalający i kwalifikuje się do wyłączenia z eksploatacji); 

� niekorzystne sformułowanie umów dzierżawy pomiędzy Zarządem PKP S.A. a 

zarządami nowych spółek (dzierżawcy mają trudności z wyegzekwowaniem od 



wydzierżawiającego napraw i remontów budynków i obiektów, w których znajdują się ich 

pomieszczenia); 

� niewykazywanie wszystkich potrzeb zgłaszanych przez podległe zakłady w rocznych 

planach napraw i remontów przyjmowanych przez zarządy nowo powstałych spółek; 

� nieprawidłowy system organizacji i zarządzania zakładami spółek, w szczególności 

brak samodzielności finansowej i decyzyjnej dyrektorów zakładów (upoważniono 

dyrektorów do dokonywania czynności prawnych w zakresie prawa pracy bez 

zapewnienia im środków finansowych w odpowiedniej wysokości); ponadto stosowane 

procedury wydłużają okres od momentu podjęcia decyzji przez dyrektorów zakładu do 

czasu akceptacji przez uprawnionego członka zarządu spółki; 

� niewłaściwa struktura zatrudnienia w stosunku do zadań, jakie muszą wykonywać 

poszczególne jednostki, co skutkuje naruszeniami obowiązujących przepisów prawa 

pracy (zwłaszcza w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, zapewniania co 

trzeciej kolejnej niedzieli wolnej od pracy itp.); 

� brak dostatecznego wyposażenia w sprzęt umożliwiający wykonanie koniecznych 

napraw i remontów nawierzchni torowej; 

� lekceważący stosunek do obowiązujących przepisów prawa pracy wyrażający się 

m.in. nieterminowym przekazywaniem przez zarządy spółek środków finansowych na 

odrębne konta bankowe zakładowych funduszy świadczeń socjalnych swoich 

zakładów, co uniemożliwia korzystanie przez pracowników w pełnym zakresie ze 

świadczeń socjalnych; 

� niedostosowanie obowiązujących przepisów i instrukcji do obecnego stanu 

organizacyjnego (np. sieć trakcyjną eksploatuje PKP PLK S.A., a obowiązujące 

instrukcje i przepisy w tym zakresie dotyczą tylko jednostek organizacyjnych PKP 

Energetyka Sp. z o.o., świadczących jedynie usługi w zakresie przeglądów i napraw sieci 

trakcyjnej); 

� nasilające się kradzieże sprzętu niezbędnego do wykonania koniecznych napraw i 

remontów nawierzchni torowej; 

� konieczność uregulowania przez spółki utworzone w wyniku restrukturyzacji PKP S.A. 

niektórychproblemów powstałych w okresie funkcjonowania PKP, a następnie PKP 

S.A. (np. zaległości w wykorzystywaniu urlopów wypoczynkowych); 

   supermarkety, sklepy 

� niewłaściwa organizacja pracy, w szczególności przy zwiększonej ilości dostaw, 

w okresach nasilonej sprzedaży np. przed świętami i wydłużonymi „weekendami”; 

� zmiany planów zagospodarowania technologicznego pomieszczeń, w stosunku do 

określonych w projektach technicznych, zaopiniowanych przez uprawnionych 

rzeczoznawców, zwłaszcza w zakresie oświetlenia dziennego oraz wielkości 

pomieszczeń pracy lub pomieszczeń higienicznosanitarnych; 

� brak należytej staranności w utrzymaniu właściwego stanu 

technicznego intensywnie eksploatowanych obiektów, maszyn i urządzeń, brak 

okresowych, udokumentowanych przeglądów stanu technicznego; 

� niemożność dokonywania zmian w wyposażeniu placówki wynikająca z umów 

zawartych z właścicielami obiektów; 

   zakłady opieki zdrowotnej 

� niewywiązywanie się organów założycielskich z obowiązków ciążących na nich od 

1 stycznia 1999 r. w szczególności w zakresie: finansowania remontów kapitalnych 

i bieżących obiektów (często starych, wyeksploatowanych) przekazanych w użyczenie 

zakładom opieki zdrowotnej oraz zakupu potrzebnego sprzętu i aparatury medycznej; 



� lokalizacja szpitali i ich zaplecza technicznego w starych, wyeksploatowanych 

budynkach, niedostosowanych do współczesnych wymagań; 

� wieloletnie zaniedbania w zakresie bieżącej eksploatacji obiektów, instalacji i 

urządzeń (nieprzeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznej sprawności 

użytkowanych obiektów i urządzeń); 

   edukacja 

� niewywiązywanie się organów założycielskich z obowiązku zapewnienia podległym 

jednostkom środków na zorganizowanie bezpiecznych warunków pracy; 

   administracja samorządowa 

� lokalizacja urzędów w obiektach starych lub zabytkowych, uniemożliwiająca 

spełnianie wymagań w zakresie bhp; 

   zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

� przestarzałe technologie i rozwiązania konstrukcyjne; 

� unikanie przez pracodawców wysokich nakładów ponoszonych w związku z 

wykonaniem projektów modernizacyjnych, dostosowujących istniejące instalacje do 

obowiązujących wymogów; 

� nie w pełni skuteczne działania pracodawców na rzecz ograniczenia zagrożeń 

zawodowych, w tym mało skuteczny nadzór nad wykonawstwem prac niebezpiecznych, 

co niejednokrotnie wynika z rutyny i niechęci do przyswajania nowych metod 

działania lub z braku znajomości obowiązujących przepisów; 

� sezonowość prac niektórych instalacji (np. amoniakalnych instalacji chłodniczych); 

   domy pomocy społecznej i domy dziecka 

� brak właściwego nadzoru nad placówkami pomocy społecznej ze 

strony organów prowadzących(samorządów terytorialnych), co powoduje brak 

odpowiedniego rozpoznania występujących problemów i potrzeb dotyczących bhp; 

� zaniedbania organizacyjno-porządkowe służb technicznych, o czym świadczy 

zrealizowanie w trakcie kontroli 202 decyzji ( 23% ogółu wydanych); 

   transport drogowy 

� tolerowanie przez kierowców uprawnionych do przewozu materiałów niebezpiecznych 

nieprawidłowości generowanych przez nadawców oraz nieprawidłowości związanych 

z użytkowaniem pojazdu przeznaczonego do specjalistycznego transportu materiałów 

niebezpiecznych; 

   azbest w środowisku pracy 

� skomplikowane i wymagające długiego oczekiwania procedury formalne związane 

z przystąpieniem do usuwania wyrobów azbestopochodnych; 

� powszechny brak przystępnych informacji dotyczących postępowania z azbestem; 

� brak rzeczoznawców ds. oceny stanu wyrobów azbestowych; 

� brak określenia kompetencji i sposobów współpracy między organami 

nadzorującymiprzestrzeganie przepisów prawa dotyczącego azbestu; 

� brak spójnego i przejrzystego systemu prawnego dotyczącego postępowania z 

azbestem, 

� brak restrykcji za naruszanie przez pracodawcę przepisów prawa w tym zakresie; 

   działalność budowlana 

� brak właściwej koordynacji w przypadku prowadzenia robót przez wielu 

wykonawców, szczególnie gdy są nimi jednoosobowe podmioty gospodarcze; 

� zatrudnianie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

   wysypiska śmieci, spalarnie 



� brak przepisów regulujących zagadnienia związane z prawidłową gospodarką 

odpadami, w tym warunki pracy na wysypiskach; 

� nieuwzględnienie kompaktora w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki 

w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych; 

   gospodarstwa rolne 

� nadmierny pośpiech i świadome nieprzestrzeganie zasad bhp, szczególnie w 

okresie sezonowego spiętrzenia prac; 

� ograniczanie zatrudnienia; 

� nieegzekwowanie przez Agencję Własności Rolnej - od dzierżawców gospodarstw 

Skarbu Państwa - utrzymywania dzierżawionych obiektów w odpowiednim stanie 

technicznym; 

� skłonność lepiej prosperujących pracodawców do inwestowania raczej w 

nowoczesne i wydajne maszyny rolnicze niż w remonty i modernizacje obiektów 

inwentarskich; 

   oczyszczalnie ścieków 

� bagatelizowanie przez pracodawców i pracowników zagrożeń występujących na 

terenie oczyszczalni ścieków, w tym zagrożeń mikrobiologicznych; 

� zaniedbania zakładowych służb technicznych (brak dostatecznej troski o stan 

techniczny eksploatowanych obiektów, maszyn i urządzeń, a także o stan techniczny 

sprzętu do ratowania zdrowia i życia pracowników); 

� preferowanie przez pracodawców rozwiązań doraźnych i brak systemowych działań 

na rzecz kompleksowej poprawy warunków pracy w oczyszczalniach ścieków; 

� niedostateczne przygotowanie zawodowe pracowników oczyszczalni; 

� niewłaściwie prowadzone szkolenia z zakresu bhp pracowników oczyszczalni (osoby 

szkolące z dziedziny bhp niejednokrotnie nie dysponują wystarczającą wiedzą o 

specyfice zagrożeń w oczyszczalniach ścieków); 

   zakłady stosujące i magazynujące proszek aluminium, zakłady w których występuje emisja 

pyłu aluminium 

� brak dostępnych dla pracodawców źródeł wiedzy o identyfikacji miejsc zagrożeń 

pożarowo-wybuchowych w związku z występowaniem pyłu lub proszku aluminium; 

� brak przepisów regulujących problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników narażonych na atmosfery wybuchowe; 

   zatrudnianie niepełnosprawnych 

� brak jednoznacznych i szczegółowych przepisów określających wymagania 

techniczne i organizacyjne, jakie powinny spełniać zakłady zatrudniające osoby 

niepełnosprawne, co utrudnia skuteczne zastosowanie środków zwiększających 

bezpieczeństwo pracy, przede wszystkim w zakresie likwidacji barier architektonicznych 

oraz wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk pracy (zatrudnienie niepełnosprawnych); 

   wyższe uczelnie 

� nieprzekazywanie dotacji przez budżet państwa; 

� utrwalone przez wiele lat niewłaściwe stereotypy zachowań części pracowników 

przejawiające się marginalizowaniem przepisów bhp; 

   analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

� niechęć zespołów powypadkowych do wszechstronnego badania przyczyn 

wypadków,zwłaszcza gdy pociągałoby to za sobą konieczność podjęcia działań 

profilaktycznych z zaangażowaniem znacznych środków finansowych oraz związanych 

z koniecznością ujawnienia niedociągnięć organizacyjnych ze strony nadzoru; 



� niedostateczna umiejętność prowadzenia postępowania ustalającego okoliczności 

i przyczyny wypadków. 

2. Uzyskane efekty 

Podjęte w 2002 r. działania kontrolno–nadzorcze oraz przedsięwzięcia o charakterze 

prewencyjnym przyczyniły się do wyeliminowania wielu nieprawidłowości w sferze ochrony pracy. 

Świadczą o tym m.in. dane dotyczące zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych – 

decyzji nakazowych i wystąpień oraz ich realizacji przez pracodawców. 

Dokładne określenie efektów – wyników naszej działalności nie jest zadaniem łatwym. 

Podstawowym problemem jest ustalenie, w jakim stopniu poprawa stanu praworządności 

w stosunkach pracy i warunków pracy wynikła z bezpośredniej ingerencji inspektorów pracy, a w jakim 

była ona rezultatem samodzielnych działań pracodawców, w tym wprowadzania unowocześnień 

w organizacji pracy i postępu technicznego. Szczególne trudności stwarza ocena skuteczności 

środków prawnych, których realizacja wymaga cyklu długofalowego. 

Przy analizach efektywności PIP uwzględniamy przyczyny ujawnianych przez inspektorów pracy 

nieprawidłowości. W przypadku, gdy wchodzą w grę czynniki obiektywne, mające wpływ na sytuację 

ekonomiczną pracodawców, działalność organów nadzoru nad warunkami pracy może przynieść 

rezultaty tylko w pewnych obszarach – przede wszystkim tam, gdzie nie wymaga to znacznych 

nakładów finansowych. 

Efekty da się tu wyrazić zarówno konkretnymi wartościami liczbowymi, jak i wykonaniem 

określonych zadań, których znaczenie – głównie dla ochrony zdrowia i życia w procesie pracy – 

będzie można ocenić dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Za pomocą konkretnych wartości 

możliwe jest podanie, np.: liczby osób, dla których wyegzekwowano wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy; liczby osób, którym poprawiono warunki pracy. 

Do działań, których rezultatów nie da się przedstawić w ten sposób, a mających coraz większe 

znaczenie dla ochrony pracy, należą przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania wśród pracodawców 

i pracowników rozwiązań systemowych w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

oraz służące podnoszeniu ogólnej kultury bezpieczeństwa (szkolenia, wprowadzanie procedur 

i instrukcji bezpiecznej pracy, ocena ryzyka zawodowego itp.). 

  

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych, osiągnięto m.in. 

następujące rezultaty: 

zawarcie umów o pracę z 17,4 tys. pracowników, którzy świadczyli pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych; 

potwierdzenie na piśmie 14,8 tys. pracownikom rodzaju umowy o pracę i jej warunków; 

wyegzekwowanie dla 404 tys. pracowników należności pieniężnych ze stosunku pracy na kwotę 

409,2 mln zł; 

likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia 520 tys. pracowników. 

Przytoczone dane charakteryzują ogólną skalę i rodzaj wymiernych efektów stanowiących skutki 

działań kontrolno-nadzorczych PIP w różnych obszarach ochrony pracy. 

W dziedzinie praworządności w stosunkach pracy – jako przykłady – można wskazać: 

wyegzekwowanie, w wyniku kontroli spowodowanych skargami, wypłat należności o łącznej 

kwocie ponad 220 mln zł – należności z tytułu niewypłaconych lub obniżonych wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy; 

uporządkowanie lub założenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych 

przez 27,4 tys. pracodawców; 

wydanie 5,6 tys. pracownikom świadectw pracy; 



zaprzestanie zatrudniania 36,3 tys. pracowników w godzinach nadliczbowych ponad dobowy i 

roczny limit; 

wyegzekwowanie wykonania przez pracodawców 444 orzeczeń sądów pracy; 

wyeliminowanie u prawie 300 pracodawców, objętych planowymi kontrolami, różnego rodzaju 

naruszeń uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, np.: wycofanie wypowiedzeń umów 

o pracę dlapracownic w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego (13 przypadków); 

przedłużenie do dnia porodu umów, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (8 

przypadków); zaprzestanie zatrudniania kobiet ciężarnych w wymiarze ponad 8 godzin na dobę (7 

przypadków), udzielenie urlopu wychowawczego (20 przypadków). Efekty te, jakkolwiek wyrażone 

niewielkimi liczbami, są szczególnie istotne ze względu na swój aspekt społeczny; 

udzielenie 188,8 tys. pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych. 

  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy także odnotowano wiele efektów, które można 

określić jako wymierne. 

Szczególną wagę mają tu decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy, 

gdyż podstawą ich wydania jest występowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia 

pracowników. W roku sprawozdawczym objęły one ok. 100 tys. osób. 

  

Wykonane przez pracodawców w roku sprawozdawczym środki prawne przyczyniły się do 

uzyskania konkretnych efektów w zakresie poprawy warunków pracy. Można wskazać przykłady: 

Hutnictwo 

zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki 

szkodliwezwiązane ze środowiskiem pracy (m.in. przez obniżenie do granic dopuszczalnych norm 

higienicznych stężeń i natężeń poszczególnych czynników dzięki wprowadzeniu odpowiednich 

rozwiązań technicznych), w tym: hałasu (poprawa dla ponad 1,1 tys. pracowników), wibracji 

(poprawa dla ok. 200 pracowników), zapylenia (poprawa dla ok. 1,7 tys. pracowników), warunków 

mikroklimatu gorącego (poprawa dla ok. 2,3 tys. pracowników), oświetlenia miejsc pracy (poprawa 

dla ok. 2,6 tys. pracowników); 

likwidacja bądź ograniczenie ryzyka urazów związanych z zagrożeniem upadkiem z wysokości 

lub wpadnięciem do zagłębień – także przy przeglądach i konserwacji maszyn i urządzeń, 

szczególnie urządzeń dźwignicowych (poprawa warunków pracy dla ponad 300 pracowników); 

ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z wytwarzaniem, transportem i stosowaniem 

gazów w hutnictwie (gaz wielkopiecowy, koksowniczy, tlen, acetylen, siarkowodór, amoniak itp.) –

poprawa warunków pracy dla ok. 900 osób; 

likwidacja bądź ograniczenie ryzyka urazów mogących być następstwem nieprawidłowości 

w transporcie wewnątrzzakładowym, w tym przy transporcie ciekłego metalu (poprawa warunków 

pracy dla ok. 2,4 tys. pracowników) – m.in. poprzez naprawę nawierzchni dróg i przejść, 

doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego środków transportu, wycofanie 

uszkodzonego wyposażenia, uzupełnienie oznakowania i zabezpieczenia stref niebezpiecznych, 

zapewnienie sprawności technicznej urządzeń sygnalizacji świetlnej i akustycznej; 

likwidacja bądź ograniczenie ryzyka urazów związanych z nieprawidłowościami przy eksploatacji 

maszyn i urządzeń (poprawa warunków pracy dla ok. 2,3 tys. pracowników) – poprzez wymianę, 

uzupełnienie i naprawę urządzeń ochronnych (osłon, urządzeń zabezpieczających – wyłączników 

itp.). 

Górnictwo węgla kamiennego 

likwidacja lub ograniczenie zagrożeń wypadkowych wynikających z niewłaściwego stanu środków 

transportu w 8 kopalniach, głównie urządzeń do transportu ciągłego (przenośniki taśmowe, 



zgrzebłowe itp.), a także kolejek i kołowrotów – eksploatowanych mimo braku bądź niesprawności 

urządzeń ochronnych (osłony, wyłączniki awaryjne, układy hamulcowe itp.); 

ograniczenie zagrożeń urazowych związanych ze stanem dróg transportowych w 7 kopalniach 

węgla kamiennego (poprawa stanu technicznego nawierzchni torowej i rozjazdów kolejowych, 

oznakowanie tras i ich właściwe oświetlenie, zapewnienie odpowiednich urządzeń sygnalizacji 

zagrożeń); 

ograniczenie uciążliwości dla 60 pracowników, zatrudnionych przy ręcznym 

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów w wyrobiskach podziemnych, poprzez przybliżenie stacji 

rozładowczych kolejek podwieszanych do przodków drążonych chodników (jedna z kopalń węgla 

kamiennego w b. Jastrzębskiej Spółce Węglowej). 

Zagrożenia związane z obecnością azbestu w środowisku pracy 

zlikwidowanie w 7 zakładach (ok. 150 pracowników) zagrożeń związanych ze złym stanem 

technicznymwbudowanych elementów z azbestu (np. hale produkcyjne, budynki zaplecza 

laboratoryjnego); 

dostarczenie 80 pracownikom sprzętu ochronnego odpowiadającego poziomowi narażenia na pył 

azbestu. 

Udział PIP w przejmowaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowanych zakładów 

pracy 

W efekcie realizacji środków prawnych osiągnięto m.in.: 

usunięcie uchybień dotyczących stanu technicznego obiektów i pomieszczeń, w tym 

stwarzających zagrożenia urazowe (poprawa warunków pracy dla ok. 35 tys. pracowników); 

zapewnienie w pomieszczeniach pracy właściwej wentylacji, ogrzewania i oświetlenia (poprawa 

warunków pracy dla ok. 18 tys. pracowników); 

poprawę organizacji procesów technologicznych w zakresie wynikającym z wymagań przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (poprawa warunków pracy dla ok. 10 tys. pracowników); 

wyposażenie maszyn i urządzeń w odpowiednie urządzenia ochronne (osłony i urządzenia 

zabezpieczające) – poprawa bezpieczeństwa pracy dla ok. 8 tys. pracowników; 

poprawę stanu urządzeń i instalacji energetycznych (poprawa warunków pracy dla ok. 20 tys. 

pracowników); 

urządzenie, zgodnie z wymogami przepisów i norm, zaplecza higienicznosanitarnego dla ok. 21 tys. 

pracowników. 

Działalność budowlana 

Wyegzekwowanie poprawy stanu warunków pracy dla ponad 46 tys. osób, w tym wykonujących 

prace o najwyższym ryzyku wypadków śmiertelnych i ciężkich, m.in. poprzez: 

likwidację bądź ograniczenie ryzyka urazów związanych z zagrożeniem upadkiem z wysokości, w 

tym z wznoszonych bądź remontowanych obiektów, pomostów rusztowań i innych miejsc na 

poziomie różnym od poziomu otoczenia - wykonanie i uzupełnienie poręczy, barier i innych 

zabezpieczeń itp. (eliminacja ponad 2 tys. uchybień); 

usunięcie nieprawidłowości narażających pracowników na porażenie prądem przy 

eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (likwidacja ponad 1,5 tys. uchybień); 

usunięcie nieprawidłowości przy prowadzeniu robót ziemnych – zabezpieczenie ścian wykopów, 

wykonanie bezpiecznych zejść, zabezpieczenie przed wpadnięciem pracowników (likwidacja ponad 

700 uchybień). 

Zatrudnianie niepełnosprawnych 

Likwidacja, ograniczenie zagrożeń oraz poprawa warunków pracy na stanowiskach pracy około 32 

tys. osób o różnym stopniu niepełnosprawności, m.in. poprzez: 

dostosowanie w ponad 900 zakładach (dla ok. 10 tys. pracowników) budynków i pomieszczeń 

pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie wymaganych powierzchni 



i kubatur pomieszczeń pracy oraz ich wysokości, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia oraz zniesienie 

barier architektonicznych; 

zapewnienie w ponad 400 zakładach (dla ok. 4 tys. pracowników) odpowiedniej liczby, spełniających 

wymagania przepisów i norm, pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych; 

likwidację bądź ograniczenie zagrożeń czynnikami mechanicznymi w 340 zakładach (dla ok. 

3 tys. osób), głównie przez zastosowanie wymaganych urządzeń ochronnych (osłon i urządzeń 

zabezpieczających) – ochrona przed zetknięciem z ruchomymi elementami układów napędowych i 

oprzyrządowania stanowisk pracy. 

Zakłady produkujące, magazynujące i stosujące proszek aluminiowy oraz zakłady, w których na 

stanowiskach pracy występuje emisja pyłu aluminium 

wprowadzenie przez 14 pracodawców zmian technologiczo-technicznych pozwalających na 

likwidację bądź ograniczenie zagrożeń pożarowo-wybuchowych związanych z pracami z proszkiem 

lub w kontakcie z pyłem aluminium. 

Oczyszczalnie ścieków 

W wyniku podjętych działań nadzorczych osiągnięto poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy u blisko 700 pracodawców – ok. 450 oczyszczalni ścieków przemysłowych i 245 oczyszczalni 

ścieków komunalnych, m.in. poprzez: 

wyegzekwowanie od 37 pracodawców wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej, sprzęt ratunkowy i kontrolno–pomiarowy do wykrywania zagrożeń 

substancjami szkodliwymi lub niebezpiecznymi; 

wyposażenie w 12 zakładach otwartych obiektów technologicznych o głębokości przekraczającej 

0,5 m (np. kanały, osadniki, stawy) – w spełniające wymogi przepisów i norm bariery, osłony lub 

inne zabezpieczenia przed wpadnięciem osób; 

zapewnienie spełniania wymogów przepisów dot. pomieszczeń higienicznosanitarnych 

(głównie szatni przepustowych) przeznaczonych dla pracowników stykających się bezpośrednio 

ze ściekami (u 22 pracodawców); 

doprowadzenie u 30 pracodawców do wymaganego przepisami oznakowania instalacji i ich 

elementów(rurociągi, armatura), umożliwiającego określenie przeznaczenia oraz stanu (otwarcie 

bądź zamknięcie przepływu mediów). 

Gospodarstwa rolne 

Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ok. 2,3 tys. pracowników kontrolowanych 

gospodarstw, w tym przez: 

likwidację bądź ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem procesów technologicznych oraz 

stanem używanych maszyn i urządzeń technicznych (kontakt z materiałami niebezpiecznymi, 

zetknięcie z elementami ruchomymi napędów) – dla ponad 1,2 tys. pracowników; 

zapewnienie odpowiedniego zaplecza higienicznosanitarnego (dla ok. 300 pracowników); 

wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli uchybień przy magazynowaniu i transporcie (dla 

ponad 350 pracowników). 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy konstruowaniu i produkcji maszyn, urządzeń 

technicznych oraz narzędzi pracy 

wyegzekwowanie zmian konstrukcyjnych, podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy 70 typów 

maszyn (np. zastosowanie dodatkowych bądź zmiany w budowie osłon i innych urządzeń 

ochronnych – chronione elementy przekładni napędowych oraz znajdujące się w ruchu narzędzia, 

zastosowanie barw i znaków bezpieczeństwa stref niebezpiecznych); 

opracowanie lub uzupełnienie dokumentacji techniczno–-ruchowej 26 typów maszyn, np. 

zamieszczenie w DTR informacji o rodzaju i poziomie emisji czynników szkodliwych dla zdrowia przy 

obsłudze oraz zaleceń w sprawie doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej 

(np. słuchu, dróg oddechowych); 



poprawienie deklaracji zgodności 31 typów maszyn oraz przebadanie i oznakowanie znakiem 

bezpieczeństwa 20 typów maszyn. 

Usuwanie odpadów stałych, ze szczególnym uwzględnieniem wysypisk i spalarni 

Podjęte działania nadzorcze miały wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zatrudnianiu ok. 2 tys. pracowników. Rezultatem zastosowanych środków prawnych było m.in.: 

wyposażenie pracowników 3 zakładów w niezbędne środki ochrony indywidualnej – osób 

zatrudnionych przy pracach związanych z usuwaniem odpadów i przygotowaniem środków 

dezynfekcyjnych. 

Wyższe uczelnie 

utylizacja ponad 30 t zbędnych substancji chemicznych, w tym o cechach materiałów 

niebezpiecznych. 

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych 

doprowadzenie do uzyskania przez 50 pojazdów–cystern wymaganego świadectwa dopuszczenia 

do przewozu materiałów niebezpiecznych; 

wycofanie z użycia 63 niewłaściwych opakowań transportowych z substancjami 

niebezpiecznymi (przeterminowanie okresu użytkowania opakowań z tworzywa sztucznego, brak 

certyfikatu na znak U/N, niesprawdzenie czystości opakowań wielokrotnego użytku itp.). 

Badanie wypadków przy pracy 

W wyniku ww. kontroli, inspektorzy pracy podejmowali również wiele działań nadzorczych, których 

celem było doprowadzenie do likwidacji bądź ograniczenia ryzyka urazowego – głównie zapobieganie 

w konkretnych warunkach zjawisku powtarzalności zdarzeń wypadkowych. 

Działania nadzorcze po wypadkach przyniosły następujące rezultaty: 

zapewniono spełniające wymagania przepisów i norm osłony elementów ruchomych, w tym 

napędów przy ok. 240 maszynach i urządzeniach; 

w 39 zakładach wyposażono pracowników w wymagany sprzęt chroniący przed upadkiem 

z wysokości; 

w blisko 100 zakładach, prowadzących działalność budowlaną, wyeliminowano stosowanie 

nieprawidłowo zbudowanych rusztowań. 

Jak już wspomniano, pojęcie działań na rzecz poprawy poziomu ochrony zdrowia i życia 

w procesie pracy odnosi się także do tych zadań statutowych PIP, których efektów – wyników nie da 

się wyrazić za pomocą określonych wartości liczbowych. 

Grupę przedsięwzięć o takim charakterze stanowią działania pozakontrolne, których celem jest 

m.in.: upowszechnianie wśród pracodawców i pracowników rozwiązań systemowych w dziedzinie 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także służących podnoszeniu ogólnego poziomu 

kultury bezpieczeństwa. 

Funkcję tę pełnią również środki prawne stosowane przez inspektorów pracy, zwłaszcza 

nakładające na pracodawców takie obowiązki, jak: informowanie o poziomie ryzyka zawodowego, 

wprowadzanie instrukcji i procedur bezpiecznego wykonywania pracy itp. 

Z doświadczeń krajów UE wynika, że w strategii działań inspekcyjnych przedsięwzięcia o takim 

właśnie charakterze mają coraz większe znaczenie, gdyż wywierają wpływ na postawy ludzi 

i organizację procesów pracy, a tym samym prowadzą do uzyskania trwałych efektów prewencyjnych. 

Miarą takich efektów może być np. odnotowany w perspektywie kilku lat spadek wskaźników 

charakteryzujących stan wypadkowości, zapadalności na choroby zawodowe, spadek zatrudnienia 

w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze itp. 

W roku sprawozdawczym, jako przykłady takich przedsięwzięć, można wskazać: 

realizację, wspólnie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem 



Badawczym, IV etapu (zapoczątkowanego w 1999 r.) przedsięwzięcia pn. „System zarządzania 

bhp w przedsiębiorstwie”: 4 przedsiębiorstwa – uzyskanie certyfikatu zgodności wdrożonego 

systemu zarządzania bhp z postanowieniami normy PN-N-18001:1999, 2 przedsiębiorstwa –

przeprowadzenie audytów wstępnych, 22 przedsiębiorstwa – zgłoszenie zainteresowania 

wdrożeniem systemu, 

wyegzekwowanie oceny ryzyka zawodowego w 526 zakładach, w których zatrudniano prawie 110 

tys. osób, oraz poinformowanie o nim pracowników i podjęcie stosownych działań korygujących 

bądź zapobiegawczych, 

ustalenie i wdrożenie procedur wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, np.: 

w 26 oczyszczalniach ścieków; 10 zakładach zajmujących się usuwaniem odpadów stałych; 57 

zakładach (należących do różnych sekcji gospodarki), w których miały miejsce wypadki badane 

przez inspektorów pracy, 

wdrożenie procedur postępowania przy pracach z proszkiem lub w kontakcie z pyłem 

aluminium(stanowiska pracy ponad 350 osób), w tym określających zasady zachowania na 

wypadek awarii i udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń pożarowo-

wybuchowych, 

wyegzekwowanie spełniania przez 12 pracodawców wymogów do uzyskania zezwoleń 

na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, 

weryfikacja w 17 zakładach dokumentacji dotyczącej oceny narażenia zawodowego na działanie 

czynników rakotwórczych i uwzględnienie w niej osób pracujących z azbestem, 

przeszkolenie 37 pracodawców – właścicieli przedsiębiorstw prowadzących prace związane 

z azbestem– wg programu dostosowanego do specyfiki zagrożeń wynikających z obecności tego 

materiału w środowisku pracy, a zwłaszcza przy usuwaniu jego odpadów, 

doprowadzenie do przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa ponad 200 osób 

zaangażowanych wprzygotowanie materiałów niebezpiecznych do transportu – wg wymagań 

przepisów przewozu drogowego (ADR), 

weryfikacja i uzupełnienie dokumentacji powypadkowej w części dotyczącej przyczyn wypadków 

przy pracy i rodzaju środków prewencyjnych (ponad 700 zdarzeń wypadkowych) oraz 

wyegzekwowanie zastosowania adekwatnych środków prewencyjnych (ponad 80 zdarzeń 

wypadkowych), 

opracowanie i wdrożenie w kontrolowanych wyższych uczelniach procedur: oceny ryzyka 

zawodowego, przeprowadzania eksperymentów stwarzających szczególne zagrożenia, 

kontroli warunków pracy i nauki w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach dydaktycznych, 

szkolenia bhp studentów i doktorantów oraz badania i dokumentowania wypadków studenckich. 

Przedstawione przykłady nie wyczerpują pełnej listy efektów działań PIP w 2002 r. Można tu 

jeszcze wskazać wiele innych pozycji, jak: wyegzekwowane szkolenia w dziedzinie bhp, 

wyegzekwowane profilaktyczne badania lekarskie, akcje promocyjne dla pracodawców i ich 

stowarzyszeń, organizacji związkowych, rolników itp. 

Skuteczność działań PIP nie może być oceniana w oderwaniu od ogólnej sytuacji społeczno–

gospodarczej kraju, a szczególnie utrzymującego się poziomu bezrobocia. W aktualnych warunkach 

ciągle jeszcze występuje konieczność ingerencji inspektorów pracy w sprawy związane z utrzymaniem 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Sprzyja to 

występowaniu efektów doraźnych, często krótkotrwałych. 

Na zdecydowaną poprawę poziomu ochrony pracy będzie można liczyć w miarę polepszenia 

sytuacji gospodarczej kraju i stabilizacji rynku pracy, co stworzy korzystniejsze warunki do rozwoju 

i wdrażania rozwiązań systemowych. 

3. Wnioski 



Kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy (w tym bhp) w zakładach bądź 

działach gospodarki, w których stwierdza się najwyższy poziom nieprawidłowości, stanowi jeden 

z priorytetowychwniosków ogólnych określających kierunki działań PIP. Wszelkie działania 

kontrolne powinna wspierać prewencja rozumiana jako obszar zadań realizowanych m.in. poprzez 

tematyczne szkolenia, seminaria, konsultacje z pracodawcami o charakterze doradczym oraz 

współpracę z mediami. Konieczna jest również kontynuacja prac nad doskonaleniem brzmienia 

obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności jednoznaczne określenie zasad 

ustalania czasu pracy w okresie rozliczeniowym, zasad wynagradzania za pracę wykonywaną w dniu 

wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy oraz wynagradzania za pracę w wymiarze 

przekraczającym przeciętną tygodniową normę czasu pracy. W związku z wątpliwościami 

interpretacyjnymi wskazane byłoby jednoznaczne ustalenie, czy za czas wolny udzielony w zamian za 

pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika (art.143 § 1Kp) pracownicy zachowują 

prawo do wynagrodzenia. Popularyzacja wśród pracodawców i pracowników wiedzy o zagrożeniach 

oraz o systemowych metodach ich ograniczania i eliminowania jest nieodłącznym składnikiem procesu 

budowania bezpiecznych miejsc pracy i kształtowania społecznej świadomości prawnej. 

Działania na rzecz ochrony pracy muszą uwzględniać również wnioski sformułowane dla 

poszczególnych branż. 

Wnioski szczegółowe: 

   górnictwo 

� prowadzenie kontroli i stałego monitoringu sposobu przeprowadzania oceny 

ryzyka zawodowego we wszystkich kopalniach węgla kamiennego; zagadnienie to może 

mieć zasadniczy wpływ na kształtowanie warunków pracy w górnictwie dzięki 

systemowemu podejściu do identyfikowania zagrożeń; 

� przeprowadzenie ukierunkowanych kontroli wykonywania prac 

transportowych z uwzględnieniem stanu technicznego maszyn i urządzeń używanych 

do transportu; 

� przeprowadzenie w wytypowanych kopalniach szczegółowych kontroli przestrzegania 

przepisów oczasie pracy (kontrole prowadzone w 2002 r. wskazują na pojawiające się 

problemy w tym zakresie, a planowane zmniejszenie zatrudnienia może je dodatkowo 

potęgować); 

   hutnictwo 

� prowadzenie monitoringu sposobu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego we 

wszystkich zakładach hutniczych; 

� przeprowadzenie kontroli ukierunkowanych na problem właściwej ze względu na 

bezpieczeństwo pracy obsady poszczególnych stanowisk pracy z uwzględnieniem 

liczby pracowników oraz ich kwalifikacji; 

   energetyka zawodowa 

� opracowanie przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej dla napięć 

większych od 1 kV, a w szczególności ustalenia metodyki wykonywania pomiarów i 

oceny zagrożenia porażeniowego w rejonie rozdzielni i stacji średniego i wysokiego 

napięcia; 

� opracowanie jednoznacznych, powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących 

zasad i częstotliwości badań sprzętu dielektrycznego; 

� opracowanie jednoznacznych warunków objęcia dozorem technicznym rozdzielnic 

wnętrzowych wypełnionych gazem (sześciofluorkiem siarki); 

   PKP 



� uporządkowanie stosunków własnościowych i umów dzierżawnych oraz 

zakończenie procesu likwidacji poprzednich zakładów, co ułatwi przejęcie obiektów przez 

obecnych użytkowników; 

� uaktualnienie przez PKP PLK S.A. instrukcji, które nie są dostosowane do obecnej 

struktury organizacyjnej PKP (np. instrukcji dot. pomiarów, badań i oceny stanu torów; 

dot. oględzin, badań technicznych i utrzymywania rozjazdów, sieci trakcyjnych, 

eksploatacji urządzeń zasilania trakcji elektrycznej); 

� określenie w obowiązujących przepisach i instrukcjach rodzaju i wielkości usterek 

w rozjazdach, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu lub stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu pociągów; 

� zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez zarządy spółek 

kolejowychwchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKP S.A. na rzecz poprawy stanu 

przestrzegania przepisów prawa pracy w jednostkach organizacyjnych tych spółek; 

   zakłady opieki zdrowotnej 

� zobowiązanie starostów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 

zapewnienia terminowej realizacji programów dostosowania pomieszczeń i urządzeń 

zakładów opieki zdrowotnej do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej; 

� promowanie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach 

opieki zdrowotnej; 

� niezwłoczna nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (postulowana od 

początku 2001 r.) w celu usunięcia istniejących braków i jednoznacznego rozstrzygnięcia 

występujących wątpliwości prawnych, w tym : 

–   określenia dobowego czasu pracy pracowników ochrony zdrowia w pięciodniowym 

tygodniu pracy; 

–   ustalenia zasad wynagradzania za pracę w dniu wolnym wynikającym 

z pięciodniowego tygodnia pracy; 

–   przeredagowania przepisu o dyżurach medycznych, tak aby jednoznacznie wynikało 

z niego, że dyżury medyczne mogą być pełnione wyłącznie w komórkach 

zapewniających całodobową opiekę nad pacjentem, z bliższym określeniem tego 

pojęcia. Alternatywą może być dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości 

pełnienia dyżurów medycznych w różnych komórkach organizacyjnych określonych 

przez pracodawcę i przy różnych rodzajach prac, w tym np. w pomocy doraźnej, 

w całodobowej otwartej opiece zdrowotnej i in.; 

–   wyczerpującego uregulowania zasad świadczenia pracy w zakładach opieki 

zdrowotnej w ramach umów cywilnoprawnych; 

–   ednoznacznego uregulowania sprawy czasu pracy pracowników zakładów 

(pracowni) fizykoterapeutycznych, gdyż z dotychczasowego przepisu wynika, że 

wszyscy pracownicy, w tym także nienarażeni na działanie promieniowania 

jonizującego lub fal elektromagnetycznych, są objęci skróconym czasem pracy; 

� rozważenie celowości dopuszczenia średniego personelu medycznego do 

pełnienia gotowości do pracy na wezwanie lub wprowadzenia innych możliwości 

wykonywania pracy ponad 5 godzin na dobę. Nie znajduje bowiem uzasadnienia 

różnicowanie uprawnień pracowników w ten sposób, że pracownicy z wyższym 



wykształceniem mogą pełnić dyżury i gotowość do pracy także w komórkach, w których 

obowiązuje skrócony czas pracy, zaś technicy medyczni są tych możliwości pozbawieni; 

� zamieszczenie w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej delegacji dla Ministra 

Zdrowia dookreślenia zasad ewidencjonowania dyżurów medycznych i gotowości do 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz czasu świadczenia pracy w ramach gotowości – 

z uwzględnieniem specyfiki pracy w zakładach opieki zdrowotnej; 

� opracowanie i wydanie przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie art.23715§ 2 

Kp przepisów bhp dla zakładów opieki zdrowotnej, łączących problemy 

bezpieczeństwa i higieny pracy z uwarunkowaniami wynikającymi z diagnostyki i terapii 

medycznej, niezależnie od formy organizacji i własności zakładu (o co wnosił Główny 

Inspektor Pracy w wystąpieniu z dnia 26.04.2000 r.); 

� opracowanie przepisu określającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji źródeł zasilania oraz instalacji niepalnych gazów medycznych, 

z uwzględnieniem kwalifikacji personelu technicznego i medycznego (o co wnosił Główny 

Inspektor Pracy w wystąpieniu z dnia 18.03.2002 r. i piśmie z dnia 24.10.2002 r.); 

� opracowanie i wydanie przez Ministerstwo Zdrowia regulacji prawnych 

obejmujących wykaz i klasyfikację czynników biologicznych w środowisku pracy i 

odpowiednich środków profilaktycznych; 

� opracowanie i wydanie przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzenia w sprawie 

sposobu postępowania ze stałymi odpadami medycznymi; 

� nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 

1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad 

stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – uwzględniająca 

uzupełnienie obowiązującego druku (przekazywanego corocznie do PIP i PIS) o 

informację dot. wirusowego zapalenia wątrobytypu „B” i „C”; 

� nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 kwietnia 

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w prosektoriach oraz w pracowniach 

histopatologicznych i histochemicznych, w części dotyczącej wyposażenia sali sekcyjnej 

(obowiązujące przepisy wykluczają możliwość zastosowania nowocześniejszych 

rozwiązań przy wyposażaniu sali sekcyjnej); 

� wyjaśnienie przez Ministerstwo Zdrowia sposobu nabywania uprawnień 

kwalifikacyjnych typu „E” przez pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach operatorów ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych. 

Kwestia ta nie jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej; 

   edukacja 

� wdrożenie działań profilaktycznych prowadzonych wspólnie z jednostkami samorządu 

terytorialnego, polegających na: 

–   zorganizowaniu w każdym powiecie narad szkoleniowych dla dyrektorów i służb 

kadrowo-księgowych z udziałem pracowników gminnych jednostek organizacyjnych 

zajmujących się oświatą oraz przedstawicieli związków zawodowych; 

–   opracowaniu materiałów zawierających wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej 

zgłaszane problemy i udostępnieniu tych materiałów wszystkim dyrektorom szkół; 

� stworzenie w administracji terenowej oświaty struktur organizacyjnych, które 

zapewniłyby niezbędny nadzór i kontrolę wypełniania przez pracodawcę obowiązków 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych im placówkach oświatowych; 



� zmobilizowanie organów samorządowych do udzielania podległych im placówkom 

oświatowym pomocy przy remontach i modernizacjach budynków; 

   zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

� wypracowanie – w ścisłej współpracy z organami Państwowej Straży Pożarnej i 

Inspekcji Ochrony Środowiska – optymalnej formuły nadzoru i kontroli nad zakładami 

stwarzającymi duże i zwiększone ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej oraz 

kontynuowanie kontroli w latach następnych, również celem monitorowania zmian 

i mobilizowania pracodawców do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza 

poprzez wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy; 

� objęcie specjalistyczną kontrolą podmiotów gospodarczych znajdujących się na 

terenie lub w strefach przemysłowych zakładów wytwarzających, stosujących lub 

magazynujących niebezpieczne substancje, pod kątem opracowania i wdrażania 

procedur w przypadku wystąpienia poważnej awarii oraz przeprowadzenie kontroli 

wyspecjalizowanych firm wykonujących usługowo szczególnie niebezpieczne prace 

konserwatorsko-remontowe instalacji technologicznych w tych zakładach; 

� uporządkowanie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra 

Środowiskaprzepisów dot. zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. 

Wprowadzone częściowe uproszczenia i odmienności – w stosunku do rozwiązań 

zawartych w Dyrektywie Unii Europejskiej 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. (potocznie 

zwanej Dyrektywą Seveso II) – skutkują niejednoznacznościami utrudniającymi zarówno 

interpretację tych przepisów jak i ich wdrożenie; 

� jednoznaczne określenie miejsca, roli, zadań i uprawnień organów Państwowej 

Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania poważnym awariom przemysłowym; 

   rolnictwo indywidualne 

� ustanowienie w województwach organów koordynujących realizację działań 

prewencyjnych (wojewódzkich komisji ds. bhp w rolnictwie); 

� zejście z działaniami prewencyjnymi na szczebel powiatu i gminy, przy założeniu 

wiodącej roli sołtysów oraz z uwzględnieniem roli szkół rolniczych i wiejskich jako 

podstawowych centrów działań edukacyjnych wśród młodzieży i dzieci wiejskich; 

� zwiększenie działań o charakterze doradczo-instruktażowym przy ustalaniu 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej; 

� wykorzystywanie w większym niż dotąd stopniu dorobku Centralnego Instytutu 

Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Wsi w działaniach edukacyjnych i doradczych; 

   wynagrodzenia 

� konieczna jest konsolidacja działań wszystkich organów kontroli 

państwowej i społecznej oraz partnerów społecznych przeciwstawiających się praktyce 

niewypłacania wynagrodzeń pracownikom. Wypłata wynagrodzenia jest podstawowym 

obowiązkiem pracodawcy, toteż jego naruszanie nie może być usprawiedliwiane 

żadnymi okolicznościami; 

� z uwagi na pogarszanie się sytuacji, wskazane jest, aby organy wymiaru 

sprawiedliwości zagwarantowały priorytet sprawom roszczeń pracowniczych o 

wypłatę wynagrodzeńi świadczeń ze stosunku pracy. Przewlekły tryb ich rozpatrywania 

powoduje narastanie zaległości, które – powiększone o odsetki i koszta procesowe, i 

egzekucyjne - stanowią obciążenie finansowe dla pracodawcy, któremu nie jest on w 

stanie podołać; 

   rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących. pracodawcy 

� z uwagi na wejście w życie z dniem 1 lipca 2003 r. znowelizowanych 

przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z 



pracownikami stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz o 

zmianie niektórych ustaw, wskazane jest kontynuowanie przez PIP działalności 

kontrolnej w omawianym zakresie. Wyniki przeprowadzonych kontroli umożliwią bowiem 

dokonanie analizy funkcjonowania zmienionych przepisów i ich wpływu na stan 

przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy 

z przyczyn dotyczących pracodawcy; 

   domy pomocy społecznej i domy dziecka 

� zmobilizowanie organów samorządu terytorialnego sprawujących nad nimi nadzór 

do wypełniania, zgodnie z art. 23714 Kodeksu pracy, obowiązków w zakresie 

podejmowania działań na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy; 

   transport drogowy 

� objęcie kontrolą sposobu zabezpieczania na pojazdach opakowań materiałów 

niebezpiecznych; w tej sprawie Państwowa Inspekcja Pracy nawiąże współpracę z 

Inspekcją Transportu Drogowego; 

� wprowadzenie obowiązku odbycia szkolenia z zakresu ADR, przewidzianego dla 

kierowców, przez osoby przewożące materiały niebezpieczne powyżej obowiązujących 

limitów, w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t.; 

   azbest w środowisku pracy 

� usprawnienie krajowego systemu informacji o prowadzonych pracach związanych 

z usuwaniem azbestu. W tej sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wnioskując o uściślenie przepisów dotyczących wydawania 

pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (z uwzględnieniem precyzyjnie 

zapisanego wymogu nakazującego niezwłoczne przekazanie informacji do właściwego 

inspektora pracy); 

Należy oczekiwać, że dzięki ogłoszonemu przez Radę Ministrów RP w 2002 r. „Programowi 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zostaną 

wyeliminowane przyczyny występowania nieprawidłowości przy usuwaniu azbestu w środowisku 

pracy. 

   budownictwo 

� podejmowanie – z udziałem przedstawicieli innych organów – 

kontroli ukierunkowanych na konkretne rodzaje robót (np. bhp przy użytkowaniu 

rusztowań, robotach dachowych, robotach drogowych, stosowaniu urządzeń 

technicznych); 

� zacieśnienie współpracy z policją i urzędami pracy w celu podejmowania wspólnych 

działań w sytuacjach, w których zachodzi uzasadnione domniemanie, że na budowie 

zatrudniane są osoby pracujące na „czarno”; 

� egzekwowanie od inspektorów nadzoru budowlanego obowiązku wprowadzania do 

dziennika budowy przez uczestników procesu inwestycyjnego zapisów dotyczących 

zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wymiana informacji między 

wykonawcami); 

� pilne znowelizowanie obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki w 

sprawie bhp podczaseksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych; 

� stworzenie podstaw prawnych, pozwalających weryfikować pod względem jakości 

świadczonych usług ośrodki szkolące w zakresie bhp, a w konsekwencji uzyskać 

poprawę poziomu wiedzy u szkolonych osób; 



� podjęcie działań na rzecz wprowadzenia do programów nauczania na wszystkich 

szczeblach szkół budowlanych nauki o bezpieczeństwie pracy; 

   wysypiska śmieci, spalarnie 

� opracowanie i wydanie przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – 

w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska – przepisu regulującego 

bezpieczeństwo pracy w gospodarce odpadami komunalnymi (GIP skierował do 

odpowiednich organów wnioski legislacyjne oraz pisma interwencyjne); 

� wydawanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakładach pracy zajmujących się 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych decyzji co do rodzaju badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia (GIP skierował do odpowiednich organów wnioski 

legislacyjne oraz pisma interwencyjne); 

   oczyszczalnie ścieków 

� przyspieszenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w oczyszczalniach ścieków poprzez wprowadzenie obowiązku wyposażenia 

pomieszczeń krat zagłębionych w sygnalizację ostrzegającą o wystąpieniu 

niebezpiecznych stężeń substancji szkodliwych oraz obowiązku wyposażenia sieci 

kanałowej w urządzenia do monitorowania odczynu pH ścieków na granicy sieci 

zakładowej i komunalnej, jeżeli oczyszczalnia przyjmuje ścieki z zakładu przemysłowego. 

W tej sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił w 2001 r. do Prezesa Urzędu 

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa. Obecnie trwają prace nad opracowaniem założeń do projektu 

rozporządzenia; 

� mobilizowanie organów samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad 

kontrolowanymi oczyszczalniami ścieków komunalnych do wypełniania zgodnie z art. 

23714 Kodeksu pracy obowiązków w zakresie podejmowania działań na rzecz 

kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

   zakłady stosujące i magazynujące proszek aluminium; zakłady w których występuje emisja 

pyłu aluminium 

� jak najszybsze opublikowanie przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej przepisów regulujących problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników narażonych na atmosfery wybuchowe; 

� poddanie za pośrednictwem Inspektora ds. Substancji i Preparatów 

Chemicznych, specjalistycznej ocenie kart charakterystyki dla proszku aluminium 

produkcji polskiej i proszku importowanego z Rosji; 

� opracowanie przez ośrodki naukowo-badawcze, zajmujące się problematyką 

zagrożeń pożarowych i wybuchowych, podstaw teoretycznych umożliwiających i 

ułatwiających pracodawcom identyfikację miejsc zagrożonych pożarem i wybuchem, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie proszku aluminium i miejsc z emisją pyłu 

aluminium (o tym problemie Główny Inspektor Pracy poinformuje Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej); 

� opracowanie przez Państwową Straż Pożarną materiału informacyjnego na temat 

zasad postępowania w sytuacji zapalenia się proszku lub pyłu aluminium oraz rodzajów 

stosowanych środków gaśniczych dla pracodawców produkujących, magazynujących 

i stosujących proszek aluminium oraz dla zakładów, w których występuje emisja pyłu 

aluminium; 

    zatrudnianie niepełnosprawnych 



� opracowanie przepisów lub wytycznych do projektowania stanowisk pracy oraz 

ich oprzyrządowania w zależności od rodzaju niepełnosprawności zatrudnianych osób. 

Chodzi tu przede wszystkim o określenie podstawowych parametrów dla stanowisk 

pracy, na których będą zatrudniane osoby niepełnosprawne jak np. określenie wolnej 

powierzchni podłogi, niezajętej przez maszyny i urządzenia, przypadającej na jednego 

pracownika niepełnosprawnego, określenie krotności wymian powietrza na stanowisku 

pracy osoby z niewydolnością układu oddechowego lub wykonanie instalacji wentylacji 

miejscowej na stanowisku pracy, określenie natężenia światła na stanowisku pracy 

osoby niedowidzącej itd. W powyższej sprawie Zastępca Głównego Inspektora Pracy 

zwrócił się ponownie (poprzednio w czerwcu 2001 r.) do Pełnomocnika do spraw Osób 

Niepełnosprawnych. 
 


