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Analiza ujawnionych w trakcie kontroli niepra-
widłowości oraz struktury zastosowanych przez 
inspektorów PIP środków prawnych stanowi istot-
ne kryterium oceny stanu przestrzegania przepi-
sów prawa pracy w kontrolowanych podmiotach. 
Zarówno liczba ujawnionych w 2012 r. wykro-
czeń przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową (88,6 tys.), jak i zgłoszonych 
do PIP skarg pracowniczych (44,3 tys.) wskazu-
je na konieczność ciągłego doskonalenia strate-
gii działań kontrolnych i rozwijania przedsięwzięć 
prewencyjnych. Ważną częścią tej ostatniej formy 
aktywności inspekcji pracy jest zaspokajanie wciąż 
wysokiego zapotrzebowania na poradnictwo 
prawne i techniczne (ponad 1,2 mln udzielonych 
porad) oraz szkolenia dla organizacji pracodaw-
ców i związków zawodowych (szkoleniami objęto 
ponad 11 tys. przedstawicieli tych organizacji). 

W obszarze prawnej ochrony pracy nadal 
największym problemem – o szczególnej wadze 
społecznej – jest naruszanie przepisów o wyna-
grodzeniu za pracę oraz innych należnych świad-
czeniach. Różnego rodzaju nieprawidłowości 
w tym zakresie corocznie stwierdzane są u ok. 
17 tys. kontrolowanych pracodawców i dotyczą 
prawie wszystkich grup zakładów, bez względu na 
profil działalności, jak i wielkość zatrudnienia. 

Od dłuższego czasu inspektorzy PIP wska-
zują na dodatkowy aspekt zjawiska niewypła-
cania wynagrodzeń i świadczeń pracownikom, 
a mianowicie systematyczne opóźnianie 
terminu wypłaty. Niektórzy przedsiębiorcy 
w pierwszej kolejności rozliczają się z dostaw-
cami, urzędami, bankami (unikając odsetek 
karnych za nieterminowe wpłaty), traktując 
wypłatę wynagrodzenia jako mniej ważną 
należność; potwierdzają to kontrole, podczas 
których – w wyniku polecenia inspektora pra-
cy – pracodawca natychmiast wypłaca zaległe 
należności.

Ograniczanie kosztów działalności to rów-
nież jednoczesne zatrudnianie pracowników na 
tych samych stanowiskach lub przy tej samej 
pracy przez dwóch pracodawców powiązanych 
ze sobą np. kapitałowo: u jednego z nich – na 
podstawie umowy o pracę, u drugiego – na pod-
stawie umowy cywilnoprawnej. W omawianym 
systemie zatrudniania pracownik (i jedno-
cześnie osoba świadcząca pracę w drugiej 
firmie na podstawie umowy cywilnoprawnej) 
pracuje de facto w podwójnym wymiarze 
czasu pracy, bez prawa do dodatków za pracę 
w godzinach nadliczbowych i jednocześnie bez 
formalnego naruszenia regulacji dotyczących 
czasu pracy, zawartych w przepisach prawa 
pracy. Dodatkową korzyścią dla pracodawców 
jest w tym przypadku również ograniczenie 
kosztów związanych z odprowadzaniem skła-
dek na ubezpieczenia społeczne.

Wiele nieprawidłowości ujawniono również 
w zakresie respektowania unormowań dotyczą-
cych czasu pracy. Kontrole wykazały podobne 
uchybienia i wykroczenia co w latach poprzednich. 
Należy dodać, że nadal inspektorzy pracy mają 
problem ze zbadaniem rzeczywistego czasu 
pracy pracowników, bowiem nierzadko praco-
dawcy prowadzą w sposób nierzetelny ewidencję 
czasu pracy (lub w ogóle jej nie prowadzą), chcąc 
ukryć faktyczną liczbę godzin przepracowanych 
przez pracowników (u prawie 45% pracodawców 
ujawniono takie uchybienia). Wskazane naruszenia 

prawa powodują jednocześnie, że niemożliwe staje 
się ustalenie realnego poziomu należnych pracow-
nikom świadczeń.

Dodatkową przeszkodę w ustaleniu stanu 
faktycznego stanowią stosowane przez niektó-
rych pracodawców praktyki, polegające na czę-
stych zmianach adresów siedzib firm, lokowaniu 
firm w mieszkaniach prywatnych, prowadzeniu 
działalności pod adresem innym niż wskazany 
w ewidencji działalności gospodarczej. Skutki 
tego  odczuwają zarówno osoby wykonujące pra-
cę, w razie niewywiązania się przez pracodawcę 
z nałożonych prawem obowiązków, jak i organy 
kontrolne, w przypadku prowadzenia (próby prze-
prowadzenia) czynności kontrolnych.

Zła sytuacja ekonomiczna i utrzymujące się 
bezrobocie spowodowały, że wiele podmiotów 
gospodarczych dążyło do jak największego ogra-
niczenia kosztów związanych z zatrudnianiem pra-
cowników oraz nie respektowało w pełni uprawnień 
pracowniczych. Należy jednak podkreślić, że choć 
kontrolowani pracodawcy tłumaczyli się głównie 
trudnościami finansowymi, inspektorzy często 
ujawniali inne przyczyny naruszeń przepisów, 
w tym niewłaściwą organizację pracy, czy też świa-
dome łamanie prawa w celu maksymalizacji zysków. 

W 2012 r. na poziomie zbliżonym do 2011 r. 
utrzymał się odsetek podmiotów, w których ujaw-
niono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną 
pracę zarobkową. Nieprawidłowości takie stwier-
dzono w ponad 4,2 tys. podmiotów, czyli w co 
szóstym kontrolowanym. 
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Tendencja wzrostowa dotyczy również ujaw-
nionych przypadków podjęcia przez bezrobot-
nych zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez 
powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy (o 5 % więcej stwierdzonych przy-
padków niż w 2011 r.).

Znacząco wzrosła także liczba nieprawidłowo-
ści w zakresie nieopłacania składek na Fundusz 
Pracy. Jak wynika z ustaleń inspektorów, składki 
te nie zostały opłacone za 48,9 tys. osób (w 2011 r. 
– 37,5 tys. osób), na łączną kwotę 15,7 mln zł 
(w 2011 r. – 10 mln zł).

Zauważalne wzrostowe tendencje nieprawidło-
wości we wskazanych obszarach są skutkiem m.in. 
kryzysu ekonomicznego. Słaba kondycja finansowa 
przedsiębiorstw powoduje m.in. zaległości w opła-
caniu składek na Fundusz Pracy a także ucieczkę 
w niepracownicze, tańsze, formy zatrudnienia. 

Analiza wyników kontroli z zakresu legalności 
zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej 
skłania do wniosku, że działania inspekcji w tym 
obszarze winny zostać wsparte rozwiązaniami 
o charakterze systemowym. 

Na efektywność kontroli PIP negatywnie 
wpływają m.in. ograniczenia wynikające z usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej. Cho-
dzi w szczególności o obowiązek doręczenia 
przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli (co do 
zasady – przed jej rozpoczęciem) oraz przede 
wszystkim – obowiązek zawiadomienia takie-
go podmiotu o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Niejednokrotnie czyni to kontrolę bezprzedmio-
tową i niweczy efekty, jakie można byłoby 
osiągnąć. Utrudnione jest przeciwdziałanie 
zjawiskom niepożądanym, takim jak praca 
na czarno czy zatrudnianie ludzi w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla ich życia lub 
zdrowia.

Systematycznie wzrasta skala stwierdzo-
nych naruszeń przepisów dotyczących zawie-
rania umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których powinna zostać zawarta umowa 
o pracę (w 2012 r. zakwestionowano 16% kon-
trolowanych pod tym kątem umów, podczas 
gdy w 2011 r. – 13 %, w 2010 r. – 10%, a w 
2009 r. – 7%).

Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy gospo-
darki, w tym nielegalnego zatrudnienia, wymaga 
także zmian prawnych dotyczących zawierania 
umów o pracę i zgłoszeń do ubezpieczeń społecz-

nych. Zasadne byłoby wprowadzenie przez usta-
wodawcę obowiązku potwierdzania na piśmie 
ustaleń co do rodzaju i warunków umowy o pracę 
przed dopuszczeniem do pracy oraz ustanowie-
nie regulacji, zgodnie z którą podmiot powierzający 
pracę innym osobom miałby obowiązek dokonania 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego przed 
rozpoczęciem przez nie pracy.

Nowym rozwiązaniom systemowym, realnemu 
zaangażowaniu państwa w walkę z pracą niezade-
klarowaną towarzyszyć powinny zmiany w odbiorze 
społecznym zjawiska nielegalnego zatrudnienia. 
Nadal istnieje znaczne przyzwolenie społeczne na 
zatrudnianie na czarno. Nie jest ono postrzegane 
jako czyn naganny i w konsekwencji przynoszący 
szkodę wszystkim, ale jako sposób na ominięcie 
zobowiązań wobec państwa, nieskutecznego w zwal-
czaniu tego rodzaju patologii. Zmianom mentalnym 
służyć może nie tylko wprowadzenie instrumentów, 
które zachęcą przedsiębiorców do powierzania 
legalnej pracy; istotne jest także wykształcenie prze-
konania, że skuteczność służb publicznych oraz nie-
uchronność kary czynią ten proceder nieopłacalnym. 

W porównaniu z poprzednimi latami, w roku 
sprawozdawczym (przy zbliżonej liczbie prze-
prowadzonych kontroli) odnotowano istotne 
zmniejszenie skali nieprawidłowości dotyczących 
legalności zatrudnienia i wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. W szczególności stwierdzo-
no znacznie mniej (o 29% w porównaniu z 2011 r. 
i o 36% w porównaniu z 2010 r.) przypadków niele-
galnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, 
w tym braku wymaganych zezwoleń na pracę oraz 
niedozwolonego powierzania cudzoziemcom pra-
cy na innym stanowisku lub na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu. Od 2010 r. systema-
tycznie poprawia się również przestrzeganie praw 
pracowniczych obcokrajowców oraz warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy tych osób.

Na obecny stan praworządności w omawia-
nej dziedzinie, oprócz prowadzonych na bieżąco 
działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy, w pozytywny spo-
sób wpłynęły także dokonane w ostatnich latach 
nowelizacje przepisów o zatrudnianiu cudzo-
ziemców w Polsce. Pozwoliły one m.in. na znaczne 
uproszczenie procedur dotyczących uzyskiwania 
zezwoleń na pracę i umożliwiły zatrudnienie cudzo-
ziemców ze Wschodu na podstawie oświadczeń, 
wzmacniając jednocześnie ochronę praw cudzo-
ziemców podejmujących pracę w naszym kraju 
oraz kompetencje instytucji kontrolnych. 
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Kontynuowano projekt współpracy PIP 
z siedmioma największymi firmami budowlany-
mi, które zawiązały Porozumienie dla Bezpie-
czeństwa Pracy w Budownictwie. W 2012 r. 
firmy te przyjęły do stosowania jednolite stan-
dardy minimalnych wymagań wobec pod-
wykonawców w zakresie szkoleń bhp, badań 
lekarskich i dodatkowych kwalifikacji oraz obo-
wiązku opracowania instrukcji bezpiecznego 
wykonania robót na konkretnej budowie. 

Jednak pomimo zasygnalizowanych wyżej 
pozytywnych tendencji, inspektorzy pracy w swo-
jej praktyce w dalszym ciągu napotykają szereg 
problemów. Należy do nich zaliczyć zwłaszcza: 
zbyt wąski zakres przepisów zobowiązujących 
pracodawcę do zawarcia z cudzoziemcem umowy 
w formie pisemnej i doręczenia mu jej tłumaczenia 
(przepisy te nie obejmują wszystkich cudzoziem-
ców); obowiązek uprzedzania przedsiębiorców 
o planowanej kontroli oraz możliwość stosowania 
mandatów karnych tylko za niektóre wykroczenia 
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

Można się spodziewać, że wiele z tych barier, 
negatywnie wpływających na skuteczność kon-
troli, zostanie usuniętych w wyniku planowanych 
w najbliższym czasie zmian legislacyjnych 
(wprowadzenie nowej ustawy o cudzoziemcach 
oraz nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy).

Działalność PIP w zakresie nadzoru i kontroli 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy koncentrowała się, tak jak 
w poprzednich latach, na sektorach gospodarki, 
poszczególnych rodzajach działalności i zakła-
dach, w których ryzyko utraty zdrowia lub życia jest 
szczególnie wysokie.

Kontynuowano wszechstronne formy nadzo-
ru i kontroli w sektorze budowlanym, który wciąż 
należy do najbardziej wypadkogennych. Realizując 
przyjęty na 2012 r. plan działania, przeprowadzo-
no prawie 6 tys. kompleksowych kontroli na tere-
nach budów. Jak wynika z ustaleń inspektorów 
pracy, skala naruszeń  przepisów bhp przez firmy 
budowlane jest nadal niepokojąco wysoka (np. brak 
odpowiedniego zabezpieczenia prac na wysokości 
stwierdzono aż na ¾ kontrolowanych w tym zakresie 
budów). W wyniku zastosowanych środków praw-
nych, większość nieprawidłowości stwierdzonych 
na kontrolowanych budowach została usunięta. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia w tej branży 
oczekiwanego i zgodnego z wymaganiami przepi-
sów poziomu bezpieczeństwa pracy, inspektorzy 
przeprowadzali krótkie kontrole (łącznie 4,4 tys.), 
powtarzane na tej samej budowie nawet kilkakrot-
nie, ze względu na popełnianie przez wykonawców 
podobnych błędów na kolejnych etapach robót, 
w szczególności błędów powodujących bezpośred-
nie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracujących.

Podstawowe problemy związane z niezapew-
nianiem bezpiecznych warunków pracy przez pra-
codawców i przedsiębiorców budowlanych to: brak 

odpowiedniego wyposażenia sprzętowego do 
bezpiecznego wykonywania robót, niedostatecz-
ne zabezpieczanie stanowisk pracy, tolerowanie 
odstępstw od podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa na kolejnych etapach budowanych obiektów, 
nieprawidłowa koordynacja robót wykonywa-
nych przez podwykonawców, w szczególności na 
małych budowach.

W odniesieniu do dużych inwestycji budow-
lanych przyjęto zasadę cyklicznych spotkań 
z inwestorami, projektantami, kierownictwem 
budowy oraz wykonawcami, na których omawia-
ne były praktyczne aspekty bezpiecznej pracy na 
poszczególnych etapach inwestycji. Dzięki temu 
inspektorzy stwierdzali niejednokrotnie, że inwe-
storzy i wykonawcy podejmowali skuteczne środki 
organizacyjne i techniczne zapobiegające wypad-
kom przy pracy. Miało to istotne znaczenie dla 
poprawy w zakresie planowania bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników oraz prawidłowej 
koordynacji robót budowlanych, realizowanych 
przez podwykonawców. 

W wyniku konsultacji przeprowadzonych 
z przedstawicielami Porozumienia, m.in. w ramach 
Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bez-
pieczeństwa Pracy w Budownictwie, wystosowany 
został wniosek do Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej dotyczący zmiany 
obowiązującego rozporządzenia w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych, poprzez 
określenie szczegółowej treści instrukcji bezpiecz-
nego wykonywania robót budowlanych. 

W zakładach różnych branż charakteryzują-
cych się dużym nasileniem zagrożeń zawodowych 
– wysokimi wskaźnikami częstotliwości wypadków 
oraz znacznymi przekroczeniami norm czynników 
szkodliwych dla zdrowia – kontynuowano wzmo-
żony nadzór. W wyniku 3-letniego okresu sprawo-
wania nadzoru, w większości spośród 75 zakładów 
osiągnięto poprawę przestrzegania przepisów 
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prawa. W stosunku do 19 zakładów gdzie nie 
stwierdzono wyraźnej poprawy, wzmożony nadzór 
będzie prowadzony nadal.

Kontynuowano także kontrole zarządzania 
bezpieczeństwem w małych zakładach (do 
49 pracujących), w których odnotowano duże 
nasilenie wypadków przy pracy, w tym wypadków 
wykazujących cechy powtarzalności. Inspektorzy 
PIP zwracali szczególną uwagę na systemowe 
podejście pracodawców do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy, poprzez zastosowanie skutecznych 
środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
wypadkowe, a także udział pracowników w prze-
prowadzaniu lub uaktualnianiu oceny ryzyka zawo-
dowego. 

Wyniki działań nadzorczo-kontrolnych  
potwierdziły, iż największe efekty w zakresie 
ograniczania liczby wypadków, w tym wypad-
ków o cechach powtarzalnych, uzyskują 
zakłady, w których wdrożono systemowe roz-
wiązania organizacyjno-techniczne. 

Poprawy wymaga spełnianie przez pracodaw-
ców obowiązków w zakresie sporządzania doku-
mentacji dot. możliwości wystąpienia atmosfer 
wybuchowych, opartej na rzetelnej ocenie ryzyka 
(w 2012 r. ww. obowiązków nie dopełniło ponad 
60% zakładów kontrolowanych pod tym wzglę-
dem). Ma to istotne znaczenie dla stosowania 
skutecznych środków zabezpieczających pracow-
ników przed wybuchem. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, iż podjęte przez inspektorów rekontrole 
zakładów, w których mogą występować atmosfery 
wybuchowe, przyniosły w większości eliminację 
stwierdzonych nieprawidłowości i ogólną poprawę 
bezpieczeństwa pracy. Niemniej, wyniki inspekcji 
w grupie zakładów kontrolowanych po raz pierw-
szy w dalszym ciągu potwierdzają, że znajomość 
przepisów bhp w powyższym zakresie jest bardzo 
słaba. Dotyczy to w szczególności zakładów posia-
dających pojedyncze stanowiska pracy, na których 
może występować atmosfera wybuchowa. 

W 2012 r. kontrolami przestrzegania postano-
wień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakre-
sie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy objęto maszyny i urządzenia do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych. W kontrolowanych 
zakładach użytkowano ok. 3,5 tys. takich maszyn. 

Znaczną liczbę nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie wyposażenia maszyn w odpowiednie 
osłony lub inne urządzenia ochronne zabezpiecza-
jące przed dostępem pracownika do stref zagroże-
nia lub zatrzymujące ruch części niebezpiecznych. 
Ustalenia inspektorów wskazują, że co drugi kontro-
lowany pracodawca nie wywiązał się z obowiązku 
dostosowania maszyn i urządzeń do postanowień 
ww. rozporządzenia. 

Warunki zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych nadal są wysoce niezadowalające. Dotyczy to 
zarówno chronionego (zakładów pracy chronionej 
i zakładów aktywności zawodowej), jak i otwartego 
rynku pracy. W ocenie inspektorów pracy, znacz-
na liczba stwierdzonych nieprawidłowości wynika 
nie z trudności ekonomicznych, ale z lekceważe-
nia przepisów prawa, nieprawidłowej organizacji 
pracy, niewłaściwej pracy służby bhp oraz służb 
finansowych. Należy zauważyć, że 47% wszyst-
kich decyzji wydanych przez inspektorów pracy 
zostało zrealizowanych w trakcie kontroli. Również 
decyzje wymagające dłuższego czasu realizacji 
zostały wykonane w 78% do połowy lutego 2013 r. 
Nie były to zatem działania wymagające długiego 
czasu i znacznych nakładów finansowych. Wyni-
ki inspekcji wskazują na potrzebę kontynuowania 
kontroli zatrudniania oraz warunków bezpieczeń-
stwa pracy osób niepełnosprawnych, w szczegól-
ności w zakresie stanu obiektów i pomieszczeń, 
ich dostosowania do potrzeb i możliwości pra-
cowników niepełnosprawnych, a także organizacji 
i wyposażenia stanowisk pracy.

W roku 2012 kontynuowano działania pre-
wencyjno-kontrolne w wybranych zakładach 
branży naftowej. Działania te prowadzone były 
już wspólnie z przedstawicielami Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowi-
ska na podstawie uzgodnionych list kontrolnych, 
w ramach Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowe-
go i Gazowego. Inicjatywa wspólnych działań wyni-
kała z  podpisanej w listopadzie 2011 r. „Deklaracji 
w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska w przemyśle naftowym 
i gazowym”. Samoocena, dokonana na podsta-
wie przekazanych pracodawcom list kontrolnych, 
pozwoliła im na dostosowanie rozwiązań tech-
nicznych i organizacyjnych do wymagań prze-
pisów bhp. Przeprowadzone następnie przez 
inspektorów pracy kontrole ujawniły wprawdzie – 
w niektórych zakładach – uchybienia w sferze bez-
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Na taką sytuację znaczący wpływ mają 
wciąż zmieniające się warunki funkcjonowa-
nia rynku, gdzie działają podmioty gospodar-
cze, spośród których wiele dąży do obniżenia 
kosztów  działalności, w tym poprzez redukcję 
nakładów na bezpieczeństwo pracy. Praco-
dawcy na ogół argumentują, że nie stać ich ani 
na kompleksowe remonty obiektów i pomiesz-
czeń pracy, ani na inwestowanie w stary park 
maszynowy. Walka o przetrwanie na rynku i bie-
żące rozwiązywanie problemów finansowych – 
to dla części pracodawców i przedsiębiorców 
priorytety,  wobec których przestrzeganie prze-
pisów bhp jest kwestią drugorzędną. 

Przeprowadzane szkolenia w zakresie bhp 
dla pracowników i osób dozoru ruchu wciąż nie 
przekładają się na eliminowanie niewłaściwych 
zachowań oraz zagrożeń występujących na sta-
nowiskach pracy, a w szczególności wypadków 
przy pracy. Stan taki świadczy o potrzebie dal-
szego doskonalenia procedur bezpieczeństwa 
pracy oraz kontroli ich stosowania w codzien-
nym funkcjonowaniu zakładów górniczych. 

pieczeństwa i higieny pracy (pomimo dokonanych 
samokontroli), ale ogólny przebieg i efekty oddzia-
ływania PIP na zakłady o dużym lub zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
potwierdziły celowość takiego sposobu prowadze-
nia nadzoru. 

Istotne nieprawidłowości stwierdzono w kon-
trolowanych podziemnych zakładach górni-
czych. Dotyczyły głównie sposobów wykonywania 
obudów w chodnikach kopalni, bezpieczeństwa na 
drogach komunikacyjnych oraz sprawności tech-
nicznej maszyn i urządzeń. Towarzyszyły temu – aż 
w 10 spośród 13 skontrolowanych kopalni – niepra-
widłowości w ustalaniu przyczyn wypadków przy 
pracy, co miało bezpośredni, negatywny wpływ na 
jakość formułowanych wniosków profilaktycznych. 

W 2012 r. inspektorzy pracy objęli kontrolą 
także podmioty gospodarcze świadczące prace 
w podziemnych zakładach górniczych. Stwier-
dzono niestosowanie się większości tych firm 
do przyjętych w kopalniach procedur prowadze-
nia poszczególnych prac, w szczególności zwią-
zanych ze stanem dróg transportowych, przejść 
i dojść. Ujawnione nieprawidłowości, w świetle 
wzrastającej liczby prac wykonywanych przez firmy 
zewnętrzne w podziemnych zakładach górniczych, 
wskazują na potrzebę objęcia kontrolami kolejnych 
podmiotów prowadzących roboty na rzecz tych 
zakładów. 

W 2012 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pra-
cy w zakładach nowo powstałych (tj. działających 
od 2011 r.), dotychczas niekontrolowanych; domi-
nowały wśród nich mikroprzedsiębiorstwa, czyli fir-
my o zatrudnieniu do 9 osób. Tylko w 27 spośród 
802 skontrolowanych nowych zakładów inspekto-
rzy nie stwierdzili naruszeń prawa.

Z uwagi na to, iż przeprowadzone kontrole 
były pierwszymi kontrolami PIP u tych pracodaw-

ców, inspektorzy pracy stosowali częściej środki 
oddziaływania wychowawczego niż mandaty kar-
ne czy wnioski do sądu o ukaranie osób winnych 
popełnienia wykroczeń. 

W ocenie inspektorów pracy główną przy-
czyną nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp 
w nowo powstałych zakładach jest niski stan wie-
dzy pracodawców i osób kierujących pracowni-
kami. Pierwsza kontrola, we wczesnym okresie 
prowadzenia działalności, stanowi źródło wie-
dzy dla nowego pracodawcy. Mniej istotne są 
więc sankcje, wobec przekonania pracodawcy, że 
organy powołane do nadzoru nad warunkami pra-
cy mogą ukierunkować jego działalność na pozo-
stającą w zgodzie z przepisami bhp. 

Wśród ujawnionych przez inspektorów PIP 
wykroczeń w obszarze bezpieczeństwa pracy 
dominują naruszenia prawa w zakresie przygoto-
wania zatrudnionych do wykonywania pracy, sta-
nowisk i procesów pracy oraz maszyn i urządzeń 
technicznych.

Nadal niewystarczające jest zaangażowa-
nie przedstawicieli pracowników w przeprowa-
dzane w zakładach oceny ryzyka zawodowego 
oraz postępowania powypadkowe, które winny 
służyć ograniczaniu zagrożeń. Jest to szczegól-
nie ważne w świetle przykładów skutecznych 
rozwiązań organizacyjno-technicznych w tych 
zakładach, które stosują systemowe podejście 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Decy-
dującą rolę w osiąganiu przez nie pozytywnych 
rezultatów, oprócz bezpośredniego zaangażo-
wania pracodawców lub osób zarządzających, 
ma właśnie udział pracowników w działaniach 
zmierzających do systematycznej poprawy stanu 
ochrony pracy. 
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Analizując wyniki dotychczasowych kontro-
li i osiągnięte efekty, należy mieć na uwadze, że 
inspekcja pracy, oprócz czynności kontrolno-
-nadzorczych, realizuje cały szereg innych zadań. 
W ostatnich latach Państwową Inspekcję Pracy 
zobowiązano również do sprawowania nadzoru 
i kontroli zagadnień unormowanych w innych usta-
wach, m.in. w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, ustawie o europejskich 
radach zakładowych, ustawie o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsulta-
cji, ustawie o europejskim zgrupowaniu intere-
sów gospodarczych i spółce europejskiej, ustawie 
o spółdzielni europejskiej, ustawie o przekazywa-
niu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń, ustawie o uczestnictwie 
pracowników w spółce powstałej w wyniku trans-
granicznego połączenia się spółek, ustawie 
o systemie oceny zgodności oraz ustawie o eme-
ryturach pomostowych (w zakresie nakazania 
umieszczenia pracowników w ewidencji pracowni-
ków wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze). Inspektorzy 
pracy wydają również decyzje o nałożeniu kary 
pieniężnej na podstawie ustawy o transporcie 
drogowym. Obowiązki określone we wskazanych 
ustawach w dużej mierze wpłynęły na zakres dzia-
łań urzędu, powodując konieczność takiego gospo-
darowania zasobami, by wszystkie zadania mogły 
zostać zrealizowane na akceptowalnym poziomie.

Podstawowym celem działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy jest osiągnięcie trwałej poprawy 
przestrzegania prawa pracy. Dlatego zasadnicze 
znaczenie ma kształtowanie wśród społeczeństwa 
nawyków bezpiecznego stylu życia i konsekwen-
tnego reagowania na każdy przejaw naruszania 
norm  praworządności. Stale wzrasta ranga przed-
sięwzięć Państwowej Inspekcji Pracy o charakte-
rze informacyjnym, edukacyjnym, a także inicjatyw 
służących bezpośredniemu inspirowaniu praco-
dawców do przeglądu warunków pracy i poprawy 
stanu przestrzegania prawa. Prowadzone są one we 
współpracy z licznymi partnerami – organizacjami 
pracodawców, związkami zawodowymi, instytucjami 
i stowarzyszeniami zainteresowanymi ochroną pra-
cy; za pośrednictwem generalnych wykonawców, 
struktur sieciowych (na przykład: dostawcy, pod-
wykonawcy, odbiorcy), a także z wykorzystaniem 
środków masowego przekazu. Kampanie infor-
macyjne realizowane w ten sposób pozwalają na 
szerszą i bardziej efektywną popularyzację wiedzy 
o przepisach prawa pracy oraz kształtowanie kultury 

bezpieczeństwa pracy. Przekaz medialny zachęca 
do zapoznania się z informacją o dostępnych szko-
leniach i programach poprawy warunków pracy, do 
skorzystania z list kontrolnych, bogato ilustrowa-
nych poradników zawierających przykłady dobrych 
praktyk, opracowań dotyczących przepisów prawa 
pracy wraz z przykładami i orzecznictwem sądów. 
Inspekcja dokłada wszelkich starań, by materia-
ły  instruktażowo-szkoleniowe dotyczące wybra-
nych problemów ochrony pracy lub adresowane 
do konkretnych branż posiadały walor praktycznej  
przydatności. Z każdym rokiem przybywa praco-
dawców i przedsiębiorców, którzy chcą korzy-
stać z pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Jak 
wynika z badań ankietowych, programy poprawy 
warunków pracy są oceniane pozytywnie przez 
odbiorców, a ich efektem jest często trwała poprawa 
ochrony człowieka w środowisku pracy. 

W kontekście przedstawionych w Sprawozda-
niu problemów ochrony pracy należy – poza szcze-
gółowymi wnioskami zawartymi w jego kolejnych 
rozdziałach – uznać za wskazane:
•  kontynuowanie działań kontrolno-nadzor-

czych w zakładach i branżach, w których ryzy-
ko utraty życia lub zdrowia jest wciąż najwyższe, 
a skala patologii w sferze stosunków pracy naj-
większa,

•  stosowanie różnorodnych metod oddzia-
ływania oraz dostępnych instrumentów 
prawnych w stosunku do kontrolowanych 
podmiotów, ze względu na: ustaloną dla nich 
kategorię ryzyka (na podstawie liczby poszko-
dowanych w wypadkach przy pracy, w tym 
wypadkach śmiertelnych i ciężkich), wielkość 
zatrudnienia oraz  czas prowadzenia określo-
nej działalności,

•  zacieśnianie współpracy z innymi służbami 
publicznymi, w szczególności ZUS i organami 
skarbowymi, w celu zwiększenia efektywności 
i skuteczności walki ze zjawiskiem nielegalne-
go zatrudnienia i nielegalnego powierzania 
innej pracy zarobkowej,

•  doskonalenie programów prewencyjnych: 
 – ukierunkowanych na zapobieganie 

wypadkom przy pracy, w tym poprzez 
popularyzację wyników analiz opartych na 
badaniach okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy,

 – ułatwiających zainteresowanym praco-
dawcom – przy wsparciu ze strony PIP 
– dostosowanie zakładu do wymogów pra-
wa pracy,
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•  kontynuowanie i rozwijanie  kampanii infor-
macyjno-promocyjnych służących: 
 – zapobieganiu najpowszechniejszym 

zagrożeniom zawodowym (takim jak 
zagrożenie upadkiem z wysokości, hałas, 
zagrożenia układu mięśniowo-szkiele-
towego, przeciążenie psychiczne i stres 
w miejscu pracy), 

 – kształtowaniu pożądanych postaw na 
rzecz praworządności w stosunkach 
pracy,

 – promowaniu wśród pracodawców idei 
powierzania pracy w sposób legalny, 
także poprzez wykształcenie przekona-
nia, że z uwagi na efektywność działań 
kompetentnych służb publicznych oraz 
nieuchronność kar nakładanych za naru-
szenie przepisów prawa w tym obszarze, 
proceder ten jest nieopłacalny,

•  opracowywanie pakietów wspomagających 
pracodawców we właściwym przygotowaniu 
pracowników do pracy (zwłaszcza w zakresie 
instruktażu na stanowiskach robotniczych), 
skierowanych głównie do małych zakładów 
z branż charakteryzujących się szczególnym 
nasileniem zagrożeń,

•  kontynuację, we współpracy z MEN, kurato-
riami oświaty, szkołami i uczelniami wyższymi, 
programu edukacyjnego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów, którego prak-
tycznym celem jest przekazanie młodym ludziom 
podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy,

•  rozwijanie kluczowej dla promocji ochrony pra-
cy współpracy z mediami, które z jednej stro-
ny dostarczają niezwykle istotnych informacji 
wspomagających PIP w szybkim reagowaniu 
na  nieprawidłowości, z drugiej zaś (jak poka-
zują badania ankietowe) stanowią dla wielu 
pracodawców i pracowników podstawowe 
źródło wiedzy o przepisach prawa pracy,

•  zwrócenie szczególnej uwagi w bieżącej dzia-
łalności inspekcyjnej, w tym w ramach współ-
pracy z partnerami społecznymi – związkami 
zawodowymi i organizacjami pracodawców – na 
problem udziału pracowników lub ich przed-
stawicieli w działaniach na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i warunków pracy w zakładach,

•  wspieranie pracodawców we wprowadzaniu 
systemowych rozwiązań w obszarze bhp, 
zapewniających stosowanie optymalnych 
środków zapobiegających wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym.




