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1. Budownictwo

Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku spra-
wozdawczym 574  kontroli na 3349 budowach 
w 2 9 r. — 54 7 kontroli na 3496 budowach . 

Kontrolowano w szczególno ci budowy obiektów  
mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, centrów 
handlowych, hoteli oraz remonty, rozbiórki i moder-
nizacje obiektów budowlanych, zwracaj c uwag  
przede wszystkim na te rodzaje robót, które charak-
teryzowa y si  du  liczb  stwierdzonych podczas 
wcze niejszych kontroli nieprawid owo ci lub nasi-

leniem zdarze  wypadkowych. By y to zatem prace 
na wysoko ci, w tym na rusztowaniach i dachach, 
oraz prace ziemne i w wykopach. 

Dodatkowo szczególnym nadzorem obj to du e 
inwestycje, na których mog  wyst pi  istotne zagro-
enia ycia lub zdrowia pracowników.

Obj ci kontrol  pracodawcy 49 1  zatrudniali 
cznie ponad 53,2 tys. pracowników, w tym 4,5 tys. 

kobiet i 668 m odocianych.
W ród kontrolowanych, dominowa y mikro-

przedsi biorstwa, czyli firmy o kilkuosobowym 
zatrudnieniu 72  oraz inne ma e zak ady, 
tj. o zatrudnieniu od 1  do 49 osób 25 . ylko 
3  kontroli dotyczy o podmiotów zatrudniaj cych 
powy ej 5  pracuj cych. 

A. ontrole prac budowlanych  w tym 
rozbiórkowych

Wykre  0. ereny budów naru zenia przepi ów
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naliza wyników kontroli wskazuje, e nadal 
na wi ce  za trze e  dotyczy o wykonywania prac 
na wy oko ci, które nale  do jednych z najbar-
dziej niebezpiecznych, stwarzaj cych bezpo rednie 
zagro enie dla zdrowia i ycia. W ród stwierdzo-
nych nieprawid owo ci uwag  zwraca  brak rod-
ków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysoko ci 
— balustrad, niezabezpieczenie doj  i przej , kla-
tek schodowych, niezabezpieczenie otworów tech-
nologicznych przed upadkiem z wysoko ci oraz 
niewyposa anie pracowników w wymagane rod-
ki ochrony indywidualnej g owy i chroni ce przed 
upadkiem z wysoko ci 3774 pracowników . Zanie-
dbania te najcz ciej wynika y ze specyficznego dla 
budownictwa szybkiego tempa prowadzenia robót  
nieuwzgl dnienia w harmonogramie wykonywania 
robót budowlanych prac zabezpieczaj cych  lekce-
wa enia tzw. krótkotrwa ych zagro e , które znikn  
samoistnie wraz z zako czeniem prac na wysoko ci. 

ajbardziej niepokoj ce jest to, e nieprawid owo-
ci te powtarza y si  na ró nych kondygnacjach 

wznoszonych obiektów. Sytuacja ta wskazuje, e 
niektórzy pracodawcy budowlani i osoby kieruj ce 
nadal nie przyk adaj  niezb dnej wagi do spraw 
bezpiecze stwa pracy, maj c na uwadze przede 
wszystkim realizacj  procesu budowlanego.

Prace wykonywane z u yciem rusztowa  wyst -
pi y na 54  budów, przy czym na prawie po owie 
z nich stwierdzano brak odbioru rusztowa . Zazna-
czy  nale y, e cz sto ru ztowania montowane 
by y przez o oby niepo iada ce uprawnie  kwa-
lifikacyjnych, szczególnie przy pracach krótkoter-
minowych. Skutkowa o to wykonywaniem pracy 
na rusztowaniach nieprawid owo zmontowanych 
i niekompletnych. Inspektorzy niejednokrotnie zwra-
cali te  uwag , e por cze ochronne przy pomostach 
roboczych rusztowa  s  nieprawid owe, albo e 
w ogóle ich brak szczególnie przy pracach termo-
izolacyjnych, gdy odleg o  rusztowania od ciany 
budynku wynosi a wi cej ni  2  cm . jawniano tak-
e niew a ciwe wype nianie rusztowa  pomostami 

roboczymi oraz brak pionów komunikacyjnych. 
Powa nym problemem by  równie  brak wygro-

dzenia i oznakowania stref niebezpiecznych, zarówno 
przy wykonywaniu prac na wysoko ci gdy stosowa-
no sprz t do transportu pionowego czy wykonywano 
prace z rusztowa  w miejscach ogólnie dost pnych , 
jak i przy prowadzeniu prac ziemnych 38  budów . 
Ponadto nadal na wielu budowach stwierdzano 
wykonywanie robót w wykopach o cianach nie-
zabezpieczonych przed mo liwo ci  osuni cia si  
gruntu 35  budów . W ocenie inspektorów, wyni-
ka o to przede wszystkim z ch ci obni enia kosztów 

i wypracowania wi kszego zysku. St d te , mimo 
e w ko ztory ach robót budowlanych uwzgl d-

niano zabezpieczenia, karpy wykopów nie mia-
y prawid owego nachylenia do to owanego do 

warunków gruntowo -wodnych. Brak by o te  zej  
wej  do wykopów 23  budów . 

Dodatkowo, zagro enia stwarza y nieprawid-
owo ci przy eksploatacji urz dze  i instalacji elek-
troenergetycznych, a zw aszcza niezabezpieczenie 
przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi 31  budów . 

Powy szym naruszeniom prawa, bezpo red-
nio rzutuj cym na stan bezpiecze stwa robót 
budowlanych, towarzyszy y tak e inne — zwi za-
ne z przygotowaniem zatrudnionych do pracy. a 
co szóstej budowie stwierdzano  dopuszczenie do 
pracy bez niezb dnego prze zkolenia w dziedzi-
nie bhp — instrukta u stanowiskowego 3369 pra-
cowników  i bez aktualnych orzecze  lekar kich 
o braku przeciwwskaza  do pracy na okre lonym 
stanowisku, w tym do pracy na wysoko ci 1472 pra-
cowników . 

aruszenia prawa polegaj ce na zatrudnianiu 
bez wymaganych kwalifikacji — do obs ugi maszyn 
i urz dze  budowlanych — dotyczy y cznie 999 
pracowników, z których 1 1 nie mia o uprawnie  
do ob ugi urz dze  poddozorowych. Stwierdza-
no przypadki fa zowania uprawnie  kwalifikacyj-
nych do ob ugi ma zyn budowlanych.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniono 7534 pracownikom. 

Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego zwi zanego z prac  wykonywan  przez 

cznie 3 76 zatrudnionych przez siebie osób. ie-
jednokrotnie te  dysponowali tylko ocen  uniwer-
saln , sporz dzon  ogólnikowo, która mo e by  
stosowana dla wielu ró nych budów, ale nie oddaje 
specyfiki konkretnego placu budowy, nie uwzgl d-
nia wszystkich zagro e , jakie wyst puj  w zwi zku 
z wykonywan  prac . 

W ramach wspó pracy z innymi organami, o ró -
nym zakresie dzia ania i uprawnie , przeprowadzono 
na budowach  

Podkre li  nale y, e znacznie mniej niepra-
wid owo ci stwierdzono tam, gdzie inwestycje 
realizowa y specjalistyczne firmy budowlane, 
z wieloletnim do wiadczeniem w bran y. Posia-
da y one dobrze zorganizowane s u by bhp, któ-
re kontrolowa y prace wszystkich zatrudnionych 
na budowie i egzekwowa y od podwykonawców 
przestrzeganie przepisów bhp. 
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kontrole wspólne, w tym z przedstawicielami  
dozoru technicznego — 24, policji — 12, nad-
zoru budowlanego — 8, stra y po arnej — 1, 
inspekcji sanitarnej — 3  
kontrole na wniosek innych organów, w tym  
nadzoru budowlanego — 7 kontroli, policji 
— 5, inspekcji sanitarnej — 1, Z S — 3, pro-
kuratury — 1. 
Inspektorzy skierowali ponadto pisma informu-

j ce o naruszeniach przepisów bhp  69 — do nad-
zoru budowlanego, 37 — do dozoru technicznego, 
22 — do policji, 22 — do prokuratury, 9 — do woje-
wódzkiego o rodka medycyny pracy, 2 — do inspek-
cji ochrony rodowiska, 1 - do inspekcji sanitarnej. 

Ponadto skierowano do ównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego informacje o stwierdzonych 
zagro eniach, w celu podj cia dzia a  zmierzaj -
cych do skierowania przez w a ciwy organ nadzoru 
budowlanego wniosku o wszcz cie post powania 
w stosunku do osób pe ni cych samodzielne funk-
cje w budownictwie. Dotyczy o to 5 kierowników 
budowy, którzy dopu cili do wykonywania robót 
przez pracowników w warunkach bezpo rednie-
go zagro enia ycia lub zdrowia. W wyniku tego 
dosz o do wypadków przy pracy, w tym ze skutkami 
miertelnymi.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali 
nast puj ce rodki prawne

wydali 4 57 decyzji ogó em, w tym
 3271 decyzji wstrzymania prac,
 1454 decyzje skierowania do innych prac 

3462 pracowników,
skierowali 2778 wyst pie  z 94 7 wnioskami,
na o yli 2498 mandatów karnych na kwot  
ponad 3 mln z ,
zastosowali 755 rodków wychowawczych,
skierowali 14  wniosków do s du oraz 3  
zawiadomie  do prokuratury o podejrzeniu 
pope nienia przest pstwa.

W efekcie realizacji zastosowanych rodków 
prawnych, stwierdzone nieprawid owo ci zosta y 
usuni te. W wielu przypadkach nie osi gano jed-
nak trwa ego rezultatu. B dy wyeliminowane dzi ki 
dzia aniom inspekcji na jednej budowie, pojawia y 
si  bowiem u tego samego pracodawcy na innej 
budowie lub nawet na tej samej, wkrótce po wyj-
ciu inspektora pracy. W celu osi gni cia trwa ej 

poprawy bezpiecze stwa pracy na budowach, pro-
wadzone by y równie  krótkie kontrole, w trakcie 
których inspektorzy pracy koncentrowali uwag  na 
bezpo rednich zagro eniach dla zdrowia lub ycia 
pracowników, powtarzaj c kontrole na tej samej 
budowie nawet kilkakrotnie.

Pracodawcy t umaczyli zaistnia e naruszenia 
trudno ciami finansowymi wynikaj cymi z braku 
zamówie  lub niskich cen dyktowanych przez nie 
zawsze uczciw  konkurencj  startuj c  w przetar-
gach, a tak e du  rotacj  pracowników, z czym 
wi e si  konieczno  przeprowadzania kolejnych 
szkole  bhp, bada  lekarskich, wyposa ania w rod-
ki ochrony indywidualnej, odzie  i obuwie robocze. 
Ma e firmy z regu y stosuj  ta sze technologie, nie-
ch tnie zdobywaj  si  na wprowadzanie nowych 
i bezpiecznych rozwi za  np. zakup lub wypo ycze-
nie nowoczesnego rusztowania wi e si  z du ymi 
kosztami . 

Inspektorzy zwracaj  te  uwag  na maj cy nadal 
miejsce problem czenia wielu funkcji przez kie-
rowników budów. adzorowanie przez jedn  osob  
nawet kilku terenów budowy oraz sprawowanie funk-
cji koordynatora ds. bhp powoduje zwykle niew a -
ciwe wywi zywanie si  z na o onych obowi zków. 
Pojawienie si  na rynku wielu firm budowlanych bez 
odpowiedniego przygotowania technicznego i orga-
nizacyjnego, bez odpowiedniej wiedzy w zakresie 
bhp — skutkuje niew a ciwym nadzorem nad prowa-
dzonymi pracami i tolerowaniem nieprzestrzegania 
przepisów. 

Dzia ania w ramach Strategii dzia a  pre-
wencyjnych PIP w budownictwie  doprowadzi y 
do tego, e du e firmy budowlane podpisa y 
Deklaracj  w sprawie porozumienia dla bez-

piecze stwa pracy w budownictwie . elem 
porozumienia jest wdro enie wspólnego progra-
mu ograniczenia wypadkowo ci w budownictwie, 
wymiana do r c  prak k, ujednolicenie podej-
cia do zagadnie  bezpiecze stwa pracy, a prze-

de wszystkim oddzia ywanie na podwykonawców 
ma ych firm budowlanych, gdzie wypadkowo  
jest najwi ksza.

W ocenie inspektorów pracy, przyczyn  nie-
prawid owo ci jest — z jednej strony — ch  
unikni cia wydatków na zabezpieczenie sta-
nowisk pracy, a z drugiej — du a liczba pod-
miotów wykonuj cych roboty na terenie budowy 
i zjawisko przerzucania odpowiedzialno ci za 
stan bhp na podwykonawców, którzy maj  du o 
mniejsze mo liwo ci organizacyjne i finansowe. 
St d te  realizacja ww. deklaracji, podpisanej 
przez generalnych wykonawców, powinna w przy-
sz o ci wymusza  na ma ych i rednich firmach 
podwykonawczych przestrzeganie standardów 
bezpiecze stwa.
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a stan bezpiecze stwa na budowach wp y-
wa te  brak w umowach o wykonaniu inwesty-
cji — odniesienia do obowi zku jej realizowania 
z poszanowaniem przepisów bhp. W szczególno ci 
odnosi si  to do -

, na podstawie której realizowane s  przetargi 
na inwestycje. stawa ta nie nak ada obowi zku 
wyodr bniania w ofertach przetargowych plano-
wanych kosztów wykonawcy na bezpiecze stwo 
i higien  pracy, odpowiednich do sposobu prowa-
dzenia robót.

Dotychczasowe do wiadczenia wskazuj  na 
potrzeb  obejmowania szczególnym nadzorem tych 
placów budów, na których rozpoznano du e zagro-
enia, wynikaj ce z charakteru zadania inwestycyj-

nego oraz przyj tych technologii, a tak e budów, na 
których dosz o do zdarze  wypadkowych.

Zintensyfikowane zostan  równie  kontrole 
zagro e  wynikaj cych z a cucha podwyko-
nawców” gdy generalnego wykonawc  dzieli od 
podwykonawcy nawet kilkunastu po redników .

Kontynuowana b dzie wspó praca z ównym 
Urz dem Nadzoru Budowlanego w kierunku sku-
tecznego egzekwowania powinno ci w dziedzinie 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy od 
osób sprawuj cych samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie.

W celu osi gni cia trwa ej poprawy bezpiecze -
stwa pracy na budowach, w roku 2 11 podejmowane 
b d  dzia ania na rzecz podnoszenia kultury pracy 
zarówno w ród pracodawców, jak i pracowników 
poprzez upowszechnianie wydawnictw z tego zakre-
su broszur, ulotek  oraz wspó prac  ze rodkami 
masowego przekazu.

Dzia alno  kontrolno -nadzorcza wsparta 
zostanie te  realizacj  specjalnych programów 
prewencyjno -informacyjnych adresowanych do 
pracodawców i pracowników z bran y budowla-
nej oraz nauczycieli, m odzie y szkó  technicznych 
budowlanych, studentów wydzia ów budownictwa 
szkó  wy szych i m odzie y z O P.

Przeprowadzono 991 kontroli dot. 628 budów 
mostów, wiaduktów, estakad, k adek, dróg w tym 
ekspresowych i autostrad , przebudowy i remontów 
dróg powiatowych i krajowych, w z ów komunikacyj-
nych, przej  podziemnych oraz sieci wodoci gowej 
i kanalizacji sanitarnej, magistrali ciep owniczych 
w 2 9 r. — 865 kontroli dot. 544 budów . Kontrol  

obj to cznie 852 pracodawców, zatrudniaj cych 

ponad 17,4 tys. pracowników, w tym prawie 1,3 tys. 
kobiet i 1 2 m odocianych.

Ponad po ow  kontroli 52  przeprowadzono 
w mikroprzedsi biorstwach, 37  — w innych ma ych 
firmach, tj. zatrudniaj cych od 1  do 49 osób.

Inspektorzy zwracali uwag  na sposób prowa-
dzenia robót w pasie drogowym, a w szczególno ci 
— na organizacj  prac zapewniaj c  bezpiecze -
stwo pracowników oraz ruchu pojazdów i pieszych 
przy ograniczonej skrajni drogi.

Oceniaj c wyniki kontroli nale y stwierdzi , e 
stan warunków i organizacji pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych uleg  pewnej popra-
wie w stosunku do lat poprzednich.

Szczególnie niepokoi jednak brak zabezpiecze  
oraz oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, 
mi dzy innymi w pobli u pracuj cych specjali-
stycznych maszyn i urz dze  do robót ziemnych, 
drogowych i budowlanych 31  budów . Takie 
nieprawid owo ci stwarzaj  zagro enia wypad-
kowe, szczególnie w miejscach ogólnie dost pnych, 
zarówno dla osób wykonuj cych te prace, jak te  
osób postronnych, w tym dzieci.

adal przy prowadzeniu robót liniowych stwier-
dzano brak pomieszcze  higienicznosanitarnych na 
co pi tej kontrolowanej budowie . Problem dotyczy  
zw aszcza budów realizowanych na d ugim, rozci g-
ni tym terenie, do których pracownicy dowo eni byli 
z siedzib firm.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
zapewniono dla 17  pracowników kontrolowanych 
budów, co zwykle generowa o niew a ciwy sposób 
wykonywania prac, w tym równie  prac szczegól-
nie niebezpiecznych. A  257 pracowników obs u-
guj cych maszyny i urz dzenia budowlane nie 
posiada o wymaganych uprawnie  kwalifikacyj-
nych do ich obs ugi. Budzi  to musi uzasadnione 
zastrze enia co do sposobu sprawowania nadzoru 
nad pracownikami.

B. ontrole dot. budowy i remontów dróg

Budownictwo drogowe i mostowe charak-
teryzuje si  wysokim stopniem ryzyka zawodo-
wego i wypadkowego ze wzgl du na specyfik  
stosowanych technologii, warunki atmosferyczne, 
zmienno  frontu robót prowadzenie równocze -
nie na jednym odcinku drogi prac  rozbiórkowych, 
ziemnych, zag szczania pod o a, instalacyjnych, 
zbrojarskich, betonowych, asfaltowych , wykony-
wanie prac na terenie otwartym, pozbawionym 
infrastruktury technicznej. 
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Wykres 31. Budowa i remonty dróg i mostów naruszenia przepisów

O braku odpowiedniego nadzoru, a tak e o lek-
cewa eniu zagro e  przez samych pracowników, 
wiadczy te  niew a ciwe prowadzenie prac na 

wysoko ci, niewyposa enie w rodki ochrony 
indywidualnej cznie 7 5 osób, w tym w 63 przy-
padkach problem dotyczy  ochron przed upadkiem 
z wysoko ci, a w 39 — odzie y ochronnej o barwach 
ostrzegawczych i wyposa onych w elementy odbla-
skowe  lub ich niestosowanie przez pracowników 

cznie 659 osób, w tym w 24 przypadkach problem 

dotyczy  ochron przed upadkiem z wysoko ci , czy 
niezapewnienie ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysoko ci, co dotyczy o 11  pracowników obj -
tych kontrol .

iczne nieprawid owo ci stwierdzono tak e 
w zakresie przygotowania pracowników do pracy. 
Instrukta owi stanowiskowemu nie zosta o podda-
nych 857 osób, a 316 pracowa o bez aktualnych 
orzecze  lekarskich o braku przeciwwskaza  do 
zatrudnienia na okre lonym stanowisku.
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Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego zwi zanego z prac  — w odniesieniu do 
667 pracowników. W wielu firmach budowlanych 
nadal nie dostrzega si  znaczenia oceny ryzyka dla 
ukierunkowania dzia a  pozwalaj cych zmniejszy  
liczb  wypadków.

Istotnym problemem jest tak e wspó dzia anie 
wykonawców, których pracownicy wykonywali pra-
c  w tym samym miejscu, w zakresie zapewnie-
nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
Wyznaczenie koordynatora ds. bhp by o traktowane 
wy cznie jako spe nienie formalnego obowi zku.

Podobnie jak na innych budowach, pod wzgl -
dem zapewnienia prawid owych warunków pracy 
lepiej wypadaj  du e przedsi biorstwa budowlane, 
z w a ciw  organizacj  pracy, cz sto z wdro onym 
systemem zarz dzania bezpiecze stwem, inwestu-
j ce w nowoczesny sprz t i technologie.

Pracodawcy t umaczyli przyczyny zaistnia ych 
nieprawid owo ci mnogo ci  robót prowadzonych na 
ró nych, oddalonych od siebie budowach, krótkimi 
terminami realizacji zada  inwestycyjnych narzuco-
nymi przez inwestorów oraz trudno ciami finansowy-
mi zwi zanymi tak e z wykorzystywaniem silniejszej 
pozycji na rynku przez du e przedsi biorstwa budow-
lane, które ma ym firmom powierzaj  cz  prac 
w ramach podwykonawstwa. Wskazywali ponadto 
na du  rotacj  pracowników, zwi kszaj c  koszty 
profilaktycznych bada  lekarskich, szkole  w zakre-
sie bhp, uprawnie  kwalifikacyjnych, wyposa enia 
w rodki ochrony indywidualnej, odzie  i obuwie. 

Inspektorzy pracy najwi cej zastrze e  mieli 
natomiast do kwestii sprawowania nadzoru nad 
pracownikami oraz do organizacji i koordynacji 
prowadzonych prac. Ma to szczególne znaczenie 
w budownictwie, gdzie znana jest niech  pracowni-
ków do przestrzegania przepisów bhp a zw aszcza 
stosowania rodków ochrony indywidualnej , wyni-
kaj ca m.in. z niew a ciwego przygotowania zawo-
dowego osób trafiaj cych do pracy w tej bran y.

W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali 
nast puj ce rodki prawne

wydali 5615 decyzji ogó em, w tym
 326 decyzji wstrzymania prac,
 281 decyzji skierowania do innych prac 

492 pracowników,
skierowali 517 wyst pie  z 1798 wnioskami,
na o yli 344 mandaty karne na kwot  411 tys. z ,
zastosowali 141 rodków wychowawczych,
skierowali 2  wniosków do s du oraz 4 zawia-
domienia do prokuratury o podejrzeniu pope -
nienia przest pstwa.

W ramach wspó pracy z innymi organami, w tym 
organami nadzoru i kontroli przeprowadzono wspól-
ne kontrole z przedstawicielami dozoru technicz-
nego 4 , a tak e kontrole na wniosek policji 2 . 
Inspektorzy pracy skierowali ponadto pisma informu-
j ce o naruszeniach przepisów bhp  11 — do dozo-
ru technicznego, 1  — do nadzoru budowlanego, 
5 — do Z S, 3 — do policji, 1 — do wojewódzkiego 
o rodka medycyny pracy. 

Maj c na uwadze nasilenie prac drogowo-
 -mostowych, PIP nadal obejmowa  b dzie sta ym 
nadzorem du e inwestycje. Kontynuuj c w 2 11 r. 
dzia ania kontrolne, inspektorzy pracy zwraca  b d  
uwag  przede wszystkim na prace w wykopach i na 
wysoko ci w tym z wykorzystaniem rusztowa , 
dostosowanie maszyn do wymaga  minimalnych 
i zasadniczych oraz przygotowanie pracowników 
do wykonywania pracy, zw aszcza u pracodawców, 
którzy uporczywie naruszaj  przepisy bezpiecze -
stwa i u których ju  dosz o do zdarze  wypad-
kowych. Ponadto nadal upowszechniane b d  
informacje o bezpiecznych metodach prowadzenia 
prac drogowo -mostowych broszury, ulotki, prasa, 
radio, telewizja, strona internetowa PIP  adresowane 
zw aszcza do ma ych przedsi biorców zatrudniaj -
cych do 49 pracowników . 

W 2 1 r. kontynuowano program prewencyj-
ny dotycz cy nadzoru nad inwestycjami zwi za-
nymi z O 2 12. Nadzorem i kontrol  obj to 
100 inwestycji, m.in. budowy  7 stadionów w tym 
2 rezerwowych i 1 treningowego , kompleksów 
treningowo -pobytowych, autostrad i dróg szybkiego 
ruchu, a tak e modernizacje i rozbudowy  portów 
lotniczych, ulic i skrzy owa  w miastach, linii kolejo-
wych oraz dworców kolejowych i autobusowych.

a budowach, gdzie pracowa o ponad 5,1 tys. 
osób zatrudnionych u 138 pracodawców, przepro-
wadzono 175 kontroli przestrzegania przepisów 
bhp i 245 wizytacji warunków pracy. Kontrolowano 
równie  legalno  zatrudnienia oraz przestrzeganie 
przepisów dot. stosunku pracy i wyp aty wynagro-
dze  za prac .

W celu zaanga owania wszystkich uczestników 
procesu inwestycyjnego w problematyk  bezpie-
cze stwa pracy na etapie przygotowania inwestycji, 
jej realizacji i przekazania do u ytkowania, inspek-
torzy pracy d yli do nawi zania bezpo redniego 
kontaktu z inwestorami i generalnymi wykonaw-
cami.

. Nadzór inwestycji zwi zanych  
z EURO 2012
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Przyj te zasady wspó pracy z inwestorami 
i g ównymi wykonawcami zaowocowa y skutecz-
niejszym rozwi zywaniem problemów zwi zanych 
z zapewnieniem bezpiecze stwa na budowach.

Podczas kontroli i wizytacji obiektów inspektorzy 
stwierdzali nierzadko podj cie przez inwestorów 
i wykonawców dzia a  o charakterze organiza-
cyjnym, które przyczynia y si  do zwi kszenia 
poziomu bezpiecze stwa pracy. ale a y do nich 
m.in.

opracowanie regulaminu budowy,

ustanowienie koordynatorów ds. bhp,

wprowadzenie systemu identyfikacji pracow-
ników upowa niaj cego do wej cia na teren 
budowy ,

wprowadzenie systemu sprawdzaj cego przy-
gotowanie pracowników podwykonawców do 
wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz 
praktycznych umiej tno ci w tym zakresie,

sporz dzanie cyklicznych raportów z kontroli 
i analiz bezpiecze stwa pracy przez s u by bhp 
i nadzór. 

Inspektorzy pracy stwierdzili nieprawid owo ci 
dotycz ce  

stosunku pracy zawieranie umów o prac  
i wyp acanie wynagrodze  — dot. 221 pra-
cowników,
przygotowania pracowników do pracy brak 
lub niew a ciwie przeprowadzone szkolenia 
w dziedzinie bhp, brak uprawnie  kwalifika-
cyjnych do obs ugi maszyn budowlanych  
— dot. 24 pracowników, 
oceny ryzyka zawodowego brak lub niein-
formowanie o ryzyku zawodowym  — dot. 
198 pracowników, 
wykonywania prac na wysoko ci brak 
rodków ochrony zbiorowej przed upadkiem 

z wysoko ci  — dot. 213  pracowników, 
monta u rusztowa  — dot. 348 pracowników, 
przygotowania i organizacji budowy brak 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót  
— dot. 367 pracowników.

a 3 inwestycjach przeprowadzono w du ym 
zakresie kontrole legalno ci zatrudnienia, z udzia-
em funkcjonariuszy policji i stra y granicznej. a 

budowie Stadionu arodowego, gdzie sprawdzono 
ponad 3  osób, ujawniono zatrudnianie 14 osób 
w tym 3 cudzoziemców  bez potwierdzonych na 

pi mie umów o prac .

W roku 2 1  na realizowanych budowach 
O 2 12 dosz o do 2 wypadków miertelnych 

Stadion Miejski we Wroc awiu i Stadion Wis y  
w Krakowie . 

W wyniku kontroli wydano ogó em 929 decy-
zji, w tym 45 decyzji wstrzymuj cych prace oraz 
33 decyzje kieruj ce pracowników do innych prac. 
Ponadto do pracodawców inspektorzy skierowali 
79 wyst pie  zawieraj cych 282 wnioski pokon-
trolne. andatami na kwot  84 tys. z  ukarano 
68 osób odpowiedzialnych za stan bhp. Do s dów 
grodzkich skierowano 9 wniosków o ukaranie, a do 
prokuratury 12 zawiadomie  o podejrzeniu pope -
nienia przest pstwa. W wyniku dzia a  inspektorów 
pracy wyegzekwowano wynagrodzenia w wysoko ci 
ponad 111 tys. z . 

Podkre li  nale y, e przyj te procedury na 
budowach maj  coraz wi kszy pozytywny wp yw 
na ma e firmy, które musz  dostosowa  si  do 

 wprowadzonych przez general-
nego wykonawc , a tym samym do przestrzegania 
przepisów bhp. Do wiadczenia z realizacji inwestycji 
na O 2 12 s  równie  przenoszone na inne 
du e inwestycje. Przejawia si  to anga owaniem 
firm specjalistycznych b d  zatrudnianiem osób jako 
koordynatorów ds. bezpiecze stwa i higieny pracy, 
a tak e wspó prac  inwestorów z inspektorem pracy 
i bie c  konsultacj  zagadnie  zwi zanych z bez-
piecze stwem pracy.

Wed ug inspektorów pracy g ówn  przyczy-
n  nieprawid owo ci stwierdzanych w zakresie 
bezpiecze stwa i higieny pracy jest tolerowanie 
przez redni nadzór budowy kierowników robót, 
in ynierów budowy, brygadzistów  odst pstw od 
przepisów.

Dotychczasowy przebieg dzia a  prewen-
cyjno -kontrolnych PIP wskazuje na mo liwo  
uzyskania radykalnej poprawy poziomu bezpie-
cze stwa przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Wymaga to jednak czasu i uwarunkowane jest 
zaanga owaniem wszystkich uczestników pro-
cesu budowlanego w prawid ow  organizacj  
pracy i zapewnienie bezpo redniego nadzoru 
nad stanowiskami pracy, tak aby nie dochodzi o 
do ryzykownych zachowa , skutkuj cych tragicz-
nymi zdarzeniami.
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2. Wzmo ony nadzór nad zak adami 
charakteryzuj cymi si  najwi kszym 
nasileniem zagro e  zawodowych

W programie d ugofalowym na lata 2 1 2 12 
wzmo onym nadzorem obj to 75 zak adów, w tym 
21 zak adów pozostaj cych pod wzmo onym nad-

zorem równie  w latach 2 7—2 9. ajwi ksz  
grup  w ród nich stanowi  zak ady zatrudniaj ce 
powy ej 25  pracowników 42 zak ady  oraz od 
5  do 249 pracowników 26 . Pozosta e to zak ady 
zatrudniaj ce od 1  do 49 pracowników 5  oraz do 
9 pracowników 2 .

Do wzmo onego nadzoru kwalifikowane s  
zak ady pracy ró nych bran , w których wyst -
puje szczególnie du e ryzyko zawodowe, wyra a-
j ce si  wysokimi przekroczeniami norm czynników 
szkodliwych dla zdrowia, znaczn  liczb  chorób 
zawodowych oraz wysokimi wska nikami wypad-
kowo ci. Z wieloletnich do wiadcze  wynika, e 
dzi ki systematycznym dzia aniom kontrolnym 
w zak adach charakteryzuj cych si  najwi kszym 
nasileniem zagro e  zawodowych udaje si  w d u -
szym przedziale czasowym osi gn  trwa  popraw  
warunków pracy. Zwi kszona cz stotliwo  kon-
troli pozwala bowiem na wyeliminowanie niepra-
wid owo ci i zmusza pracodawców do zwi kszenia 
zainteresowania sprawami warunków pracy. est to 
szczególnie widoczne w ród pracodawców, u któ-
rych forma wzmo onego nadzoru kontynuowana 
jest przez kilka lat.

W warunkach zagro enia czynnikami zwi za-
nymi ze rodowiskiem i uci liwo ci  pracy, a tak e 
czynnikami mechanicznymi zwi zanymi z maszy-
nami szczególnie niebezpiecznymi, w zak adach 

obj tych wzmo onym nadzorem w 2 1 r. praco-
wa o 17,2 tys. osób ok. 4  ogó u zatrudnionych . 

ale y zaznaczy , e w wi kszo ci zak adów na 
pracowników oddzia uje kilka czynników jednocze -
nie. W 2 1 r. zarejestrowano w nich 927 wypadków 
przy pracy, w tym 2 miertelne oraz 1  wypadków 
powoduj cych ci kie uszkodzenie cia a. Wska -
nik cz stotliwo ci wypadków w zak adach obj tych 
wzmo onym nadzorem w 2 1 r. wynosi  21,6.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano 
76 chorób zawodowych, w tym 45 59  u eme-
rytów i rencistów. Dominowa y  uszkodzenie s u-
chu — 46 przypadków, pylica p uc — 12 w tym 
7 w kopalni w gla kamiennego , przewlek e choroby 
oskrzeli — 4, zespó  wibracyjny — 2. oczny wska -
nik zachorowalno ci liczba chorób zawodowych 
na 1  tys. zatrudnionych  w 2 1 r. wyniós  187. 
Pracownikom przyznano 1  rent z tytu u wypadków 
przy pracy, 3 renty z tytu u chorób zawodowych oraz 
67 rent z tytu u ogólnego stanu zdrowia.

W zak adach obj tych wzmo onym nadzorem 
w 2 1 r. przeprowadzono 165 kontroli. 

Wykres 32. Zak ady obj te wzmo onym nadzorem  wg bran

r d o  dane P P

16

16

75
5

4

4

5

3

2
2

2
2

2

produkcja wyrobów 
z metali

produkcja wyrobów
ceramicznych

odlewnictwo 
metali

produkcja 
pojazdów silnikowych 
i cz ci do pojazdów

produkcja artyku ów 
spo ywczych

produkcja 
i remont statków

produkcja stali 
i metali nie elaznych

budownictwo

dostawa wody, 
gospodarowanie 

ciekami

produkcja wyrobów 
z drewna i mebli

pozosta e
wydobywanie 

w gla kamiennego 
i brunatnego

wytwarzanie i przetwarzanie 
produktów rafinacji ropy naftowej

wytwarzanie 
energii



59

I . W IKI DZI   W P I  D OF OW M   2 1 2 12 1. etap

W 6  zak adach funkcjonowa a s u ba bhp, 
a w 14 zak adach zadania s u by bhp pe nili specja-
li ci spoza zak adu pracy. W 42 zak adach dzia a a 
spo eczna inspekcja pracy, ale tylko w 29 — wyda-
wa a zalecenia usuni cia stwierdzonych uchybie , 
które by y realizowane. Komisj  bezpiecze stwa 
i higieny pracy powo ano we wszystkich zak adach, 
na których spoczywa  taki obowi zek, ale w 4 zak a-
dach komisja nie dokona a przegl du stanowisk 
pracy, a w 1  zak adach odbywa y si  one nieter-
minowo. 

Wszyscy kontrolowani pracodawcy przepro-
wadzili ocen  ryzyka zawodowego, ale w 22 
zak adach by a ona niepe na, nie uwzgl dnia a 
wszystkich stanowisk pracy lub wszystkich czyn-
ników rodowiska pracy, np. wynikaj cych z wyst -
pienia atmosfery wybuchowej na stanowiskach 
pracy 9 zak adów  oraz szczególnych wymaga  
zwi zanych z nara eniem pracowników na ha as 
1  zak adów . Doda  nale y, e niemal co czwar-

ty pracodawca nie posiada  aktualnych wyników 
pomiarów ha asu. z sto stwierdzano nieaktuali-
zowanie oceny ryzyka, zw aszcza po wypadkach 
przy pracy, przeprowadzonej modernizacji lub 
wymianie parku maszynowego, a tak e po dokona-
niu ponownych pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia, które wskazywa y na przekroczenie 
D  lub DS. ale y podkre li , e wiele dzia a  

koryguj cych w tym zakresie podj to w ramach 
realizacji decyzji pokontrolnych inspektorów pra-
cy. W 1  zak adach pracodawcy nie informowali 
pracowników o ryzyku zawodowym, które wi e 
si  z wykonywan  prac , a w 9 zak adach nie kon-
sultowali z pracownikami lub ich przedstawicielami 
dzia a  zwi zanych z bhp.

W 13 zak adach nie przeprowadzono analizy 
wypadków przy pracy, a w 7 zak adach nie wdro-
ono wniosków profilaktycznych zawartych w pro-

toko ach powypadkowych. Zaznaczy  nale y, e 
formu owane wnioski profilaktyczne nie zawsze by y 
adekwatne do przyczyn i okoliczno ci wypadków. 

jawniono tak e przypadki nieprzedstawienia ad-
nych wniosków i rodków profilaktycznych.

naliza wyników kontroli wskazuje, e mimo 
istniej cego ju  od lat obowi zku, nadal du ym 
problemem w kontrolowanych zak adach jest 
dostosowanie maszyn do minimalnych wyma-
ga . ajcz ciej brakuje w nich os on chroni cych 
przed dost pem do stref niebezpiecznych obrabiar-
ki do metali — 27  zak adów, obrabiarki do drewna 
— 18 , przeno niki ta mowe — 14 , maszyny do 
przeróbki plastycznej — 12 , co generuje wiele 

Wykres 33. Zak ady charakteryzuj ce si  najwi kszym nasileniem zagro e  zawodowych 
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wypadków przy pracy. Ponadto ujawniono niew a -
ciwie opracowane instrukcje bhp dotycz ce obs ugi 
maszyn lub ich brak 22  zak adów , nieprawid owe 
elementy sterownicze maj ce wp yw na bezpiecze -
stwo obs ugi 9 , brak urz dze  do ca kowitego lub 
awaryjnego zatrzymania maszyny 9 .

Wiele nieprawid owo ci stwierdzano w zakresie 
wyposa enia stanowisk pracy oraz prowadzenia 
procesów technologicznych. Polega y one m.in. 
na  nieoznakowaniu barwami bezpiecze stwa 
miejsc niebezpiecznych 2  zak adów , niezabez-
pieczeniu otworów technologicznych 15 , braku 
instrukcji bhp dotycz cych stosowanych w zak adzie 
technologii 15 , niezabezpieczeniu stanowisk pra-
cy na wysoko ci brak por czy, niepe ne podesty 
przy zbiornikach technologicznych  przy wykonywa-
niu prac szczególnie niebezpiecznych 12 .

chybienia dotycz ce eksploatacji urz dze  
i instalacji energetycznych polega y na  niew a -
ciwej ochronie przed pora eniem pr dem elektrycz-
nym lub jej braku 16  zak adów , niezabezpieczeniu 
przewodów instalacji elektrycznej przed uszkodze-
niem mechanicznym 15  oraz nieopisaniu tablic 
i rozdzielnic elektrycznych 9 .

Sygnalizowane przez pracodawców ogranicze-
nia finansowe, wskazywane jako g ówna przyczyna 
nieprawid owo ci zwi zanych z dostosowaniem 
maszyn i urz dze  do wymogów bhp, przek adaj  
si  tak e na stan obiektów i pomieszcze  pracy. 

ajcz ciej stwierdzano niezabezpieczone lub le 
oznakowane miejsca niebezpieczne 3  zak a-
dów , z y stan techniczny cian, posadzek 26 , 
okien i drzwi 18 , konstrukcji no nych i dachów 
15 . W zakresie magazynowania i sk adowania 

zastrze enia dotyczy y doboru miejsca sk adowa-
nia 19 , sposobu sk adowania 15 , informa-
cji o dopuszczalnym obci eniu pod óg, stropów 
i urz dze  przeznaczonych do sk adowania 12 . 

atomiast nieoznakowanie dróg transportowych 
stwierdzano w co pi tym zak adzie, a brak adu 
w ci gach komunikacyjnych w 11  zak adów.

Obok powa nych problemów bezpiecze stwa 
pracy wynikaj cych z procesów technologicznych, 
w zak adach obj tych wzmo onym nadzorem 
wyst puj  równie  nieprawid owo ci, które s  
skutkiem z ej organizacji pracy, lekcewa enia 
zagro e , braku nadzoru, a tak e niskiego pozio-
mu wiedzy i wiadomo ci zagro e  w ród kadry 
kierowniczej i pracowników. Podkre li  nale y, e 
w co czwartym zak adzie stwierdzono nieprawid o-
wo ci dotycz ce szkole  okresowych pracowników, 
a w co pi tym — szkole  wst pnych instrukta u 
stanowiskowego .

Przyczyny nieprawid owo ci
niewystarczaj ca znajomo  przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów bhp, przez pracowni-
ków i osoby dozoru,
brak w a ciwego nadzoru nad prowadzonymi 
pracami,
tolerowanie przez osoby dozoru niew a ciwych 
metod pracy i z ego stanu technicznego maszyn 
i urz dze ,
lekcewa enie zagro e  wynikaj cych z pozornie 
drobnych uchybie .
W trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali 1737 

decyzji, w tym 34 decyzje wstrzymania prac oraz 
24 decyzje skierowania do innych prac 4  pracow-
ników, a tak e skierowali 5  wniosków w wyst -
pieniach. Ponadto na o yli 42 mandaty karne na 

czn  kwot  6  tys. z otych i skierowali 1  wnio-
sków o ukaranie do s du.

W jednym przypadku, na wniosek d u nika, s d 
wyda  postanowienie o og oszeniu upad o ci zak a-
du obejmuj cej likwidacj  jego maj tku. atomiast 
u pracodawcy, u którego stwierdzono niewykona-
nie decyzji, dotycz cych m.in. zmniejszenia oddzia-
ywania na pracowników czynników szkodliwych 
dla zdrowia, inspektor pracy skierowa  wniosek do 
Zak adu bezpiecze  Spo ecznych o podwy szenie 
sk adek na ubezpieczenie wypadkowe o 1 .

W efekcie dzia a  inspekcji pracy w 8 zak a-
dach zlikwidowano stanowiska pracy oraz 
wydzia y, na których wyst powa y zagro enia 
zawodowe, m.in. zlikwidowano stanowiska 
malowania natryskowego, gdzie przekroczo-
ne by y NDS ksylenu, nafty, butanolu oraz 
ketonu. W 64 zak adach ograniczono zagro e-
nia wypadkowe i chorobowe, dzi ki wykonaniu 
prac remontowych, zainstalowaniu nowych 
maszyn i urz dze  oraz wyeliminowaniu z pro-
dukcji szkodliwych dla zdrowia surowców, 
np. wprowadzono nowe linie automatycznego 
pakowania, przez co ograniczono r czne d wi-
ganie i przenoszenie produktów. W 4 zak adach 
stwierdzono wyra n  popraw  warunków pracy. 
Osi gni to j  m.in. dzi ki likwidacji wydzia ów, 
na których wyst powa y zagro enia, tj. galwa-
nizerni i odlewni ci nieniowej prace te prze-
kazano kooperantom . Dokonano tak e zmiany 
w technologii, eliminuj c z produkcji surowce 
o dzia aniu rakotwórczym py  drewna twar-
dego . akie efekty uzasadnia y rezygnacj  ze 
wzmo onego nadzoru w tych zak adach.
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3. Transport drogowy kontrole czasu 
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku kierowców 

W roku sprawozdawczym Pa stwowa Inspekcja 
Pracy kontynuowa a kontrole zwi zane z realizacj  

rajowej Strategii ontroli przepisów w zakre-
sie czasu jazdy i czasu postoju, obowi zkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 
2009 2010” zatwierdzonej przez Rad  inistrów. 

cznie w latach 2 9 2 1  inspekcja zobowi -
zana by a do skontrolowania 1 036 514 dni pra-
cy kierowców, tj. 37,2  ogólnej liczby dni pracy 
kierowców podlegaj cych kontroli w siedzibach 

przedsi biorstw. W pozosta ym zakresie kontrole 
by y prowadzone przez Inspekcj  ransportu Dro-
gowego, Stra  raniczn , Policj , S u b  eln . 

Wobec tak du ej liczby dni pracy kierowców 
przypadaj cej do skontrolowania w 2 1 r., kon-
trole ograniczono do sprawdzania przestrzegania 
przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowi zkowych przerw i czasu odpoczynku kie-
rowców. Przeprowadzono je u 653 pracodawców, 
zatrudniaj cych ogó em ponad 42 tys. pracow-
ników, w tym blisko 13 tys. kobiet i 17  m odo-
cianych. Inspektorzy zakresem kontroli obj li 
4257 kierowców i sprawdzili ponad 77  tys. dni 
pracy kierowców. 

Wykres 34. Struktura skontrolowanych zak adów wg rodzaju i obszaru wykonywanej dzia alno ci

Wykres 35. Struktura skontrolowanych zak adów  wg posiadanego taboru

r d o  dane P P
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Przepisy z zakresu czasu jazdy i czasu postoju, 
obowi zkowych przerw i czasu odpoczynku kierow-
ców maj  na celu przede wszystkim  

popraw  warunków socjalnych kierowców obj -
tych ich zakresem,
popraw  bezpiecze stwa w ruchu drogowym.

Kontrole wykaza y, i  skala narusze  jest zró -
nicowana — zdarza y si  przypadki prowadzenia 
pojazdów przez kierowców bez jakichkolwiek naru-
sze , jak i przypadki notorycznego nawet co kilka 
dni  amania przepisów. 

Do narusze  przepisów dotycz cych czasu 
odpoczynku dziennego dochodzi o najcz ciej 
w pi tek gdy w pi tek przypada kolejny okres 
odpoczynku dobowego b d  tygodniowego , kiedy 
to kierowcy — chc c dojecha  jak najszybciej do 
siedziby firmy, bazy lub domu — wiadomie decy-
dowali si  na jazd  bez zachowania wymaganego 
odpoczynku.

Inspektorzy pracy stwierdzali równie  niepra-
wid owo ci w zakresie jazdy ci g ej — ra cym 
przyk adem ujawnionych narusze  by  przypadek 
prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy 
jazda ci g a powy ej 4,5 godziny  nawet przez 

10 godzin i 12 minut. 
Innego rodzaju nieprawid owo ci  jest prze-

kraczanie maksymalnego dziennego okresu 
prowadzenia pojazdu. jawniono m.in. przypadek 
przekroczenia tego okresu nawet o 14 godzin 
i 10 minut. ale y zwróci  uwag  na fakt, e prze-
kraczanie dziennego limitu czasu jazdy najcz ciej 
jest wynikiem skracania odpoczynku dziennego 
— dzienny czas jazdy traktowany jest bowiem jako 

czny czas prowadzenia pojazdu od zako czenia 
jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpo-
cz cia nast pnego dziennego okresu odpoczyn-
ku lub pomi dzy dziennym okresem odpoczynku 
a tygodniowym.

ak ustalili inspektorzy, przekroczenie dzienne-
go limitu czasu prowadzenia pojazdu dotyczy o 1243 
kierowców, a prowadzenie pojazdu przez okres 
d u szy ni  4,5 godziny bez wymaganej przerwy 
— 1673 kierowców.

Bez wzgl du na rodzaj dzia alno ci oraz 
charakter przewozów, g ówn  nieprawid owo ci  
by o niezapewnianie wymaganego odpoczynku 
dziennego. Zarejestrowano przypadki szczegól-
nie ra cych narusze , np. skrócenie nieprze-
rwanego odpoczynku do 2 godzin i 34 minut 
w 24  -godzinnym okresie rozliczeniowym, w ci -
gu którego kierowcy przys ugiwa  minimum 
11  -godzinny nieprzerwany odpoczynek.

Wykres 36. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy naruszenia przepisów
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Do najcz ciej wskazywanych przez praco-
dawców przyczyn powstawania nieprawid owo ci 
nale  

infrastruktura dróg krajowych niedostosowana 
do potrzeb — z y stan dróg krajowych przebu-
dowy i remonty dróg, z którymi wi  si  ruch 
wahad owy, objazdy, korki , ci g y wzrost liczby 
pojazdów poruszaj cych si  po drogach  
zbyt ma a liczba parkingów oraz niedosta-
teczna powierzchnia istniej cych, a tak e niski 
poziom zapewnianego na nich bezpiecze stwa 
adunku  dla przedsi biorców zajmuj cych si  
transportem wielkogabarytowym utrudnieniem 
jest niew a ciwe utwardzenie takich parkingów, 
zw aszcza w okresie letnim, co powoduje wyd u-
enie czasu prowadzenia pojazdu ze wzgl du 

na konieczno  dojechania do miejsca postoju 
o odpowiednich parametrach
konieczno  wywi zania si  z przyj tych zobo-
wi za  przewozowych zagro onych wysoki-
mi karami umownymi w razie niedotrzymania 
terminu dowozu towarów dlatego cz sto praco-
dawca decyduje si  na podj cie ryzyka pope -
nienia naruszenia, aby nie p aci  kary umownej 
i nie straci  kontrahenta, uwzgl dniaj c ewentu-
aln  sankcj  za naruszenie w kosztach prowa-
dzonej dzia alno ci
wzrost kosztów przewozowych zwi zanych ze 
wzrostem cen paliw
b dy w zakresie przestrzegania przepisów 
pope niane przez kierowców. 
W przypadku przedsi biorców wykonuj cych 

zadania przewozowe zwi zane z przekraczaniem 

granicy wschodniej, fakt przekraczania granicy 
jest du ym utrudnieniem przyczyniaj cym si  do 
powstawania narusze . stalaj c takie zadania, 
niejednokrotnie nie mo na przewidzie  p ynno ci 
przekraczania granicy z uwagi na prac  s u b gra-
nicznych. 

W ocenie inspektorów pracy g ównymi przyczy-
nami narusze  s

sposób rozliczania i wynagradzania kierow-
ców, tj. uzale nienie wysoko ci wynagrodze-
nia od liczby przejechanych kilometrów lub 
przewiezionego adunku,
post powanie kierowców, którzy niekiedy 
w wiadomy sposób naruszaj  przepisy doty-
cz ce czasu jazdy i czasu postoju oraz obowi z-
kowych przerw i czasu odpoczynku sytuacja 
ta jest widoczna szczególnie przy kontrolach 
skargowych, gdzie ostatni okres pracy kierowcy 
— po zaistnieniu sporu — zawiera du o wi cej 
narusze  ni  okres wcze niejszy  fakt celowego 
naruszania przepisów potwierdzaj  równie  roz-
mowy z kierowcami w czasie udzielania porad 
oraz przyjmowania skarg ,
niedostateczna znajomo  przepisów prawa 
pracy przez kierowców, 
nieprawid owa organizacja przewozów i pla-
nowanie przejazdu kierowcy,
trudna sytuacja ekonomiczna na rynku prze-
wozowym,
z y stan dróg krajowych.

Organy uprawnione do kontroli na podstawie 
us aw  o ransporcie drogow , w razie stwierdze-
nia naruszenia przepisów w zakresie czasu jazdy, 

Wykres 37. zas pracy kierowców naruszenia przepisów
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postoju, obowi zkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców, s  zobowi zane do na o enia na wykonu-
j cego przewozy drogowe lub inne czynno ci zwi -
zane z tym przewozem — kary pieni nej w drodze 
decyzji administracyjnej. ale y zaznaczy , i  suma 
kar pieni nych na o onych podczas jednej kontroli 
nie mo e przekroczy  kwoty 3  z  w odniesieniu 
do kontroli w przedsi biorstwie.

Inspektorzy pracy w 2 1 r. wydali 566 decy-
zji, w wyniku których na o ono kary pieni ne 

— z uwzgl dnieniem wy ej wskazanego ograni-
czenia — na czn  kwot  4,1 mln z . Decyzje admi-
nistracyjne nak adaj ce kary pieni ne obejmowa y 

cznie 24,3 tys. narusze  na kwot  12,5 mln z  
zgodnie z taryfikatorem okre lonym w za czniku 

do us aw  o ransporcie drogow . 
pr c  d ia a  kon ro n c  prowad ona a 

ak e  as prac  a w pad-
ki drogowe  n or acje do  ww  ka panii awar e 
s  w ro d ia e 


