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W ostatnich latach Pa stwowa Inspekcja Pra-
cy zosta a zobowi zana do sprawowania nadzo-
ru i kontroli zagadnie , które wykraczaj  poza 
zakres prawa pracy. Dotyczy to takich kwestii jak  
kontrola realizacji obowi zku przekazania rod-
ków na wzrost wynagrodze  w zak adach opieki 
zdrowotnej, kontrola czasu jazdy, czasu posto-
ju, obowi zkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców czy kontrola prowadzenia ewidencji 
wykonywania pracy w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze, w zwi zku z usta-
w  o emeryturach pomostowych

Powy sze zadania w du ej mierze wp yn y na 
zakres i efektywno  dzia a  Pa stwowej Inspekcji 
Pracy. Konieczne by o — oprócz dzia a  kontrol-
nych we wskazanych obszarach — opracowanie 
nowych rozwi za  metodycznych, przeszkolenie 
pracowników czy te  dokonanie zmian organiza-
cyjnych umo liwiaj cych sprawne realizowanie 
nowych obowi zków np. w zakresie stosowania 
i egzekucji kar pieni nych nak adanych w trybie 
ustawy o transporcie drogowym . Wykonywanie 
nowych zada  jest czasoch onne i wymaga 
du ej wiedzy merytorycznej, wnikliwo ci i zaan-
ga owania. Na podkre lenie zas uguje fakt, e 
zadania, o których mowa, zosta y podj te przez PIP 
bez przyznania dodatkowych rodków bud eto-
wych na te cele.

Wype nianie wymienionych zada  odbywa 
si  przy tym w okresie zwi kszonego zapotrzebo-
wania spo ecznego na realizacj  podstawowych 
celów inspekcji, okre lonych ustaw  o Pa stwowej 
Inspekcji Pracy. Kolejny raz bowiem zanotowa-
no zwi kszenie liczby sk adanych do inspekcji 
skarg i to a  o blisko jedn  czwart . Wi kszo  
z nich dotyczy a kwestii zwi zanych z wyp at  
wynagrodze  i innych wiadcze  pracowniczych, 
co stanowi o odzwierciedlenie tendencji zauwa al-
nej tak e w wynikach pozosta ych kontroli. Skala 
nieprawid owo ci odno nie wyp aty wynagrodze  
systematycznie wzrasta.

ak wskazuj  inspektorzy pracy, ujawnione 
nieprawid owo ci bardzo cz sto powodowane s  
celowym post powaniem pracodawcy, jak rów-
nie  wynikaj  z nieznajomo ci i niezrozumienia 
przepisów. Do utrzymywania si  niekorzystnych 
tendencji w du ej mierze przyczynia si  równie  
z a sytuacja finansowa sporej cz ci pracodaw-
ców. edn  z przyczyn jest kryzys ekonomiczny, 
który negatywnie odbi  si  na p ynno ci finansowej 
prowadzonych przez nich przedsi biorstw. Fakt 
ten rzutowa  na sposób i termin wyp acania nale -
nych pracownikom wiadcze . W tym kontek cie 

mo e zastanawia  bardzo niewielki odsetek tych 
pracodawców, którzy skorzystali z rozwi za  praw-
nych pakietu antykryzysowego, umo liwiaj cych 
zmniejszenie obci e  zwi zanych z zatrudnia-
niem pracowników.

Przedstawione nieprawid owo ci maj  cis y 
zwi zek z ujawnionym, w po owie kontrolowanych 
podmiotów, nieprowadzeniem lub nierzetelnym 
prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Uchy-
bienia w tym zakresie nie pozwalaj  na ustalenie 
rzeczywistej skali narusze  przepisów o wyp acie 
wiadcze  pracowniczych. est to bardzo cz sto 

wynik wiadomych dzia a , zmierzaj cych do zre-
dukowania wydatków na wynagrodzenia i sk adki 
na ubezpieczenia spo eczne. Z drugiej jednak stro-
ny, niepokoj co cz sto stwierdza si  przyzwolenie 
pracowników na tego rodzaju post powanie, co 
umo liwia im otrzymywanie cz ci wynagrodzenia 
poza oficjaln  list  p ac.

W porównaniu z 2009 r. nieznacznie — o 2 pkt 
proc. z 20 do 18  — spad  odsetek podmiotów, 
w których ujawniono w roku sprawozdawczym nie-
legalne zatrudnienie lub nielegaln  inn  prac  
zarobkow . Niezale nie od poprawy skuteczno ci 
dzia a  kontrolnych inspektorów pracy nale y pod-
kre li , e by o to zwi zane z pewn  stabilizacj  na 
rynku pracy wg danych Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Spo ecznej, stopa bezrobocia na koniec 2010 r. 
by a tylko nieznacznie, tj. o 0,2 pkt proc., wy sza 
ni  w ko cu 2009 r. . Wieloletnie do wiadczenia 
wskazuj , e wzrost bezrobocia jest wiadomie 
wykorzystywany przez cz  pracodawców, 
którzy dyktuj  niekorzystne dla pracowników 
i cz sto niezgodne z prawem warunki i formy 
zatrudnienia.

Nale y jednak stwierdzi , e w zakresie wielu 
badanych zagadnie  skala stwierdzonych naru-
sze  przepisów by a wy sza ni  w 2009 r. W szcze-
gólno ci

  o 1 3 wzros a liczba podmiotów, w których 
ujawniono nieprawid owo ci dot. zg asza-
nia do ubezpieczenia spo ecznego;

  o 18  zwi kszy a si  liczba stwierdzonych 
przypadków podj cia przez bezrobotnych 

Dla wyeliminowania przedstawionych nie-
prawid owo ci, w naszej ocenie, nie wystarczy 
tylko konsekwentne realizowanie przez PIP dzia-
a  kontrolno-nadzorczych. Nie mniej istotne s  
bowiem ustabilizowanie sytuacji gospodarczej, 
pozytywne prognozy ekonomiczne i zastosowa-
nie rozwi za  systemowych.
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zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej — 
bez powiadomienia o tym w a ciwego 
powiatowego urz du pracy;

  o 13  wzros a liczba podmiotów, gdzie 
wykazano zawieranie umów cywilno-
prawnych w warunkach, w których 
powinna zosta  zawarta umowa o pra-
c ;

  o 1 4 zwi kszy a si  liczba obj tych kon-
trol  osób, za które nie odprowadzono 
sk adek na Fundusz Pracy.

Podtrzymujemy opini , e w celu ogranicze-
nia zjawiska nielegalnego zatrudnienia, nale y 
dokona  zmian w obowi zuj cych przepisach, 
zw aszcza w zakresie zatrudniania i zg asza-
nia pracowników do ubezpieczenia spo eczne-
go wprowadzenie obowi zku zawarcia umowy 
o prac  na pi mie oraz zg oszenia do ubezpie-
czenia spo ecznego — przed dopuszczeniem 
do pracy . Ponadto nale a oby rozwa y  mo li-
wo  ustanowienia innych, bardziej dotkliwych 
sankcji z tytu u nielegalnego zatrudnienia, jak 
np. zwrot otrzymanej pomocy publicznej w tym 
rodków z funduszy unijnych, dotacji czy ulg 

podatkowych , wyeliminowanie przedsi biorcy 
z udzia u w zamówieniach publicznych, brak mo -
liwo ci korzystania z pomocy sta ystów skierowa-
nych przez urz d pracy itp.

Pa stwowa Inspekcja Pracy ma du e trud-
no ci z ustaleniem tre ci zawartego stosunku 
zatrudnienia. W obecnym stanie prawnym nie 
ma bowiem domniemania istnienia stosunku pra-
cy. Ponadto pracownicy cz sto wycofuj  si  
z deklaracji, e ich zatrudnienie nosi cechy 
umowy o prac , a czyni  to z braku wiadomo ci 
prawnej b d  w obawie przed utrat  jakiegokol-
wiek zatrudnienia. Ma to istotne znaczenie w sytu-
acji powództw wnoszonych przez inspektorów 
pracy do s du — o ustalenie istnienia stosunku 
pracy. Wycofanie si  pracownika z popierania 
powództwa inspektora pracy skutkuje oddaleniem 
tego powództwa.

Do wiadczenia z kontroli przeprowadzonych 
w latach 2009–2010 pozwalaj  stwierdzi , e 
uprawnienia inspektorów pracy — w kontek cie 
spodziewanych efektów dzia ania — nie w pe ni s  

dostosowane do realiów kontroli legalno ci zatrud-
nienia; dotyczy to w szczególno ci

ograniczenia lub braku mo liwo ci kontroli 
legalno ci wykonywania pracy na rzecz pod-
miotu o nieustalonym statusie prawnym, co 
wynika z zaw enia uprawnie  PIP wy cznie 
do kontroli pracodawców oraz przedsi bior-
ców, na rzecz których wykonywana jest praca 
przez osoby fizyczne;
zawartego w ustawie o swobodzie dzia alno-
ci gospodarczej obowi zku zawiadomienia 

przedsi biorcy o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli oraz obowi zku dor czenia mu upo-
wa nienia do kontroli, co do zasady — przed 
jej rozpocz ciem.
Do bardziej skutecznego zwalczania nielegal-

nego zatrudnienia mog oby si  przyczyni  przyzna-
nie kompetencji w tym zakresie — obok Pa stwowej 
Inspekcji Pracy — tak e jednej ze s u b munduro-
wych np. Policji, ewentualnie inspektorom kontroli 
skarbowej . ego typu s u by dysponuj  bowiem 
uprawnieniami w kwestii prowadzenia czynno-
ci operacyjno-rozpoznawczych oraz stosowa-

nia rodków przymusu bezpo redniego.
Niezale nie od dzia alno ci kontrolnej, na 

szerok  skal  powinny by  prowadzone dzia ania 
informacyjne, maj ce u wiadomi  potencjalnym 
pracownikom skal  zagro e  wynikaj cych z pracy 
„na czarno — zarówno tera niejszych brak ochro-
ny prawnej, problemy z uzyskaniem wiadcze  
w przypadku choroby, wypadku przy pracy itd. , 
jak i przysz ych niskie wiadczenia emerytalno- 
-rentowe lub ich brak . 

Inspekcja pracy b dzie kontynuowa  orga-
nizacj  spotka  informacyjno–edukacyjnych dla 
osób poszukuj cych pracy. Z punktu widzenia 
efektu prewencyjnego bardzo istotn  rol  odgry-
wa bowiem popularyzowanie wiedzy w zakresie 
przys uguj cych im praw oraz obowi zków drugiej 
strony.

ok 2010 to kolejny rok, w którym odnotowano 
znaczny wzrost liczby stwierdzonych przypad-
ków nielegalnego zatrudnienia i wykonywania 
pracy przez cudzoziemców. Powa ne zwi ksze-
nie skali nieprawid owo ci dotyczy o zw aszcza 
nielegalnej pracy obcokrajowców na innym sta-
nowisku lub na innych warunkach ni  okre lone 
w zezwoleniu na prac . W tym kontek cie warto 
zaznaczy , e dopiero w 2010 r. — ze wzgl du 
na brzmienie przepisów przej ciowych — znala-
z y pe ne zastosowanie zmodyfikowane zasady 
zatrudniania cudzoziemców w Polsce, wprowa-
dzone ustaw  z dnia  grudnia r  o zmianie 

Za konieczne nale y równie  uzna  znie-
sienie barier utrudniaj cych prowadzenie przez 
Pa stwow  Inspekcj  Pracy skutecznej dzia al-
no ci kontrolnej w obszarze legalno ci zatrud-
nienia.
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ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Znowelizowana ustawa w szczególno ci 
rozszerzy a katalog warunków zamieszczanych 
w zezwoleniach na prac , np. o wysoko  wyna-
grodzenia cudzoziemca oraz rodzaj umowy, jaka 
powinna zosta  z nim zawarta.

Z powodu wyst puj cych nadal trudno ci 
zwi zanych z prowadzeniem skutecznych kon-
troli pracodawców zagranicznych spoza obszaru  
UE EO , którzy deleguj  swoich pracowników na 
terytorium Polski, za konieczne nale y uzna  pod-
j cie dalszych prac legislacyjnych w celu udo-
skonalenia przepisów dotycz cych delegowania 
pracowników z pa stw trzecich do pracy w Pol-
sce oraz obowi zuj cych w tym zakresie procedur 
kontrolnych.

Maj c na uwadze konieczno  zapewnienia 
odpowiedniej ochrony cudzoziemcom podejmuj -
cym prac  na terytorium Polski, zasadne jest pod-
trzymanie zg aszanych uprzednio wniosków dot. 
ustawowej gwarancji uzyskania umowy w formie 
pisemnej oraz jej t umaczenia na zrozumia y j zyk  
równie  dla cudzoziemców nie obj tych obowi z-
kiem posiadania zezwolenia na prac , w tym pra-
cuj cych na podstawie o wiadcze  dotychczas 
gwarancj  tak  maj  wy cznie obcokrajowcy 
zobowi zani do uzyskania zezwole .

Z punktu widzenia ochrony cudzoziemców 
du e korzy ci mo e przynie  tak e tocz ca si  
w ostatnim czasie dyskusja nad ewentualnym 
zniesieniem b d  z agodzeniem sankcji wobec 
obcokrajowców nielegalnie wykonuj cych prac  
w sytuacjach wymuszonych przez pracodawc  
np. w razie skierowania cudzoziemca do innej 

pracy ni  okre lona w zezwoleniu bez dope nienia 
przez podmiot zatrudniaj cy obowi zków infor-
macyjnych wzgl dem wojewody lub w przypadku 
zatrudnienia bez pisemnej umowy . Pa stwowa 
Inspekcja Pracy opowiada si  za przyj ciem 
rozwi zania, by cudzoziemiec nie ponosi  odpo-
wiedzialno ci za wykonanie obowi zków, które 
na nim nie spoczywaj  i na których spe nienie 
nie ma wp ywu. 

Pozytywnych tendencji w zakresie ogranicze-
nia skali zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzo-
ziemców oraz naruszania ich praw pracowniczych 
mo na si  spodziewa  w zwi zku z wdro eniem 
do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 2009 52 WE z dnia 
18 czerwca 2009 r., przewiduj cej minimalne nor-
my w odniesieniu do kar i rodków stosowanych 
wobec pracodawców zatrudniaj cych nielegalnie 
przebywaj cych obywateli krajów trzecich termin 

implementacji dyrektywy up ywa 20 lipca 2011 r. . 
Powo ana dyrektywa przewiduje dotkliwe rodki 
karne, jak np. wykluczenie pracodawcy z post -
powa  o zamówienia publiczne czy konieczno  
zwrotu wiadcze , pomocy lub dotacji w tym rów-
nie  z funduszy UE . Nowe regulacje maj  tak e 
u atwi  cudzoziemcom dochodzenie roszcze  
z tytu u wynagrodzenia i innych nale no ci zwi za-
nych z prac .

Podstawow  przes ank  aktywno ci PIP 
w obszarze bezpiecze stwa i higieny pracy 
w 2010 r. by o zapewnienie konstytucyjnego pra-
wa pracowników do bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. St d te  kontrole koncentrowa-
y si  na sektorach gospodarki i poszczegól-

nych zak adach, gdzie ryzyko zawodowe jest 
najwi ksze. Nast pstwa narusze  przepisów w tej 
grupie przedsi biorstw mog  mie  szczególnie 
dotkliwe — zarówno dla samych pracowników, jak 
i ich rodzin — skutki w postaci wypadków, tak e 
miertelnych i ci kich. 

Intensywnym i wszechstronnym formom 
oddzia ywania inspekcji podlega o budownictwo, 
poniewa  nale y ono do najbardziej wypadko-
gennych. Inspektorzy pracy systematycznie nad-
zorowali te  inwestycje powstaj ce dla potrzeb 
EURO 2012. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, e naru-
szenia prawa nadal najcz ciej dotycz  wykonywa-
nia prac na wysoko ci, z u yciem rusztowa  i na 
dachach, robót ziemnych i w wykopach oraz kwali-
fikacji osób obs uguj cych sprz t budowlany. 

Niew tpliwy wp yw na taki stan maj  przepisy 
o zamówieniach publicznych, na podstawie któ-
rych odbywaj  si  przetargi na inwestycje. Nie 
wymagaj  one od oferentów wyodr bniania plano-
wanych kosztów w zakresie bezpiecze stwa pra-
cy, odpowiednich do sposobu prowadzenia robót. 

ównymi przyczynami nieprawid owo ci 
s  po piech narzucany terminami zako czenia 
inwestycji, lekcewa enie krótkotrwa ych zagro-
e  charakterystycznych dla tymczasowych 

stanowisk pracy, zatrudnianie osób bez przy-
gotowania zawodowego. Istotn  rol  odgrywa 
tak e wielo  podmiotów obecnych na tere-
nie budowy. D ugi a cuch podwykonawców 
sprawia, e rozmywa si  odpowiedzialno  
za stan warunków pracy, wyst puj  ponadto 
trudno ci z nadzorowaniem i koordynowaniem 
robót przez kierownika budowy.
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D enie do przedstawienia korzystnej cenowo 
oferty, konkurencyjnej wobec innych, powodu-
je zwykle ograniczanie rodków na w a ciwe 
zabezpieczenie stanowisk pracy.

Stwierdzone nieprawid owo ci zosta y usuni te 
w rezultacie dzia a  PIP. ednak z powodu specy-
fiki tej sekcji gospodarki, a przede wszystkim tym-
czasowo ci stanowisk pracy, trudno jest osi gn  
trwa e efekty. Identyczne lub podobne uchybienia 
pojawiaj  si  bowiem nawet na kolejnych etapach 
tej samej budowy. W zwi zku z tym w roku spra-
wozdawczym w czono do ró norodnych przed-
si wzi  kontrolno-nadzorczych w budownictwie 
krótkie kontrole. S  one ukierunkowane na ujaw-
nienie i eliminacj  nieprawid owo ci stwarzaj cych 
bezpo rednie zagro enie dla ycia lub zdrowia 
pracowników. Powtarza si  je a  do uzyskania 
zadowalaj cych efektów. Ponadto w przypadkach 
stwierdzenia ra cych b dów czy te  zaniedba , 
które spowodowa y zagro enie ycia lub zdrowia, 
kierowane s  przez PIP do ównego Inspektora 
Nadzoru Budowalnego stosowne informacje w celu 
podj cia dzia a  dot. wszcz cia post powania 
w stosunku do osób pe ni cych samodzielne 
funkcje w budownictwie. W roku sprawozdaw-
czym dotyczy o to 5 kierowników budowy, którzy 
dopu cili do wykonania przez pracowników robót 
w warunkach bezpo redniego zagro enia ycia lub 
zdrowia. W wyniku tego dosz o do wypadków przy 
pracy, w tym ze skutkami miertelnymi.

Aby skuteczniej zapobiega  zdarzeniom 
wypadkowym na budowach realizowanych dla 
potrzeb EU O 2012, nawi zana zosta a bezpo-
rednia wspó praca z inwestorami i generalnymi 

wykonawcami. ej celem jest w czenie wszystkich 
uczestników procesu budowlanego w zapewnienie 
bezpiecze stwa na etapie przygotowania inwe-
stycji, jej realizacji i przekazania do u ytkowania. 
Przyj te zasady maj  pozytywny wp yw na ma e 
firmy, które musz  dostosowa  si  do dobrych 
praktyk narzuconych przez generalnego wykonaw-
c , a tym samym przestrzega  przepisów. Zasady 
te przenoszone s  tak e na inne, du e inwestycje. 
W efekcie na budowach anga owane s  specjali-
styczne firmy, zatrudniani fachowi koordynatorzy 
ds. bhp, a zagadnienia zwi zane z bezpiecze -
stwem na bie co s  konsultowane z inspektora-
mi pracy. Dlatego nie dziwi fakt, e zdecydowanie 
mniej narusze  prawa stwierdzono w przypadku 
budów realizowanych przez du e, profesjonal-
ne przedsi biorstwa, z wieloletni  dzia alno ci  
w bran y, inwestuj ce w nowoczesny sprz t i tech-
nologie.

W pozosta ych zak adach ró nych bran  cha-
rakteryzuj cych si  du ym nasileniem zagro e  
zawodowych — znacznymi przekroczeniami norm 
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wysoki-
mi wska nikami cz stotliwo ci wypadków — pro-
wadzono wzmo ony nadzór jako jedn  z form 
zapobiegania naruszeniom prawa. W roku sprawo-
zdawczym obj to nim 75 zak adów. Z dokonanych 
przez inspektorów pracy ustale  wynika, e obok 
powa nych problemów bezpiecze stwa, zwi za-
nych z  procesami technologicznymi oraz stanem 
u ytkowanych obiektów, wyst puj  w nich równie  
uchybienia b d ce nast pstwem nieznajomo ci 
zagro e  oraz z ej organizacji pracy. Zastosowane 
przez inspektorów rodki pozwoli y na likwidacj  
lub przynajmniej ograniczenie zagro e , w wyni-
ku czego ju  w pierwszym roku wzmo onego 
nadzoru uzyskano popraw  w wi kszo ci zak a-
dów. Mo na oczekiwa , e kontynuowane w kolej-
nych latach dzia ania kontrolne a tak e doradcze 
i informacyjne  motywuj ce pracodawców do sta ej 
dba o ci o warunki pracy, pozwol  na utrwalenie 
korzystnych zmian. 

W obszarze szczególnego zainteresowania PIP 
znalaz y si  ma e zak ady do 49 osób , w których 
dochodzi o do wypadków przy pracy, zw asz-
cza maj cych cechy powtarzalno ci. W znacznej 
cz ci tych zak adów nie przestrzegano obowi zku 
niezw ocznego przyst powania do ustalenia oko-
liczno ci i przyczyn wypadków. Szczególnie pejora-
tywnym zjawiskiem by o nieujawnianie wszystkich 
przyczyn wypadków, w tym stwarzaj cych mo li-
wo  zaistnienia podobnych zdarze  w przysz o-
ci. Ponadto zastrze enia budzi y dobór i realizacja 
rodków profilaktycznych. Poprzestawano bowiem 

na ogólnych zaleceniach, np. informowano poszko-
dowanego o potrzebie zachowania uwagi podczas 
pracy, co oczywi cie nie przynosi o trwa ych efek-
tów prewencyjnych.

Przedsi wzi cia podj te w ramach „Strate-
gii dzia a  prewencyjnych PIP w budownictwie  
doprowadzi y do podpisania przez du e firmy 
budowlane „Deklaracji w sprawie porozu-
mienia dla bezpiecze stwa pracy w budow-
nictwie”, której zamierzeniem jest wdro enie 
wspólnego programu ograniczenia wypadko-
wo ci, wymiana dobrych praktyk, ujednolicenie 
podej cia do zagadnie  bezpiecze stwa pracy, 
a przede wszystkim oddzia ywanie na podwy-
konawców ma ych firm budowlanych, gdzie 
wypadkowo  jest najwi ksza.
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Wyniki kontroli wskazuj  na stopniowy spa-
dek nieprawid owo ci polegaj cych na braku oce-
ny ryzyka zawodowego. Natomiast pracodawcy 
wci  traktuj  ocen  ryzyka jako wymóg formalny 
i nie dostrzegaj  jej znaczenia w procesie zarz -
dzania bezpiecze stwem pracy. Brakuje im tak e 
niezb dnej wiedzy do prawid owego przeprowa-
dzenia takiej oceny, a osoby wykonuj ce zadania 
s u by bhp, które dokonuj  oceny ryzyka zawodo-
wego zbyt cz sto korzystaj  z gotowych wzorów 
dla okre lonych stanowisk, nieadekwatnych do 
specyfiki zak adu. ote  tylko co druga ze spraw-
dzonych przez inspektorów pracy dokumenta-
cji oceny ryzyka by a zweryfikowana pod k tem 
zagro enia, którego aktywizacja doprowadzi a do 
spowodowania urazu. Brak pe nej analizy oko-
liczno ci i przyczyn wypadków oraz powierz-
chowna, szablonowa dokumentacja dotycz ca 
oceny ryzyka zawodowego, powoduj  w kon-
sekwencji niepodejmowanie przez pracodawców 
konkretnych dzia a  dla poprawy bezpiecze stwa. 

o wa niejsze, wielu z nich nie ma wiadomo ci, 
e takie dzia ania s  niezb dne.

B dy w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
rzutowa y tak e na bezpiecze stwo pracy pracow-
ników zak adów bran y meblowej oraz produku-
j cych wyroby z w ókien poliestrowo-szklanych 
zatrudnionych w nara eniu na czynniki fizyczne 
ha as, drgania mechaniczne , chemiczne i py y. 

Istotn  trudno  sprawia a pracodawcom pe na 
identyfikacja wyst puj cych w zak adzie czynni-
ków szkodliwych, w szczególno ci chemicznych. 
W konsekwencji czynniki te nie by y typowane do 
przeprowadzenia pomiarów, a pracownicy otrzy-
mywali niepe ne informacje o zagro eniach zwi -
zanych z ich u ytkowaniem b d  nie mieli takiej 
wiedzy w ogóle. 

W aspekcie wypadków przy pracy zwracaj  
uwag  wyniki dokonanej w 2010 r. przez inspek-
torów pracy oceny dot. spe niania minimalnych 
wymaga  w zakresie bezpiecze stwa i higieny 
pracy przez maszyny do obróbki plastycznej 
metali. Ocena ta wykaza a, e pracodawcy nie 
dostosowali do wymaga  przepisów ponad jed-
nej czwartej 28  maszyn tej grupy. Du y odse-
tek nieprawid owo ci dotyczy  braku wyposa enia 
maszyn w os ony i urz dzenia ochronne zabez-
pieczaj ce przed dost pem pracownika do stref 
niebezpiecznych, a przecie  wi e si  to niejedno-
krotnie z wypadkami osób, które je obs uguj . 

O zró nicowanym poziomie respektowania 
prawa wiadcz  te  dane z kontroli prowadzonych 
w ramach nadzoru rynku, którym podlegaj  nowe 

maszyny, urz dzenia i rodki ochrony indywidual-
nej wprowadzone do obrotu lub oddane do u ytku 
od 1 maja 2004 r. 

Warunków zatrudnienia osób niepe nospraw-
nych nadal nie mo na uzna  za zadowalaj ce, 
jakkolwiek w omawianym okresie w zak adach 
ubiegaj cych si  o status zak adu pracy chronio-
nej lub aktywno ci zawodowej i przystosowuj cych 
stanowiska do potrzeb pracowników niepe nospraw-
nych, naruszenia prawa wyst powa y sporadycz-
nie. elatywnie jednak wi cej nieprawid owo ci, 
zw aszcza zwi zanych ze stanem technicznym 
budynków i pomieszcze  oraz dostosowaniem 
wyposa enia stanowisk pracy do dysfunkcji pra-
cowników, inspektorzy PIP stwierdzili w zak adach 
ju  posiadaj cych status zak adu pracy chro-
nionej. Pracodawcy tej grupy zak adów t umaczyli 
si  brakiem rodków finansowych na inwestycje 
i bie ce remonty. Nale y podkre li , e znaczna 
cz  uchybie  ok. 40  zosta a usuni ta jeszcze 
w trakcie trwania kontroli, co wskazuje, e niepra-
wid owo ci wynika y bardziej z zaniedba  ni  ze 
wzgl dów ekonomicznych.

Podobnie jak w latach ubieg ych, inspektorzy 
pracy ujawnili naruszenia przepisów bhp w kopal-
niach w gla kamiennego. Nieprawid owo ci 
dotyczy y przede wszystkim  stanu dróg komuni-
kacyjnych, urz dze  transportowych, obudowy 
wyrobisk górniczych. Niepokój budz  przypadki 
niew a ciwego zabezpieczenia urz dze  elek-
trycznych u ytkowanych w wyrobiskach, w których 
istnieje mo liwo  wybuchu metanu. wiadczy 
to o braku nadzoru i niestety — o ignorowa-
niu zagro e . Ponadto du ym problem maj cym 
wp yw na bezpiecze stwo pracy w kopalniach jest 
nieprzestrzeganie norm czasu pracy oraz obo-
wi zku udzielania dnia wolnego za przepracowane 
soboty, niedziele i wi ta. 

Kontrole w elektrociep owniach i ciep ow-
niach energetyki przemys owej oraz kontrole 
rozpoznawcze w elektrowniach wiatrowych wyka-
za y niew a ciwy stan ochrony przeciwpora enio-
wej urz dze , brak uprawnie  kwalifikacyjnych 

Wyroby wytwarzane przez rzetelnych produ-
centów spe niaj  zasadnicze wymagania bezpie-
cze stwa w zakresie konstrukcji i budowy. Obok 
nich, w obrocie dost pne s  wyroby wadliwe, 
bez odpowiedniej dokumentacji i instrukcji prze-
znaczonych dla u ytkowników. Poniewa  s  one 
zwykle ta sze, pracodawcy nabywaj  je z ch ci 
obni enia kosztów prowadzonej dzia alno ci.
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osób naprawiaj cych i konserwuj cych urz dze-
nia i instalacje energetyczne oraz odpowiednich 
rodków ochrony indywidualnej, np. r kawic 

dielektrycznych. Nie wydawano tak e polece  
pisemnych na prace prowadzone w warunkach 
szczególnego zagro enia zdrowia i ycia oraz nie 
prowadzono wykazów takich prac. Dokumen-
ty te traktowane s  przez pracodawców jako 
drugorz dne, cho  niejednokrotnie maj  klu-
czowy wp yw na organizacj  i bezpiecze stwo 
pracy. 

W roku sprawozdawczym, w zwi zku z kata-
strof , do jakiej dosz o w Elektrowni Dolna 
Odra S.A., gdzie nast pi  wybuch paliwa zawie-
raj cego mieszanin  py ów w gla kamienne-
go i biomasy, podj to kontrole w elektrowniach 
stosuj cych podobne technologie. Sprawdzono, 
czy pracodawcy wprowadzili w a ciwe rodki 
zapobiegaj ce zagro eniom wybuchem i po a-
rem, zwi zanym z zastosowaniem na skal  
przemys ow  nowych paliw. Problemy i nie-
prawid owo ci ujawnione w toku kontroli by y 
przedmiotem spotkania ównego Inspektora 
Pracy z dyrektorami elektrowni i elektrociep ow-
ni wspó spalaj cych biomas  i w giel kamienny. 
O wynikach kontroli zosta  te  poinformowany 
Minister ospodarki oraz Prezes Urz du egu-
lacji Energetyki. 

Inspektorzy pracy kontroluj cy zak ady 
o potencjalnie wysokim ryzyku awarii przemy-
s owej, w których niebezpieczne substancje pali-
wa p ynne, gaz skroplony P  i inne palne gazy, 
amoniak, chlor  wyst puj  w ilo ciach mniejszych 
od wymaganych do sklasyfikowania zak adu jako 
zak adu zwi kszonego ryzyka wyst pienia powa -
nej awarii przemys owej — uznali za niewystarcza-
j ce dzia ania podejmowane przez pracodawców 
w celu ograniczenia ryzyka awarii i jej skutków. 
Uchybienia polega y m.in. na braku aktualnych 
i kompleksowych planów post powania w razie 
awarii, dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem lub na nieuwzgl dnieniu 
w nim i w ocenie ryzyka wszystkich stanowisk pra-
cy, na których jest takie zagro enie oraz procedur 
informowania osób i firm z zewn trz wykonuj cych 
okre lone czynno ci na terenie zak adu. Warto przy 
tym zauwa y , e w zak adach, w których niebez-
pieczne substancje chemiczne s  podstawowym 
elementem procesu technologicznego rozlewnie 
gazu p ynnego, firmy zajmuj ce si  magazynowa-
niem i dystrybucj  gazu propan-butan  ujawniono 
znacznie mniej nieprawid owo ci ni  w zak adach 

wykorzystuj cych je do prowadzenia innego g ów-
nego procesu zak ady spo ywcze stosuj ce amo-
niak w instalacjach ch odniczych .

Na warunki pracy i postawy pracodawców 
maj  najwi kszy wp yw dynamicznie zmieniaj ce 
si  realia krajowej gospodarki oraz sytuacja spo-
eczno-ekonomiczna. Spadek zamówie  i stag-
nacja na rynku spowodowane spowolnieniem 
gospodarczym nie sprzyjaj  te  poszanowaniu 
prawa. Wiele firm d y raczej do obni enia 
kosztów swojej dzia alno ci, w tym poprzez 
redukcj  nak adów przeznaczonych na bez-
piecze stwo pracy. Przedsi biorcy, zw aszcza 
z ma ych firm, nie s  równie  sk onni do inwesto-
wania w remonty, nowe technologie czy wymian  
parku maszynowego. 

Niezale nie od wzgl dów finansowych, 
w ocenie inspektorów pracy najwa niejszymi przy-
czynami nieprawid owo ci s  nadal niedosta-
teczna wiedza przedsi biorców podejmuj cych 
dzia alno  gospodarcz  w dziedzinie prawa pra-
cy i zwi zanych z tym obowi zków dotycz cych 
zapewnienia nale ytych warunków bhp; nieodpo-
wiedni nadzór nad prowadzonymi pracami, a cza-
sem wr cz tolerowanie przez osoby z nadzoru 
odst pstw od przepisów. 

Poprawie stanu bezpiecze stwa pracy nie s u-
y równie  coraz cz stsze zast powanie umów 

o prac  ró nymi umowami o charakterze cywilno-
prawnym, a nawet samozatrudnieniem. Zwi ksza 
si  równie  udzia , tak e w firmach produkcyjnych, 
pracowników tymczasowych oraz ich rotacja. Oso-
by takie niejednokrotnie dopuszczane s  do wyko-
nywania robót bez aktualnych profilaktycznych 
bada  lekarskich b d  przeszkolenia w zakre-
sie bhp.

edn  z przyczyn przedstawionego stanu 
rzeczy jest tak e, jak ju  wskazano, niedostatecz-
na wiedza pracowników, powodowana cz stym 
traktowaniem przez pracodawców obowi zku 
przeszkolenia w zakresie bhp w kategoriach 
wy cznie formalnych. Podejmowane przez PIP 
dzia ania zmierzaj ce do wprowadzenia nadzoru 
nad firmami realizuj cymi ww. szkolenia nie przy-
nios y, jak dot d, rezultatu.

Na podstawie analizy wyników kontroli 
przeprowadzonych przez Pa stwow  Inspekcj  
Pracy mo na stwierdzi , e stan bezpiecze -
stwa pracy — pomimo pewnych symptomów 
poprawy — nadal odbiega od oczekiwa .
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Niew a ciwe podej cie cz ci pracodawców 
do spraw bezpiecze stwa pracy wynika te  z bra-
ku prze wiadczenia o korzy ciach, jakie zapew-
ni  mo e troska o zdrowie i ycie pracowników. 
Dla osi gni cia trwa ych efektów niezb dne jest 
bowiem przekonanie, e dobre warunki pracy 
maj  wp yw na pozytywny wizerunek firmy i jej 
sukces ekonomiczny.

Przedstawiona sytuacja w obszarze bezpiecze -
stwa i higieny pracy wymaga od Pa stwowej Inspek-
cji Pracy dalszych intensywnych i komplementarnych 
przedsi wzi  polegaj cych m.in. na  

koncentracji dzia a  kontrolno-nadzorczych 
w tych sektorach gospodarki i zak adach, 
w których zagro enia zawodowe i wypadkowe 
wyst puj  w najwi kszym nasileniu;
kontynuowaniu form krótkotrwa ych kontroli 
ukierunkowanych na ujawnianie i eliminowanie 
nieprawid owo ci stwarzaj cych bezpo rednie 
zagro enia dla zdrowia i ycia pracowników;
optymalnym wykorzystaniu rodków oddzia-
ywania na pracodawców stosownie do 
stwierdzonej sytuacji oraz jej przyczyn, w tym 
rekontroli u pracodawców uporczywie i wia-
domie naruszaj cych przepisy; 
specjalistycznym nadzorze nad tymi obsza-
rami, gdzie konieczna jest gruntowna wiedza 
o wyst puj cych zagro eniach i wysokie kwa-
lifikacje inspektorów pracy np. budownictwo, 
górnictwo, chemia, energetyka, nadzór rynku ;
wspieraniu pracodawców we wdra aniu 
dobrych praktyk w obszarze technicznego 
bezpiecze stwa pracy; 
sta ym doskonaleniu zawodowym inspekto-
rów pracy w zwi zku ze zmianami prawa kra-
jowego i unijnego oraz post pem technicznym 
i technologicznym.

ealizacja zada  prewencyjnych i promo-
cyjnych zawartych w programie dzia ania PIP na 
2010 r. polega a w szczególno ci na upowszech-
nianiu wiedzy o ochronie pracy w ród mo liwie 
najwi kszej grupy adresatów oraz udzielaniu 
wsparcia merytorycznego i motywowaniu uczest-
ników programów PIP do skutecznych dzia a  na 
rzecz poprawy bezpiecze stwa i ochrony zdro-
wia zatrudnionych pracowników. Wyniki takiego 
podej cia i osi gni te rezultaty w postaci ogólnej 
liczby podmiotów obj tych dzia aniami populary-
zuj cymi bezpieczne zachowania w rodowisku 
pracy w ramach kampanii i programów informa-
cyjno-promocyjnych, konferencji, seminariów 
i praktycznych pokazów  oraz liczby podmiotów 

uczestnicz cych w programach adresowanych do 
najbardziej wypadkogennych bran  — zobrazowa-
no poni ej

W ród szczególnie znacz cych efektów dzia-
a  prewencyjnych i promocyjnych PIP w 2010 r. 
nale y wymieni  nast puj ce przyk ady

ponad 1,2 tys. pracodawców — w a cicieli 
ma ych zak adów, w których mia o miejsce naj-
wi cej wypadków przy pracy — po przeszko-
leniu w zakresie zarz dzania B P rozpocz o 
dzia ania naprawcze,
1,5 tys. u ytkowanych maszyn zosta o dosto-
sowanych do minimalnych wymaga  bhp,
ponad 600 pracodawców w a cicieli mikroza-
k adów  uzyska o dyplom PIP potwierdzaj cy 
osi gni cie wymaganego poziomu bezpie-
cze stwa,
220 pracodawców firm budowlanych uzyska o 
pozytywn  ocen  inspektorów pracy po wdro-
eniu skutecznych rozwi za  organizacyjno- 

-technicznych zastosowanych przy pracach 
na wysoko ci.

Najbardziej medialnym przedsi wzi ciem PIP 
w 2010 r. by a kampania informacyjna pod has em 
„Szanuj ycie  Bezpieczna praca na wysoko ci”, 
adresowana w szczególno ci do pracodawców- 
-w a cicieli ma ych firm budowlanych, zatrudniaj -
cych do 49 pracowników. 

Niezwykle wa ne okaza o si  wsparcie prze-
s ania kampanii przez najwi ksze przedsi bior-
stwa budowlane w Polsce oraz ich zaanga owanie 

163 tys. podmiotów obj tych dzia alno ci  
prewencyjn  i promocyjn  PIP w dziedzinie 
ochrony pracy;
27 tys. ró nego rodzaju czynno ci dzia a  
prewencyjnych i promocyjnych  takich jak

  popularyzacja wiedzy o ochronie pracy,
  szkolenia na temat bezpiecznych 

zachowa  w rodowisku pracy,
  spotkania i narady z partnerami spo-

ecznymi, 
  wizytowanie miejsc wykonywania prac 

rolniczych,
  wsparcie merytoryczne i zach canie 

uczestników programów dot. poprawy 
bezpiecze stwa i warunków pracy;

128,6 tys. podmiotów — uczestników pro-
gramów prewencyjnych i promocyjnych 
koordynowanych na poziomie ogólnokrajo-
wym.
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w utrwalanie wysokich standardów B P w budow-
nictwie, w szczególno ci w zakresie wp ywania 
na post powanie podwykonawców. Drugim istot-
nym akcentem kampanii by o znacz ce wsparcie 
finansowe Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, 
co umo liwi o przed u enie okresu emisji spotów 
reklamowych oraz zwi kszenie nak adu publikacji 
po wi conych budownictwu.

Wyniki oceny efektów ww. kampanii medial-
nej przeprowadzonej przez o rodek badania opinii 
publicznej potwierdzi y przyj te wcze niej za o e-
nia, i  istnieje du e zapotrzebowanie spo eczne 
na podejmowanie w mediach tematu bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia w pracy. Zgodnie z wynika-
mi ww. badania, kontakt z przynajmniej jedn  form  
przekazu has a „Szanuj ycie  Bezpieczna praca na 
wysoko ci  potwierdzi o 60  respondentów. ed-
nocze nie ponad po owa adresatów z tej grupy 
potwierdzi a zamiar zwrócenia wi kszej uwagi 
na sprawy bezpiecze stwa przy pracach na wyso-
ko ci lub podj cia w tym zakresie konkretnych dzia-
a  technicznych lub organizacyjnych.

Wci  istotny, w aspekcie d ugofalowych dzia-
a  w ród m odych osób rozpoczynaj cych ycie 
zawodowe, jest program edukacyjny „Kultura bez-
piecze stwa”, przeznaczony dla m odzie y szkó  
ponadgimnazjalnych, w tym w szczególno ci szkó  
zawodowych o profilu budowlanym. 

W zakresie dzia a  informacyjno-promocyjnych 
w rolnictwie indywidualnym rok 2010 przyniós  
intensyfikacj  wspó pracy z K US oraz partnerami 
spo ecznymi zaanga owanymi w popraw  bez-
piecze stwa w tym sektorze gospodarki. ednym 
z efektów wspó pracy by o wydrukowanie przez 
K US ze rodków w asnych  i Ma opolsk  Izb  

olnicz  ze rodków unijnych  cznie 600 tysi -
cy egzemplarzy wydawnictw PIP adresowanych do 
rolników indywidualnych.

Zebranie przyk adów dobrych praktyk, zasto- 
sowanych przez uczestnicz cych w programach 

pracodawców, pozwoli o na opracowanie kilkuna-
stu poradników zawieraj cych praktyczne wska-
zówki dot. zapewnienia bezpiecznych warunków 
pracy, m.in. w budownictwie, rolnictwie oraz 
dzia alno ci produkcyjnej — przy obs udze 
maszyn. 

W roku sprawozdawczym Pa stwowa Inspek-
cja Pracy po raz pierwszy dysponowa a zbiorem 
danych jednostkowych na bazie druku ZUS IWA, 
dotycz cych zak adów, w których zarejestrowano 
najwi cej poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy. Dane te zosta y wykorzystane w trakcie 
realizacji programu prewencyjno-kontrolnego skie-
rowanego do ma ych firm. est to znacz cy krok 
w kierunku optymalnego doboru zak adów do pro-
wadzenia dzia a  prewencyjnych.

W latach nast pnych PIP b dzie kontynuowa a 
dzia alno  prewencyjn  i promocyjn  w kluczo-
wych ze wzgl du na wysok  wypadkowo  bran-
ach. Podstawowe aspekty skutecznej realizacji 

celu strategicznego — znacz cego zmniejszenia 
liczby wypadków przy pracy — to  

wykorzystywanie dost pnych narz dzi komu-
nikacji spo ecznej do popularyzacji bezpiecz-
nych postaw i zachowa  w rodowisku pracy;
rozwijanie elektronicznych baz danych 
umo liwiaj cych optymalny dobór podmiotów- 
-adresatów dzia a  PIP w zakresie efektywnej 
prewencji;
rozwijanie partnerstwa z wszystkimi insty-
tucjami i organizacjami zainteresowanymi 
osi gni ciem trwa ej poprawy bezpiecze stwa 
i ochrony zdrowia pracowników.

Szczególne znaczenie podczas realizacji 
zada  PIP w zakresie prewencji wypadkowej 
przypisano argumentom ekonomicznym, któ-
re mog  skutecznie wspiera  wdra anie zasad 
systematycznego zarz dzania sprawami B P.


