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IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH NA LATA 2007–2009

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia 
ze stosunku pracy

W 2009 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 
– u 1 288 pracodawców – 1 373 kompleksowe kon-
trole przestrzegania przepisów prawa pracy przy 
wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń pracow-
niczych. W kontrolowanych zakładach zatrudnio-
nych było łącznie 111,8 tys. pracowników, w tym 
prawie 49 tys. kobiet i 589 młodocianych. 

Niepokojącym zjawiskiem jest odnotowany 
w 2009 r. wzrost skali nieprawidłowości pole-
gających na niewypłacaniu wynagrodzenia, 
a także na opóźnieniach w wypłacie. Problem 
dotyczył co trzeciego kontrolowanego pracodaw-
cy (w latach poprzednich – co czwartego). W dość 
znacznej grupie sprawdzanych firm naruszano tak-
że przepisy dot. ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

Wykres 29. Naruszenia przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
(% pracodawców naruszających przepisy)

Sporadycznie natomiast inspektorzy ujaw-
niali nieprawidłowości w zakresie wypłaty dodatku 
za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 
uciążliwych lub niebezpiecznych, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego; odprawy pośmiertnej; 
świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomoc-
nym orzeczeniem sądowym; odszkodowania 
z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia na pod-
stawie art. 361 Kp.

Struktura stwierdzanych nieprawidłowości (wg 
rodzaju świadczeń) była różna, zależnie od tego, 
czy świadczenia miały charakter bezsporny (zosta-
ły naliczone przez pracodawców, ale nie wypłaco-
ne – co skutkowało wydaniem decyzji płacowej), 
czy też nie zostały przez pracodawcę naliczone, 
choć w świetle obowiązujących przepisów były 
pracownikowi należne (co skutkowało wydaniem 
wystąpienia).

Źródło: dane PIP
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Kontrolowani pracodawcy jako powód ujaw-
nionych naruszeń wskazywali przede wszystkim 
trudności finansowe powstałe w wyniku kryzysu 
gospodarczego, związane głównie ze spadkiem 
produkcji (mniejsza liczba zamówień), wzrostem 
kursów walut oraz opóźnieniami w realizacji zobo-
wiązań ze strony innych firm. Ponadto podkreślali, 
iż nadal istotnym elementem mającym wpływ na 
ich kondycję finansową są wysokie koszty pracy. 

Niezależnie od czynników natury ekono-
micznej, inspektorzy wymieniają takie przyczyny 
nieprawidłowości, jak nieznajomość obowiązują-
cych przepisów prawa pracy, stosowanie nie-
właściwych metod obliczania poszczególnych 
świadczeń pieniężnych, a także pomyłki popeł-
niane przez osoby odpowiedzialne za naliczanie 

wynagrodzeń i innych należności. Należy dodać, 
że przypadki zaniżania świadczeń najczęściej 
stwierdzano w małych firmach, w których nie-
znajomość prawa lub stosowanie nieprawidłowych 
metod naliczania skutkowały wypłatą należności 
pracowniczych w zaniżonej wysokości. Znacznie 
rzadziej naruszenia w tym zakresie występowały 
w dużych zakładach dysponujących wyspecjalizo-
wanymi służbami kadrowo-płacowymi.

Wykres 30. Struktura decyzji nakazujących wypłatę świadczeń

Spośród 1 288 pracodawców szczegółowo 
skontrolowanych w ramach badania problema-
tyki świadczeń pracowniczych:
	u 408 (32%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w tym obszarze;

Źródło: dane PIP
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Wykres 31. Struktura wniosków w wystąpieniach dot. wypłaty świadczeń
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Warto zauważyć, że zagadnienia dotyczące 
wypłaty należności pracowniczych wiążą się ściśle 
z problematyką czasu pracy, a w szczególności 
z obowiązkiem prawidłowego i rzetelnego prowa-
dzenia przez pracodawców ewidencji czasu pracy 
umożliwiającej prawidłowe naliczanie świadczeń 
(problem ten przedstawiono w rozdziale IV). 

Wyniki przeprowadzonych kontroli, jak również 
skargi wnoszone przez pracowników nie otrzymu-
jących całości lub części wynagrodzenia za wyko-
naną pracę, wskazują na konieczność dalszego 
monitorowania stanu przestrzegania przepisów 
w tym zakresie. 

Jednocześnie, mając na uwadze niedosta-
teczną znajomość obowiązujących przepisów 
płacowych, zarówno wśród pracodawców jak 
i pracowników, oraz duży stopień ich zawiłości, 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie 
działania prewencyjne (m.in. poprzez szkolenia 
i publikację materiałów informacyjnych) służące 
przybliżeniu tematyki wynagrodzeń i innych należ-
ności pracowniczych.

Informacja nt. wyegzekwowanych należności ze stosunku 
pracy zawarta jest w rozdziale VI pn. „Efekty działalności 
kontrolnej”.

2. Czas pracy

A. Czas pracy w transporcie drogowym

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy przystąpiła do realizacji „Krajowej Stra-
tegii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy 
i czasu postoju, obowiązkowych przerw i cza-
su odpoczynku kierowców na lata 2009–2010” 
zatwierdzonej przez Radę Ministrów. „Krajowa 
Strategia” jest wypełnieniem dyspozycji zawartej 
w dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie mini-
malnych warunków wykonania Rozporządzeń Rady 
(EWG) nr 3820/85 i 3821/85 dotyczących przepisów 
socjalnych odnoszących się do działalności w trans-
porcie drogowym oraz uchylającej dyrektywę Rady 
88/599/EWG (Dz. Urz. WE. L102 z 11.04.2006), któ-
ra została wdrożona w Polsce przepisami ustawy 
z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 192, poz. 1381).

W związku z powyższym, kontrole ukierunko-
wane były na problematykę przestrzegania prze-
pisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kie-
rowców. Przeprowadzono je u 364 pracodawców, 
zatrudniających ogółem ponad 35 tys. pracowni-
ków, w tym blisko 8,5 tys. kobiet i 111 młodocia-
nych. Inspektorzy sprawdzili ponad 402 tys. dni 
pracy kierowców. Wśród kontrolowanych zakła-
dów, ponad połowę stanowiły firmy zajmujące się 
międzynarodowym przewozem rzeczy.

	u 741 (57%) stwierdzono wykroczenia 
i w związku z tym nałożono mandaty lub 
skierowano wnioski o ukaranie do sądu;

	u 139 (11%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).

Wykres 32. Struktura skontrolowanych zakładów 
– wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności

Wykres 33. Struktura skontrolowanych zakładów 
– wg posiadanego taboru

04-W06 Struktura skontrolowanych zakładów 04-W07 Struktura skontrolowanych zakładów
wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności wg posiadanego taboru
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Ujawnione przez inspektorów nieprawidło-
wości w prowadzeniu ewidencji czasu pracy były 
wynikiem przekonania pracodawców, że wystar-
czy wyłącznie przechowywać tarczki tachografu. 
Bardzo często pracodawcy nie zaliczali kierow-
com do czasu pracy zarówno okresów prze-
znaczonych na wykonywanie obsługi codziennej 
pojazdu, czasu załadunku oraz rozładunku, jak 
i czasu niezbędnego do załatwienia formalności 
administracyjnych związanych z przewożonym 
towarem. Przede wszystkim jednak, jak oceniają 
inspektorzy, obowiązek prowadzenia ewidencji 
czasu pracy jest traktowany przez wielu praco-
dawców jako zbędna formalność. Dotyczy to 
zwłaszcza przypadków, gdy system wynagradza-
nia kierowców opiera się na wypłacie diet z tytułu 
podróży służbowych poza granicami kraju, które 
stanowią ponad 70% należności wypłacanej kie-
rowcy miesięcznie (tylko pozostała część to wyna-
grodzenie za pracę).

Nieokreślenie systemów czasu pracy dla 
kierowców i okresów rozliczeniowych jest bez-
pośrednio związane z niedostrzeganiem przez 
pracodawców potrzeby rozliczania czasu pracy 
tej grupy zatrudnionych oraz ustalania należnego 
im wynagrodzenia, które i tak składa się ze stałych 
elementów: wynagrodzenia zasadniczego, ewentu-
alnie ryczałtu za godziny nadliczbowe i ryczałtu za 
pracę w porze nocnej. Pracodawcy skupiają uwagę 
wyłącznie na przestrzeganiu przepisów dotyczą-
cych prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw 
i odpoczynków; nie planują czasu pracy kierowcy 
poprzez tworzenie rozkładów czasu pracy.

Natomiast przypadki zatrudniania kierowców 
w tzw. szóstym dniu tygodnia dotyczyły przede 
wszystkim sytuacji, kiedy nie została przekroczo-
na norma średniotygodniowa czasu pracy, lecz 
w związku z niewielką liczbą godzin przepracowa-
nych w tygodniu (od poniedziałku do piątku) pra-
codawcy zlecali kierowcom pracę także w dzień 
wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. 

Wykres 34. Czas pracy w transporcie drogowym – naruszenia przepisów

Wykres 35. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy – naruszenia przepisów
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W ocenie inspektorów pracy, główną przyczy-
nę stwierdzonych naruszeń stanowi dążenie pra-
codawców do minimalizacji kosztów związanych 
z prowadzeniem firmy. W poszukiwaniu oszczęd-
ności, zmniejszają stan zatrudnienia kierowców, 
co automatycznie powoduje zwiększenie zadań 
przewozowych dla pozostałej grupy. Również brak 
właściwego planowania ze strony spedytorów 
i dyspozytorów przekłada się na konieczność 
zlecania kierowcom nadmiernej liczby zadań, bez 
uwzględnienia dopuszczalnych okresów jazdy, 
wymaganych przerw i odpoczynków. 

Ponadto stwierdzane nieprawidłowości są, 
częściowo, spowodowane obowiązywaniem 
dwóch systemów prawnych, tj. związanych 
z pojęciem czasu pracy (pojęcie szersze) oraz 
z pojęciem czasu prowadzenia pojazdu (jeden 
z elementów czasu pracy).

Różny zakres przedmiotowy i podmiotowy prze-
pisów ustawy o czasie pracy kierowców oraz prze-
pisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006r. w spra-
wie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego (wraz 
ze zmieniającymi rozporządzeniami Rady [EWG] 
nr 3821/85 i [WE] 2135/98 oraz uchylającym roz-
porządzeniem Rady [EWG] nr 3820/85) powoduje 
pojawianie się sprzecznych interpretacji wielu 
kwestii dotyczących rozliczania ogólnie rozumia-
nego czasu pracy kierowców. Przykładowo: prze-
pisy ww. rozporządzenia dają większą swobodę 
w organizowaniu pracy kierowcy m.in. dlatego, że 
dopuszczają możliwość przedłużenia, nie częściej 
niż dwa razy w tygodniu, dziennego czasu samego 
tylko prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Dobowy 
wymiar czasu pracy (prowadzenie pojazdu oraz 
inne czynności) wynikający z ustawy o czasie pracy 
kierowców może zostać przedłużony do 10 godzin 
w równoważnym systemie czasu pracy; nie doty-

czy to podstawowego i zadaniowego systemu 
czasu pracy. Rozwiązaniem wielu niejasności 
interpretacyjnych byłaby rezygnacja z obowiąz-
ku przestrzegania przez kierowców tzw. doby 
pracowniczej, ponieważ:
–	 jest to niespójne z przepisami rozporządzenia 

WE 561/2006, które zezwalają kierowcy na jaz-
dę po odebraniu wymaganej przerwy dobowej, 
a także z zapisem dotyczącym samodzielnego 
ustalania przez kierowcę rozkładu czasu pracy 
w systemie zadaniowym;

–	 wielokrotnie generuje sztuczne godziny nad-
liczbowe, jakkolwiek nie jest przekraczany mie-
sięczny wymiar czasu pracy i przestrzegane są 
wymogi dotyczące odpoczynku.
Weryfikacji wymaga również przepis 

art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców doty-
czący pracy w porze nocnej, który jest bardziej 
restrykcyjny niż minimalne wymagania unijne 
i powoduje wzrost kosztów prowadzenia działal-
ności transportowej (np. poprzez konieczność 
zapewnienia dwuosobowej obsady prowadzone-
go pojazdu przy przewozie drogowym trwającym 
ponad 10 godzin).

W ramach działań prewencyjnych organizowa-
ne były, wspólnie z wojewódzkimi inspektoratami 
transportu drogowego, cykle spotkań z przewoź-
nikami, na których wyjaśniano zawiłości przepi-
sów o czasie pracy kierowców oraz przedstawiano 
nowe regulacje prawne w zakresie organizowania 
i rozliczania pracy kierowcy. 

B. Czas pracy w transporcie szynowym

Przeprowadzono 58 kontroli, z których 12 doty-
czyło również przestrzegania przepisów o czasie 
pracy pracowników świadczących interoperacyj-
ne usługi transgraniczne. Skontrolowane zakłady 
zatrudniały łącznie 57,9 tys. osób, w tym 14,3 tys. 
kobiet.

W toku kontroli stwierdzano przypadki ponow-
nego zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej 
oraz nieudzielania pracownikom dni wolnych od 
pracy w zamian za pracę w dniu wolnym wynika-
jącym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pra-
cy. Ponowne zatrudnianie pracowników w tej 
samej dobie pracowniczej wynikało z niewłaś-
ciwej interpretacji przepisów i ustalania kolejnej 
służby o godzinę wcześniej niż służba rozpoczęta 
w dniu poprzednim. Powodowało to generowa-
nie godzin nadliczbowych, za które nie wypła-
cano dodatku. Na uwagę zasługuje jednak fakt, 
iż w niektórych jednostkach należących do 

Spośród 364 pracodawców szczegółowo 
skontrolowanych w ramach badania problema-
tyki czasu pracy kierowców:
	u 108 (30%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w tym obszarze;
	u 223 (61%) stwierdzono wykroczenia 

i w związku z tym nałożono mandaty lub 
skierowano wnioski o ukaranie do sądu;

	u 33 (9%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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grupy kapitałowej PKP znacząco poprawiono 
i usprawniono ustalanie rozkładów czasu pracy 
dla osób zatrudnionych w systemie równoważnego 
czasu pracy. Poprawa w tym zakresie była efektem 

wdrożenia programu informatycznego, który kon-
troluje planowanie rozkładu czasu pracy w sposób 
niepozwalający na podwójne zatrudnienie pracow-
nika w danej dobie. 

Wykres 36. Czas pracy w transporcie szynowym – naruszenia przepisów

Przypadki niezapewniania wypoczynku dobo-
wego wynikały z przedłużonej służby w dniu 
poprzednim – z powodu awarii taboru lub nieprze-
widzianej wcześniej niedrożności linii kolejowych. 
Natomiast niezapewnianie wymaganych odpoczyn-
ków tygodniowych było najczęściej konsekwencją 
absencji chorobowej pracownika, który miał zapla-
nowaną służbę (konieczność zapewnienia obsady 
planowych pociągów pasażerskich). Inne przy-
padki niezapewnienia odpoczynków dobowych 
wiązały się z pozostawaniem wyznaczonych 
pracowników w gotowości do pracy „pod tele-
fonem”. Wprowadzone w spółkach PKP przepisy 
nakazują bowiem powołanie – w każdej jednostce 
– komisji do badania zdarzeń i wypadków związa-
nych z bezpieczeństwem ruchu oraz wyznaczenie 
pracowników pozostających w gotowości przez 24 
godziny na dobę, co – jak podkreślają pracodawcy 
-uniemożliwia lub znacząco utrudnia zapewnienie 
takim pracownikom wymaganego prawem odpo-
czynku dobowego. 

U co czwartego pracodawcy stwierdzono 
zatrudnianie w czasie pracy przekraczającym 
dzienny wymiar ustalony dla systemu, w którym 
pracownik jest zatrudniony. Zjawisko dotyczyło 
15% pracowników objętych kontrolą; wynika zaś ze 
zbyt niskiego poziomu zatrudnienia (szczególnie 
w aspekcie zwiększonych przewozów w okresie 

letnim). W związku z koniecznością zapewnie-
nia obsady planowych pociągów pasażerskich, 
pracodawcy polecali wykonywanie pracy na 
dodatkowych służbach oraz w dni ustalone w har-
monogramach jako wolne.

Podsumowując wyniki kontroli spółek kole-
jowych należy podkreślić, że nie stwierdzono 
nieprawidłowości rażących lub wynikających 
z celowego działania pracodawców. Główną 
przyczyną naruszeń przepisów o czasie pracy 
jest zbyt mała liczba pracowników w stosunku 
do realnych potrzeb pracodawców. Wskazują 
oni, że trudna sytuacja finansowa kolei (skutkująca 
m.in. ograniczaniem stanu zatrudnienia), wymaga-
nia zarządów spółek w zakresie efektywności dzia-

Spośród 42 pracodawców szczegółowo 
skontrolowanych w ramach badania problema-
tyki czasu pracy w transporcie szynowym:
	u 30 nie stwierdzono żadnych wykroczeń 

w tym obszarze;
	u 6 stwierdzono wykroczenia i w związku 

z tym nałożono mandaty;
	u 6 stwierdzono wykroczenia, ale zastoso-

wano tylko środki oddziaływania wychowaw-
czego (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie 
uwagi).
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Źródło: dane PIP
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łania firmy oraz przekształcenia i restrukturyzacje 
w spółkach kolejowych mają negatywny wpływ na 
przestrzeganie przepisów o czasie pracy.

Natomiast w odniesieniu do pracodawców 
wykonujących interoperacyjne usługi transpor-
towe należy przede wszystkim stwierdzić, że 
nie znali oni zasad kształtowania czasu pracy 
pracowników zatrudnionych w trasie. O przepisach 
odnoszących się do wykonywania usług transgra-
nicznych pracodawcy ci dowiadywali się dopie-
ro w momencie podjęcia kontroli powyższego 
zagadnienia przez inspektora pracy. 

Ponadto prowadzone kontrole ujawniły prob-
lem dotyczący tych pracowników kolei, którzy 
– zgodnie z planem obsługi pociągów – udają się 
w roli pasażerów do miejscowości, gdzie pociągi 
rozpoczynają lub kończą bieg. Przepisy prawa nie 
zobowiązują pracodawców do zaliczania czasu 
jazdy w charakterze pasażera – do czasu pracy. 
Jazdy te odbywają się najczęściej w porze nocnej 
i w związku z utrudnionym dojazdem trwają niekie-
dy kilka godzin. Powyższe powoduje, że pracow-
nicy dłużej, niż przewidziano w harmonogramie, 
przebywają poza domem w związku z pracą i ule-
gają zmęczeniu, mimo że nie prowadzą pociągu. 
Zdarza się, że czas pracy, łącznie z czasem podró-
ży w charakterze pasażera, przekracza 13 godzin; 
w znacznej części – w porze nocnej. Zmęczenie 
pracowników z powyższego powodu może 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu 
pociągów.

C. Czas pracy w transporcie lotniczym

Kontrolą objęto 5 pracodawców, zatrudniają-
cych łącznie 3,8 tys. osób, w tym 1 670 kobiet.

Kontrole prowadzono w oparciu o obowiązu-
jące przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie 
czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków 
powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego. 
Powyższe rozporządzenie zostało wydane zgod-
nie z delegacją art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 
2002 r. prawo lotnicze. Kontrolowani pracodawcy 
wskazywali jednak, że przede wszystkim obowią-
zani są stosować przepisy Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 859/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. Załącz-
nik Q do tego Rozporządzenia określa ogranicze-
nia czasu lotu i służby oraz wymogi w zakresie 
odpoczynku. Tak więc sprawy dotyczące czasu 
lotu, czasu odpoczynku i czasu czynności lot-
niczych regulowane są przez dwa akty praw-
ne. Przytoczone wyżej przepisy różnią się między 

sobą, w szczególności: definicją czynności lotni-
czych, ograniczeniami czasu lotu i czasu służby 
oraz wprowadzeniem innych okresów rozliczenio-
wych. Przepisy polskiego rozporządzenia ope-
rują pojęciem czasu pracy, natomiast przepisy 
rozporządzenia Komisji pojęciem czasu służby. 
Dualizm przepisów regulujących czas pracy człon-
ków załóg powietrznych, a także niespójność prze-
pisów polskich powoduje istotne problemy w ich 
stosowaniu w praktyce. Wprowadzenie jednoli-
tych pojęć definiujących czas pracy oraz ustalenie, 
co dokładnie wlicza się do czasu pracy i jaki jest 
jego dopuszczalny dobowy wymiar w przypadku 
lotów innych, niż długodystansowe, rozwiąże wie-
le problemów interpretacyjnych. W chwili opraco-
wywania niniejszego Sprawozdania, trwały prace 
legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy prawo 
lotnicze; w projekcie przewidziano również zmiany 
dotyczące regulacji czasu pracy. 

Ustalenia kontrolne oparte były przede wszyst-
kim na przedstawionych przez pracodawców 
kartach ewidencji czasu pracy; w niektórych przy-
padkach również – na sprawozdaniach z operacji 
lotniczych, gdzie dowódca lotu rejestrował godzinę 
rozpoczęcia wykonywania czynności lotniczych, 
rozruchu silników, startu, lądowania, kołowania, 
wyłączenia silników, zakończenia wykonywania 
czynności lotniczych oraz ogólny wymiar czasu 
wykonywania czynności lotniczych w danej dobie. 
Ewidencja czasu pracy prowadzona była elektro-
nicznie w systemie planowania i rozliczania czasu 
pracy. W dwóch kontrolowanych firmach, działy 
planowania czasu pracy znajdowały się w siedzibie 
Spółek macierzystych – poza granicami kraju. 

Należy podkreślić, że u żadnego z kontrolo-
wanych pracodawców nie stwierdzono popełnie-
nia wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 
Kontrole wykazały tylko pojedyncze niepra-
widłowości w zakresie czasu pracy członków 
załóg powietrznych. W jednej z kontrolowanych 
Spółek nie określono – wbrew wymogom rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 
2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku człon-
ków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów 
ruchu lotniczego – czasu czynności lotniczych po 
zakończeniu lotu. W innym przypadku pracodawca 
ewidencjonował, jako czas pracy, tylko czas czyn-
ności lotniczych. Nieprawidłowe prowadzenie kart 
ewidencji czasu pracy wynikało z niewiedzy pra-
codawcy, iż należy ewidencjonować inne elemen-
ty aktywności zawodowej personelu lotniczego, 
a także czas nieprzepracowany. 
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D. Czas pracy w transporcie morskim

Powszechne wśród polskich armatorów zja-
wisko przeflagowywania statków i przechodzenia 
pod banderę innych państw, istotnie ogranicza 
sprawowanie przez inspektorów PIP nadzoru nad 
warunkami pracy w transporcie morskim; kontrole 

zaplanowane w ramach realizacji tematu dotyczyły 
więc relatywnie niewielkiej liczby jednostek.

Przeprowadzono je u 18 pracodawców (zatrud-
niających ogółem 4,1 tys. pracowników, w tym 
756 kobiet). Różnego rodzaju nieprawidłowości 
w zakresie czasu pracy stwierdzono u 17 z nich.

Wykres 37. Czas pracy w transporcie morskim (żegluga w odległości przekraczającej 12 mil morskich 
od brzegu morskiego RP) – naruszenia przepisów

Wykres 38. Czas pracy w transporcie morskim (żegluga w odległości nieprzekraczającej 12 mil morskich 
od brzegu morskiego RP) – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Jako główną przyczynę naruszeń zarówno 
pracodawcy, jak i inspektorzy wskazywali niespo-
tykany w innych dziedzinach prawa pracy sto-
pień skomplikowania przepisów; uregulowanie 
tej materii w wielu aktach prawnych oraz brak 
jasnych interpretacji.

Na stwierdzone nieprawidłowości rzutowały 
ponadto: 
–	 zbyt mała liczba osób zatrudnionych w sto-

sunku do faktycznych potrzeb pracodawcy 
oraz brak właściwego nadzoru ze strony 
kadry kierowniczej (dotyczy to np. nieprzestrze-
gania przepisów o odpoczynkach dobowych 
i odpoczynkach tygodniowych czy nieudziela-
nia pracownikom dni wolnych za pracę w dniu 
wolnym od pracy), 

–	 niedostosowanie przyjętego systemu czasu 
pracy do rodzaju prowadzonej działalności 
i obowiązujących przepisów (np. stosowanie 
równoważnego systemu czasu pracy z prze-
dłużonym dobowym wymiarem czasu pracy 
do 24 godzin dla pracowników, którzy w isto-
cie nie mogą być objęci takim systemem),

–	 świadome – w niektórych przypadkach 
– naruszanie przepisów prawa pracy celem 
ograniczenia wysokości wypłacanych 
świadczeń (np. poprzez nieewidencjonowanie 
godzin pracy ponad obowiązujący pracowni-
ka wymiar, a także pracy wykonywanej w dni 

wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia 
pracy lub w niedziele i święta).

E. Czas pracy w zakładach różnych branż

Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku spra-
wozdawczym 642 kontrole w zakładach różnych 
branż, ukierunkowane na szczegółowe zbadanie 
problematyki czasu pracy. Objęto nimi 636 pra-
codawców zatrudniających łącznie ponad 73 tys. 
pracowników (w tym 35,1 tys. kobiet i 287 młodo-
cianych). 

Wśród skontrolowanych podmiotów domino-
wały (71%) małe zakłady, z których ponad połowę 
stanowiły mikroprzedsiębiorstwa.

Spośród 18 pracodawców szczegółowo 
skontrolowanych w ramach badania problema-
tyki czasu pracy w transporcie morskim:
	u 12 nie stwierdzono żadnych wykroczeń 

w tym obszarze;
	u 4 stwierdzono wykroczenia i w związku 

z tym nałożono mandaty lub skierowano 
wnioski o ukaranie do sądu;

	u 2 stwierdzono wykroczenia, ale zastoso-
wano tylko środki oddziaływania wychowaw-
czego (pouczenie, ostrzeżenie, zwrócenie 
uwagi).

Wykres 39. Czas pracy w zakładach różnych branż – naruszenia przepisów
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W porównaniu z wynikami z lat 2005-2007 
(kiedy prowadzone były w zakładach różnych 
branż podobne kontrole) odnotowano znacz-
ną poprawę przestrzegania przepisów o czasie 
pracy. I tak np. trzykrotnie zmniejszył się odsetek 
pracodawców, którzy nie zapewnili pracownikom 
dnia wolnego, w zamian za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. W porówna-
niu do 2007 r. również trzykrotnie spadł odsetek 
pracodawców zatrudniających pracowników powy-
żej dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych 
w tygodniu, zaś odsetek pracodawców, którzy nie 
zapewnili pracownikom raz na 4 tygodnie niedzieli 
wolnej od pracy zmniejszył się o jedną trzecią. 

Zauważalną poprawę odnotowano także 
w zakresie ewidencji czasu pracy. W 2009 r. nierze-
telne prowadzenie ewidencji ujawniono u 37% kon-
trolowanych pracodawców, podczas gdy w latach 
2005-2007 naruszenia takie stwierdzano średnio 
w co drugim podmiocie.

Pomimo uzyskanej poprawy, skala niepra-
widłowości w obszarze czasu pracy wciąż budzi 
niepokój, zwłaszcza, że – jak wynika z oceny inspek-
torów – ujawnione naruszenia są niejednokrotnie 
przejawem świadomego działania pracodawców, 
podejmowanego dla osiągnięcia nienależnych 
korzyści finansowych. Na przykład – nieprowadze-
nie ewidencji czasu pracy w celu ukrycia faktycz-
nie przepracowanych godzin i uniknięcia wypłaty 
związanych z nimi świadczeń. Sytuacja taka ma 
miejsce przede wszystkim w odniesieniu do pracy 
w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od 
pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy, w niedziele lub święta. 

Z kolei pracodawcy wskazują na nieprecyzyj-
ność niektórych unormowań, co utrudnia im pra-

widłowe gospodarowanie czasem pracy. Powołują 
się także na czynniki natury ekonomicznej (obniża-
nie kosztów pracy poprzez redukcję zatrudnienia 
do stanu poniżej faktycznych potrzeb zakładu, co 
z kolei skutkuje naruszaniem przepisów o czasie 
pracy).

Ze względu na skalę nieprawidłowości, w pla-
nie pracy PIP na 2010 r. przewidziano kontynuację 
działań kontrolno-nadzorczych w obszarze czasu 
pracy.

3. Zakłady eksploatujące obrabiarki 
do metali – spełnianie minimalnych 
wymagań dla maszyn i urządzeń

W 2009 r. zakończył się III etap długofalowych 
działań PIP ukierunkowanych na problematykę 
przestrzegania postanowień rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy. Oceniono obra-
biarki do metali (w 2007 r. – sprzęt do tymczasowej 

Spośród 636 pracodawców z różnych 
branż, szczegółowo skontrolowanych w ramach 
badania problematyki czasu pracy:
	u 296 (46%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w tym obszarze;
	u 271 (43%) stwierdzono wykroczenia 

i w związku z tym nałożono mandaty lub 
skierowano wnioski o ukaranie do sądu;

	u 69 (11%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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pracy na wysokości, w 2008 r. – maszyny i urzą-
dzenia budowlane).

Skontrolowano w omawianym zakresie 524 
zakłady, zatrudniające łącznie 47,5 tys. pracowni-
ków. Były to głównie małe zakłady (27% stanowiły 
mikroprzedsiębiorstwa, a 44% – pozostałe małe fir-
my). Wśród kontrolowanych znalazły się zarówno 
zakłady związane z branżą metalową (produkcja 
maszyn i urządzeń), jak i pracodawcy spoza bran-
ży, użytkujący maszyny do obróbki metali w celu 
dokonywania napraw, remontów własnych urzą-
dzeń technicznych bądź świadczenia usług.

Podczas kontroli inspektorzy poddali spraw-
dzeniu 5  350 obrabiarek. Stwierdzili, że 1  310 
maszyn nie spełniało minimalnych wymagań 
(24,5% ogółu kontrolowanych), a do 1  677 zgło-
sili uwagi. Ocenili m.in.: stan techniczny maszy-
ny; kompletność urządzeń zabezpieczających 
i ochronnych; elementy sterownicze, w tym wyłącz-
niki zatrzymania awaryjnego; jakość i czytelność 
napisów informacyjnych i znaków ostrzegawczych; 
dokumentację kontroli okresowej oraz instrukcje 
obsługi.

Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy zgłosi-
li w małych zakładach, gdzie wykorzystuje się 
starsze i bardziej wyeksploatowane maszyny, 
nie w pełni przystosowane do minimalnych wyma-
gań. 

Znaczną liczbę nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie wyposażenia maszyn w odpowiednie 
elementy sterownicze oraz zatrzymania awaryj-
nego, a także w urządzenia ochronne i zabez-
pieczające przed dostępem pracownika do stref 
niebezpiecznych. Urządzenia ochronne często 
wykonane były w sposób niewłaściwy, tj. bez 
zachowania odległości uniemożliwiającej dostęp 
do stref niebezpiecznych. Wiele uchybień doty-
czyło instrukcji bezpieczeństwa użytkowanych 
obrabiarek do metali. Często były one opraco-
wane niewłaściwie lub wręcz dotyczyły innych 
typów maszyn. Pracodawcy nie dysponowali tak-

że udokumentowanym potwierdzeniem, że opera-
torzy zapoznali się z treścią instrukcji. 

Poważne zastrzeżenia inspektorów wzbudzi-
ła kwestia dokumentowania przez pracodawców 
kontroli maszyn – pod kątem spełniania wymagań 
minimalnych, i to zarówno po przekazaniu ich do 
eksploatacji po raz pierwszy, jak i po zainstalowa-
niu ich na innym stanowisku pracy lub w innym 
pomieszczeniu. Nieprawidłowości te stwierdzano 
najczęściej u pracodawców, którzy nie zapewni-
li wykonywania zadań służby bhp w zakładzie, 
a sami nie odbyli szkolenia w dziedzinie bhp. 

Nie stwierdzono natomiast znaczących lub 
rażących nieprawidłowości w zakresie wyposa-
żenia maszyn w: łatwo rozpoznawalne urządze-
nia służące do odłączania ich od źródeł energii; 
odpowiednie obudowy lub urządzenia wyciągowe 
znajdujące się w pobliżu zagrożenia (w przypadku 

Wykres 40. Obrabiarki do metali – naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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maszyn stwarzających zagrożenie emisją płynu lub 
pyłu); automatyczną sygnalizację ostrzegawczą 
przed uruchomieniem; odpowiednie znaki i barwy 
bezpieczeństwa oraz środki ochrony przeciwpo-
rażeniowej. Usytuowanie obrabiarek w pomiesz-
czeniach, organizacja stanowisk operatora oraz 
oświetlenie stref i stanowisk pracy również nie 
budziły większych zastrzeżeń.

Kontrolą objęto także problematykę przy-
gotowania pracowników do pracy, stwierdzając 
liczne nieprawidłowości. Szkoleń bhp wstęp-
nych i okresowych nie odbyli pracownicy w 37% 
skontrolowanych zakładów. W prawie 22% firm 
dopuszczono pracowników do pracy bez wstęp-
nych lub ważnych okresowych badań lekarskich. 
Jeszcze większą skalę nieprawidłowości ujawnio-
no w zakresie oceny ryzyka zawodowego (43% 
skontrolowanych zakładów). Była ona przeprowa-
dzana w sposób nierzetelny i powierzchowny, bez 
uwzględnienia wszystkich istniejących zagrożeń 
i bez koniecznych aktualizacji.

Podkreślić należy, że większość skontrolo-
wanych pracodawców nie miała własnej służby 
bhp. Obowiązki te z reguły zlecano podmiotom 
zewnętrznym. U co piątego pracodawcy ujawnio-
no nieprawidłowości w działaniu służb bhp, takie 
jak: nieprzeprowadzenie kontroli warunków pracy, 
brak lub niewłaściwe badania i pomiary środowiska 
pracy, błędy w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
i spełniania minimalnych wymagań przez maszyny 
oraz niereagowanie na pracę pracowników nie-
zgodną z zasadami bhp.

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowo-
ści powtarzają się i są niestety podobne do tych, 
jakie ujawniono podczas kontroli maszyn i urzą-
dzeń w latach 2007-2008. Sprowadzają się one do 
4 podstawowych problemów, tj.:
–	 niedokonania przez pracodawców oceny 

użytkowanych maszyn pod kątem spełnienia 
minimalnych wymagań, szczególnie w zakre-
sie: wyposażenia w niezbędne osłony części 
obrotowych, elementów niebezpiecznych lub 
stref bezpośredniego zagrożenia dla operato-
ra; wyposażenia eksploatowanych rusztowań 
w urządzenia ochronne,

–	 niewyposażenia maszyny w bezpieczny 
układ sterujący jej pracą, w tym w wyłączniki 
do awaryjnego zatrzymania jej pracy (dotyczy 
maszyn i urządzeń budowlanych i obrabiarek 
do metali), 

–	 nieprowadzenia dokumentacji potwierdzają-
cej wstępną lub okresową ocenę stanu tech-
nicznego eksploatowanych maszyn,

–	 nieopracowania instrukcji bezpiecznej 
obsługi maszyny, spełniającej wymagania 
przepisu szczegółowego oraz zrozumiałej dla 
operatora maszyny.

W ocenie inspektorów pracy przyczyny nadal 
tkwią zwłaszcza w małej znajomości przepisów 
oraz w ograniczonym korzystaniu przez pra-
codawców z pomocy lub konsultacji jednostek 
wyspecjalizowanych w zakresie dostosowywania 
maszyn do wymagań minimalnych, co wynika z chę-
ci obniżania kosztów prowadzonej działalności.

Skala i rodzaj stwierdzonych uchybień wska-
zują na potrzebę:
•	 kontynuowania kontroli, wspieranych dzia-

łaniami prewencyjno-szkoleniowymi adreso-
wanymi do pracodawców oraz pracowników 
obsługujących maszyny, zwłaszcza w małych 
zakładach,

Spośród 524 skontrolowanych – właścicieli 
zakładów, w których eksploatowane są obra-
biarki do metali:
	u 330 (63%) nie stwierdzono żadnych wykro-

czeń w obszarze bezpieczeństwa pracy;
	u 142 (27%) stwierdzono wykroczenia 

i w związku z tym nałożono mandaty lub 
skierowano wnioski o ukaranie do sądu;

	u 52 (10%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w dal-
szym ciągu duża część obrabiarek do metali 
użytkowanych w zakładach pracy nie spełnia 
minimalnych wymagań, mimo że wszystkie 
maszyny nabyte przed 1.01.2003 r. powinny być 
do nich dostosowane do dnia 1.01.2006 r. 
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•	 publikowania na stronach internetowych PIP 
przykładów wzorcowych list kontrolnych dla 
maszyn i urządzeń technicznych,

•	 wydawania broszur i ulotek nt. oceny wybra-
nych typów maszyn i urządzeń technicznych.

4. Wzmożony nadzór nad zakładami 
charakteryzującymi się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych

Z wytypowanych 76 zakładów charakteryzują-
cych się w szczególności wysokimi przekroczeniami 

norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną 
liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaź-
nikami wypadkowości, objętych wieloletnim pro-
gramem wzmożonego nadzoru, w roku 2009 (stan 
na 31.XII) zostało 65. W stosunku do 11 zakładów 
zrezygnowano z prowadzenia wzmożonego nad-
zoru – z powodu ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji wydziałów, w których występowały zagrożenia 
(6 zakładów) albo też poprawy warunków pracy 
(5 zakładów). Wśród przedsiębiorstw objętych 
wzmożonym nadzorem znajdowały się m.in. firmy 
branży metalowej, odlewnie, kopalnie.

Wykres 41. Zakłady objęte wzmożonym nadzorem w latach 2007–2009 według branż

Z ustaleń inspektorów wynika, że w warun-
kach zagrożenia czynnikami związanymi ze śro-
dowiskiem i uciążliwością pracy oraz czynnikami 
mechanicznymi (związanymi z maszynami szcze-
gólnie niebezpiecznymi) pracowało 19,8 tys. 

osób, czyli ok. 37% ogółu zatrudnionych w kon-
trolowanej grupie zakładów (w latach 2007 i 2008: 
ponad 24 tys. osób). W większości tych firm pra-
cownicy byli narażeni na działanie kilku czynników 
szkodliwych jednocześnie.

Wypadki przy pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie 2009 2008 2007

liczba wypadków ogółem 1 240 1 485 1 724

w tym: śmiertelnych 23 8 1

ciężkich 37 9 14

wskaźnik częstości wypadków
(wskaźnik częstości dla gospodarki – dane GUS)

23
(7,44)

24
(8,96)

28
(8,82)

Podkreślić należy systematyczny spadek 
ogólnej liczby zdarzeń wypadkowych. Natomiast 
znaczący wzrost – w 2009 r. – liczby wypadków 
śmiertelnych oraz wypadków powodujących cięż-
kie uszkodzenie ciała, wiąże się przede wszystkim 

z katastrofą w KWK „Wujek” Ruch Śląsk, w której zgi-
nęło 20 górników, a ciężkich obrażeń doznało 25.

W omawianej grupie zakładów stwierdzono 
w roku sprawozdawczym 84 choroby zawodowe, 
w tym 54 (64%) u emerytów i rencistów. Dominowa-

Źródło: dane PIP
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ły, tak jak w latach ubiegłych: pylica płuc i uszko-
dzenie słuchu, czyli schorzenia spowodowane 
występującymi w środowisku pracy pyłami prze-
mysłowymi oraz nadmiernym hałasem. Prawie 
połowę z tych zachorowań ujawniono w objętych 
wzmożonym nadzorem kopalniach węgla kamien-
nego, przy czym pylice płuc stanowiły ok. 70% 
wszystkich przypadków. Wskaźnik zachorowal-
ności (liczba chorób zawodowych na 100 tys. pra-

cowników) wyniósł w 2009 r. w kontrolowanych 
zakładach 159 (przy średnim wskaźniku dla kra-
ju 22,4). Pracownikom przyznano 8 rent inwalidz-
kich z tytułu wypadków przy pracy, 12 rent z tytułu 
choroby zawodowej oraz 113 rent z tytułu ogólne-
go stanu zdrowia. Tylko w jednym zakładzie, w któ-
rym stwierdzono chorobę zawodową (pylicę płuc 
na stanowisku spawacza) pracodawca nie prze-
prowadził analizy przyczyn jej powstania. 

Choroby zawodowe w zakładach objętych wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie 2009 2008 2007

liczba chorób ogółem 84 96 108

pylice płuc 34 52 61

uszkodzenie słuchu 29 21 21

zespół wibracyjny 7 9 7

przewlekłe choroby oskrzeli 1 1 2

choroby skóry 1 0 0

roczny wskaźnik zachorowalności 159 157 175

liczba chorób stwierdzonych u emerytów i rencistów 54 68 68

Wszyscy kontrolowani w 2009 r. pracodaw-
cy przeprowadzili ocenę ryzyka zawodowego, 
przy czym w 4 zakładach była ona niepełna – nie 
uwzględniała narażenia pracowników na hałas oraz 
zagrożeń związanych z występowaniem atmosfery 
wybuchowej. W 97% skontrolowanych zakładów 
pracodawcy poinformowali pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 
Jeśli przeprowadzona ocena wykazała ryzyko nie-
dopuszczalne, pracodawcy podejmowali działania 
korygujące lub zapobiegawcze na stanowiskach 
pracy (85 % zakładów). W 12 zakładach zlikwi-
dowano stanowiska pracy oraz oddziały, na któ-
rych występowały zbyt duże zagrożenia. 

Służba bhp powołana została w 59 zakładach; 
w 4 – pracodawcy powierzyli wykonywanie jej zadań 
specjalistom spoza zakładu, a w dwóch przypad-
kach zadania służby bhp wykonywał sam praco-
dawca. Zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania 
służby bhp dotyczyły 4 pracodawców. Ujawniono 
m.in. nieprzeprowadzanie okresowej analizy stanu 
bhp, a w jednym zakładzie, ze względu na wystę-
pujące zagrożenia oraz stan zatrudnienia, inspektor 
pracy podjął działania zmierzające do zwiększenia 
liczebności służby bhp. Należy też podkreślić, że 
w 36 zakładach działała społeczna inspekcja pra-
cy, ale jedynie w 29 z nich społeczni inspektorzy 
pracy wydawali zalecenia dotyczące poprawy 
warunków pracy. Komisji bezpieczeństwa i higieny 
pracy nie powołano tylko w jednym zakładzie, na 
którym spoczywał taki obowiązek. 

W ciągu 3 lat sprawowania wzmożonego nad-
zoru nastąpiła poprawa w zakresie: oceny ryzyka 
zawodowego, dostosowania maszyn i urządzeń 
technicznych do wymogów bhp, zatrudniania pra-
cowników w warunkach narażenia na działanie 
czynników szkodliwych, prowadzenia procesów 
technologicznych, eksploatacji urządzeń i instala-
cji energetycznych. Jednocześnie – mimo wyraź-
nej poprawy w zakresie dostosowania maszyn 
i urządzeń technicznych do wymogów bhp 
– nadal ujawniane były nieprawidłowości (brak 
osłon, niesprawne lub niewłaściwie oznaczone 
i usytuowane wyłączniki bezpieczeństwa), które 
mogły generować zdarzenia wypadkowe. 

Kontrolując zagadnienia magazynowania 
i składowania, inspektorzy – niestety częściej niż 
w poprzednich latach – stwierdzali zwłaszcza nie-
właściwy dobór miejsca składowania i niewłaściwy 
sposób składowania oraz brak informacji o dopusz-
czalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń 
przeznaczonych do składowania. Nadmienić nale-
ży, że 85% decyzji w tym zakresie stanowiły decy-
zje ustne, które zostały wykonane w trakcie trwania 
kontroli i nie wymagały ani dużego nakładu pracy, 
ani środków finansowych. Pogorszył się stan tech-
niczny elementów obiektów i pomieszczeń pracy 
(mimo doraźnej poprawy w 2008 roku), np. ścian, 
posadzek, okien, drzwi, bram, schodów, pochyl-
ni. Najczęściej był to skutek braku bieżących 
remontów.  
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Analiza wyników 3-letnich kontroli w zakładach 
objętych wzmożonym nadzorem wskazuje na bar-
dzo stopniową poprawę warunków pracy, której 

Wykres 42. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych 
– naruszenia przepisów

zakres jest zróżnicowany, zależnie od rodzaju 
zakładu i jego kondycji finansowej (brak środ-
ków na remonty, modernizację parku maszyno-
wego, wprowadzenie nowych – bezpieczniejszych 
– procesów technologicznych), a także świado-
mości kadry zarządzającej przedsiębiorstwa 
nt. występującego w nim ryzyka zawodowego. 
W ramach działań prewencyjnych inspektorzy pra-
cy ukierunkowywali pracodawców, wskazując im 
obszary najbardziej zagrożone, udzielając konsul-
tacji w zakresie zapewnienia wyższych standardów 
bezpieczeństwa oraz porad dotyczących organizo-
wania i prowadzenia bezpiecznej i higienicznej pra-
cy. O uzyskanych efektach świadczy m.in. fakt, że 

W odniesieniu do 3 pracodawców, u których 
stwierdzono wzrost liczby wypadków, oraz nie-
wykonywanie decyzji dotyczących m.in. zmniej-
szenia oddziaływania czynników szkodliwych 
dla zdrowia, inspektorzy pracy skierowali wnio-
ski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o podwyższenie składek na ubezpieczenie 
wypadkowe o 100%. We wszystkich przypad-
kach ZUS wydał takie decyzje.

Źródło: dane PIP
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w 2009 r. aż w 3/4 zakładów objętych wzmożonym 
nadzorem nie stwierdzono popełnienia wykroczeń 
w obszarze bhp.

W stosunku do 21 zakładów, w których jesz-
cze nie nastąpiła wyraźna poprawa warunków 
pracy, postanowiono kontynuować tę formę 
kontroli. Jednocześnie, w planie pracy PIP na lata 
2010-2012, przewidziano objęcie wzmożonym 

nadzorem kolejnej grupy zakładów charaktery-
zujących się znaczną skalą zagrożeń zawodo-
wych. Niezależnie od wizyt kontrolnych, do kadry 
kierowniczej, służb bhp i organizacji związkowych 
w tych zakładach adresowane będą działania pro-
filaktyczno-promocyjne w zakresie problematyki 
czynników szkodliwych i niebezpiecznych, oceny 
ryzyka zawodowego, przykładów dobrych praktyk.


