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1. Tereny budów

Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku spra-
wozdawczym 5 407 kontroli na 3 496 budowach 
(w 2008 r. — 4 876 kontroli na 2 942 budowach). 
Kontrolowano w szczególności budowy obiektów: 
mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, centrów 
handlowych oraz hoteli, zwracając uwagę przede 
wszystkim na te rodzaje robót, które charakteryzo-
wały się dużą liczbą stwierdzonych podczas wcześ-
niejszych kontroli nieprawidłowości lub nasileniem 

zdarzeń wypadkowych. Były to zatem prace na 
wysokości, w tym na rusztowaniach i dachach oraz 
prace ziemne i w wykopach. Dodatkowo szczegól-
nym nadzorem objęto duże inwestycje.

Objęci kontrolą pracodawcy (4 515) zatrudniali 
łącznie 59,8 tys. pracowników, w tym 4,5 tys. kobiet 
i 779 młodocianych.

Wśród kontrolowanych, dominowały mikro-
przedsiębiorstwa, czyli firmy o kilkuosobowym 
zatrudnieniu (68%) oraz inne małe zakłady, 
tj. o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (26%).

Wykres 43. Bhp na terenach budów — naruszenia przepisów
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Podobnie, jak w latach poprzednich, najwię-
cej zastrzeżeń dotyczyło wykonywania prac na 
wysokości, które należą do jednych z najbardziej 
niebezpiecznych, stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia. Wśród stwierdzo-
nych naruszeń szczególny niepokój budzą: brak 
środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości (balustrad); niezabezpieczenie dojść 
i przejść oraz klatek schodowych; niezabezpiecze-
nie otworów technologicznych; niewyposażenie 
pracowników w wymagane środki ochrony indy-
widualnej, w tym przede wszystkim — ochrony 
głowy i środki chroniące przed upadkiem z wyso-
kości (problem dotyczył 3 490 pracujących na kon-
trolowanych budowach). Powyższe zaniedbania 
najczęściej wynikały ze specyficznego dla budow-
nictwa szybkiego tempa robót, któremu towarzyszy 
nieuwzględnianie w harmonogramach ich wyko-
nywania — prac zabezpieczających oraz lekcewa-
żenie tzw. „krótkotrwałych zagrożeń”, które znikną 
samoistnie wraz z zakończeniem prac na wysoko-
ści. Najbardziej niepokojące jest to, że wspomnia-
ne nieprawidłowości powtarzały się na różnych 
kondygnacjach wznoszonych obiektów.

Na co piątej budowie stwierdzano brak odbio-
ru rusztowań. Zaznaczyć należy, że rusztowania 
często montowane były przez osoby nieposia-
dające uprawnień kwalifikacyjnych (zwłaszcza 
w przypadku robót krótkoterminowych). Skutko-
wało to wykonywaniem pracy na rusztowaniach 
nieprawidłowo zmontowanych i niekomplet-
nych. Inspektorzy niejednokrotnie stwierdzali też, 
że poręcze ochronne przy pomostach roboczych 
rusztowań są nieprawidłowe, albo że w ogóle ich 
brak (szczególnie przy pracach termoizolacyjnych, 
gdy odległość rusztowania od ściany budynku 
wynosiła więcej niż 20 cm). Ujawniano także nie-
właściwe wypełnienie pomostów roboczych oraz 
brak pionów komunikacyjnych. 

Poważnym problemem było również niewygra-
dzanie stref niebezpiecznych i brak ich oznakowa-
nia, zarówno przy wykonywaniu prac na wysokości 
(gdy stosowano sprzęt do transportu pionowego), 
jak i przy prowadzeniu prac ziemnych (36% budów). 
Ponadto nadal na wielu budowach stwierdzano 
wykonywanie robót w wykopach o ścianach nie-
zabezpieczonych przed możliwością osunięcia 
się gruntu (37% budów). W ocenie inspektorów, 
wynika to przede wszystkim z chęci obniżenia 
kosztów i wypracowania większego zysku. Mimo 
że w kosztorysach robót budowlanych uwzględ-
niano zabezpieczenia — skarpy wykopów nie mia-
ły prawidłowego nachylenia dostosowanego do 

warunków gruntowo-wodnych. Brak było też zejść 
(wejść) do wykopów. 

Powyższym naruszeniom prawa, bezpośred-
nio rzutującym na stan bezpieczeństwa robót 
budowlanych, towarzyszyły także inne — związane 
z przygotowaniem zatrudnionych do pracy. Na co 
czwartej budowie stwierdzano dopuszczenie do 
pracy bez niezbędnego przeszkolenia (instruktaż 
stanowiskowy), a na co piątej — bez aktualnych 
orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do 
pracy na określonym stanowisku, w tym do pracy 
na wysokości.

Naruszenia prawa polegające na zatrudnia-
niu bez wymaganych kwalifikacji — do obsługi 
maszyn i urządzeń budowlanych — dotyczyły 
łącznie 1  231pracowników, z których 380 nie mia-
ło uprawnień do obsługi urządzeń poddozoro-
wych. Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 
nie zapewniono dla 15% pracowników. 

Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z pracą wykonywaną przez 
łącznie 4  085 zatrudnionych przez siebie osób. 
Niejednokrotnie też dysponowali tylko oceną uni-
wersalną, sporządzoną ogólnikowo, która może 
być stosowana dla wielu różnych budów, ale nie 
oddaje specyfiki konkretnego terenu budowy, nie 
uwzględnia wszystkich zagrożeń, jakie na nim 
występują. 

Podkreślić należy, że znacznie mniej niepra-
widłowości stwierdzono tam, gdzie inwestycje 
realizowały specjalistyczne firmy budowlane, 
z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posia-
dały one dobrze zorganizowane służby bhp, które 
kontrolowały prace wszystkich zatrudnionych na 
budowie i egzekwowały od podwykonawców prze-
strzeganie przepisów bhp (niedopełnienie obo-
wiązku zapewnienia służby bhp stwierdzono u 15% 
pracodawców).

Spośród 4 515 pracodawców skontrolowa-
nych w ramach badania problematyki bezpie-
czeństwa pracy na terenach budów:
	u 1 816 (40%) nie stwierdzono wykroczeń 

w obszarze bhp;
	u 2 343 (52%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 356 (8%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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W ramach współpracy z innymi organami nad-
zoru i kontroli przeprowadzono wspólne kontrole 
z przedstawicielami: policji — 36 kontroli, nadzo-
ru budowlanego — 30, dozoru technicznego — 3, 
straży pożarnej — 2. Na wniosek policji przepro-
wadzono 16 kontroli, nadzoru budowlanego — 3, 
inspekcji sanitarnej — 1. Inspektorzy skierowali 
ponadto pisma informujące o naruszeniach 
przepisów bhp, tj.: 49 — do dozoru technicznego, 
26 — do nadzoru budowlanego, 10 — do policji.

W wyniku realizacji zastosowanych środków 
prawnych, stwierdzone nieprawidłowości zosta-
ły usunięte. W wielu przypadkach nie osiągnięto 
jednak trwałego efektu. Bowiem błędy wyelimi-
nowane dzięki działaniom inspekcji na jednej 
budowie, pojawiały się u tego samego praco-
dawcy na innej budowie lub nawet na tej samej, 
wkrótce po wyjściu inspektora pracy. Smutnym 
potwierdzeniem tego zjawiska jest statystyka 
wypadkowa.

Pracodawcy tłumaczą zaistniałe naruszenia 
trudnościami finansowymi wynikającymi z braku 
zamówień lub niskich cen dyktowanych przez nie 
zawsze uczciwą konkurencję startującą w przetar-
gach, a także dużą rotacją pracowników, z czym 
wiąże się konieczność przeprowadzania kolej-
nych szkoleń bhp, badań lekarskich, wyposażania 
w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 
robocze.

W ocenie inspektorów pracy, przyczyną nie-
prawidłowości jest — z jednej strony — chęć 
uniknięcia wydatków na zabezpieczenie stano-
wisk pracy, a z drugiej — duża liczba podmiotów 
wykonujących roboty na terenie budowy i zjawisko 
przerzucania odpowiedzialności za stan bhp 
na podwykonawców, którzy mają dużo mniejsze 
możliwości organizacyjne i finansowe.

Inspektorzy zwracają też uwagę na prob-
lem łączenia wielu funkcji przez kierowników 
budów. Nadzorowanie przez jedną osobę nawet 
kilku terenów budowy oraz sprawowanie funkcji 
koordynatora ds. bhp powoduje zwykle niewłaści-
we wywiązywanie się z nałożonych obowiązków. 
Pojawienie się na rynku wielu firm budowlanych 
bez odpowiedniego przygotowania techniczne-
go i organizacyjnego, bez odpowiedniej wiedzy 
w zakresie bhp — skutkuje niewłaściwym nadzo-
rem nad prowadzonymi pracami i tolerowaniem 
nieprzestrzegania przepisów. 

Analiza wyników kontroli, potwierdzających 
nadal zły stan bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie, pozwala jednocześnie zauważyć pewne 
symptomy poprawy. Skala stwierdzonych niepra-
widłowości jest mniejsza niż w poprzednich latach, 
zwłaszcza w odniesieniu do problematyki ruszto-
wań oraz stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej. Jednocześnie odnotowano 
w roku sprawozdawczym mniejszą liczbę zdarzeń 
wypadkowych polegających na upadku z wyso-
kości, co wymaga podkreślenia tym bardziej, że 
nastąpił wzrost produkcji budowlano-montażowej, 
z towarzyszącym mu wzrostem poziomu zatrudnie-
nia. Wpływ na zauważoną poprawę miały niewąt-
pliwie także działania PIP: w 2009 r. intensywnym 
kontrolom towarzyszyła szeroka kampania pre-
wencyjna (w tym medialna), której celem było 
zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych 
w budownictwie, zwłaszcza przy pracach na wyso-
kości. Jednak dopiero kolejne lata potwierdzą 
(zweryfikują) trwałość rysującej się tendencji. 
Inspekcja traktuje omawiane zjawisko z ostrożnym 
optymizmem i będzie je wnikliwie monitorować.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na 
potrzebę obejmowania szczególnym nadzorem tych 
placów budów, na których rozpoznano duże zagro-
żenia, wynikające z charakteru zadania inwestycyj-
nego oraz przyjętych technologii, a także budów, 
na których doszło do zdarzeń wypadkowych. 

W celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpie-
czeństwa pracy na budowach, w roku 2010 pro-
wadzone będą również krótkie kontrole, w trakcie 
których inspektorzy pracy skoncentrują uwagę na 
bezpośrednich zagrożeniach dla zdrowia lub życia 
pracowników. Kontrole te będą (zależnie od 
potrzeb) powtarzane, aż do uzyskania zadowa-
lających efektów.

Działalność kontrolno-nadzorcza wsparta 
zostanie realizacją specjalnych programów pre-
wencyjno-informacyjnych adresowanych do praco-
dawców i pracowników z branży budowlanej.

Na stan bezpieczeństwa na budowach wpły-
wa też brak w umowach o wykonaniu inwestycji 
— odniesienia do obowiązku jej realizowania 
z poszanowaniem przepisów bhp. W szczegól-
ności odnosi się to do Ustawy o zamówieniach 
publicznych, na podstawie której realizowane 
są przetargi na inwestycje. Ustawa ta nie nakła-
da obowiązku wyodrębniania w ofertach prze-
targowych planowanych kosztów wykonawcy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
odpowiednich do sposobu prowadzenia robót.
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2. Bhp przy budowie i remoncie dróg 
i mostów 

Przeprowadzono 865 kontroli dot. 544 budów 
mostów, wiaduktów kolejowych i autostrad, przebu-
dów i remontów dróg powiatowych i krajowych oraz 
węzłów komunikacyjnych (w 2008 r. — 759 kontroli 
dot. 489 budów). Kontrolą objęto łącznie 668 praco-
dawców, zatrudniających prawie 18,1 tys. pracow-
ników, w tym 1 255 kobiet i 16 młodocianych.

Blisko połowę kontroli (48%) przeprowadzo-
no w mikroprzedsiębiorstwach, 39% — w innych 
małych firmach, tj. zatrudniających od 10 do 49 
osób.

Inspektorzy zwracali uwagę na sposób prowa-
dzenia robót w pasie drogowym, w szczególności 
— na organizację prac zapewniającą bezpieczeń-
stwo pracowników oraz ruchu pojazdów i pieszych 
przy ograniczonej skrajni drogi.

Wykres 44. Budowa i remonty dróg i mostów — naruszenia przepisów
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Budownictwo drogowe i mostowe charak-
teryzuje się wysokim stopniem ryzyka zawodo-
wego i wypadkowego, ze względu na specyfikę 
stosowanych technologii, warunki atmosferyczne, 
zmienność frontu robót, prowadzenie prac na tere-
nie otwartym, pozbawionym elementów infrastruk-
tury technicznej. Oceniając wyniki kontroli należy 
stwierdzić, że stan warunków i organizacji pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mosto-
wych nie uległ w stosunku do roku 2008 popra-
wie, a w przypadku niektórych kontrolowanych 
zagadnień nastąpiło wręcz pogorszenie sytuacji.

Szczególnie niepokoi brak zabezpieczeń 
oraz oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, 
między innymi w pobliżu pracujących specjali-
stycznych maszyn i urządzeń do robót ziemnych, 
drogowych i budowlanych (37% budów). Takie 
nieprawidłowości stwarzają zagrożenia wypad-
kowe i nie mogą być tłumaczone trudnościami 
przy prowadzeniu robót liniowych.

Powyższy argument (trudności przy prowadze-
niu robót liniowych) przywoływany był także przez 
pracodawców dla wyjaśnienia braku pomieszczeń 
higienicznosanitarnych (na co czwartej kontrolowa-
nej budowie). Problem dotyczył zwłaszcza budów 
realizowanych na długim, rozciągniętym terenie, 
do których pracownicy dowożeni byli z siedzib firm 
(tylko tam mieli zapewnione zaplecze socjalne).

Instrukcji wykonywania robót nie zapewniono dla 
12% pracowników kontrolowanych budów, co zwykle 
generowało niewłaściwy sposób wykonywania prac, 
w tym również prac szczególnie niebezpiecznych. Aż 
399 pracowników obsługujących maszyny i urzą-
dzenia budowlane nie posiadało wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych do ich obsługi. Budzić 
to musi uzasadnione zastrzeżenia co do sposobu 
sprawowania nadzoru nad pracownikami.

O braku odpowiedniego nadzoru, a także 
o lekceważeniu zagrożeń przez samych pracowni-
ków, świadczy też niewłaściwe prowadzenie prac 
na wysokości, niewyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej lub ich niestosowanie przez pracow-
ników (łącznie 457 osób, w tym w 46 przypadkach 
problem dotyczył ochron przed upadkiem z wyso-
kości) czy niezapewnienie ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości, co dotyczyło 9% pracowni-
ków objętych kontrolą.

Liczne nieprawidłowości stwierdzono tak-
że w zakresie przygotowania pracowników do 
pracy. Instruktażowi stanowiskowemu nie zostało 
poddanych 669 osób, zaś 267 pracowało bez aktu-
alnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwska-
zań do zatrudnienia na określonym stanowisku.

Pracodawcy nie dokonali oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z pracą — w odniesieniu do 
852 pracowników. W wielu firmach budowlanych 
nadal nie dostrzega się znaczenia oceny ryzy-
ka dla ukierunkowania działań pozwalających 
zmniejszyć liczbę wypadków. Niezapewnienie 
służby bhp stwierdzono u 11% pracodawców.

Pracodawcy tłumaczyli przyczyny zaistniałych 
nieprawidłowości mnogością robót prowadzonych 
na różnych, oddalonych od siebie, budowach: 
krótkimi terminami realizacji zadań inwestycyjnych 
narzuconymi przez inwestorów oraz trudnościami 
finansowymi związanymi także z wykorzystywa-
niem silniejszej pozycji na rynku przez duże przed-
siębiorstwa budowlane, które małym firmom 
powierzają część prac w ramach podwykonaw-
stwa. Wskazywali ponadto na dużą rotację pracow-
ników, zwiększającą koszty profilaktycznych badań 
lekarskich, szkoleń w zakresie bhp, uprawnień 
kwalifikacyjnych, wyposażenia w środki ochrony 
indywidualnej, odzież i obuwie.

Inspektorzy pracy najwięcej zastrzeżeń mie-
li natomiast do kwestii sprawowania nadzoru nad 
pracownikami oraz do organizacji i koordynacji 
prowadzonych prac. Ma to szczególne znaczenie 
w budownictwie, gdzie znana jest niechęć pracow-
ników do przestrzegania przepisów bhp (a zwłasz-
cza stosowania środków ochrony indywidualnej), 
wynikająca z niewłaściwego przygotowania zawodo-
wego osób trafiających do pracy w tej branży.

Podobnie jak na innych budowach, pod 
względem zapewnienia prawidłowych warun-
ków pracy lepiej wypadają duże przedsiębior-
stwa budowlane, z właściwą organizacją pracy, 
często z wdrożonym systemem zarządzania 
bezpieczeństwem, inwestujące w nowoczesny 
sprzęt i technologie. 

Spośród 668 pracodawców skontrolowa-
nych w ramach badania problematyki bezpie-
czeństwa pracy przy budowie i remoncie dróg 
i mostów:
	u 356 (53%) nie stwierdzono wykroczeń 

w obszarze bhp;
	u 247 (37%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 65 (10%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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Mając na uwadze nasilenie prac drogowo-
mostowych, inspekcja obejmować będzie stałym 
nadzorem szczególnie duże inwestycje. Konty-
nuując w 2010 r. działania kontrolne, inspektorzy 
zwracać będą uwagę przede wszystkim na prace 
w wykopach i na wysokości (w tym z wykorzysta-
niem rusztowań), zwłaszcza u pracodawców, któ-
rzy uporczywie naruszają przepisy bezpieczeństwa 
i u których już doszło do zdarzeń wypadkowych. 
W celu popularyzacji wiedzy o dobrych prak-
tykach w budownictwie opracowane zostaną 
wydawnictwa adresowane specjalnie do wykonaw-
ców robót drogowych.

3. Zakłady górnictwa podziemnego

Kontrole przeprowadzono w 15 podmiotach, 
zatrudniających łącznie 42 tys. pracowników. 
Sprawdzono: organizację pracy i stan techniczny 

urządzeń w transporcie pionowym; w transpor-
cie koleją podziemną; w transporcie za pomocą 
pojazdów oponowych; specyficznym transporcie 
wewnątrzoddziałowym oraz wszelkiego rodzaju 
prace związane z transportem ręcznym.

Należy zaznaczyć, że ze względu na eksplo-
atację pokładów w odległych rejonach kopalń, 
wydłużają się drogi przemieszczania pracowni-
ków i transportu materiałów. Powoduje to duże 
nagromadzenie różnego rodzaju maszyn i urzą-
dzeń transportowych w wyrobiskach korytarzo-
wych i konieczność zapewnienia bezpiecznych 
warunków dla poruszania się pieszych. Wyniki kon-
troli jednoznacznie wskazują, że stan techniczny, 
szczególnie urządzeń odstawy (przenośniki taśmo-
we i zgrzebłowe) oraz kolejek — nie jest zgodny 
z dokumentacją techniczną, a ich awaryjne zatrzy-
manie często jest niemożliwe.

Wykres 45. Zakłady górnictwa podziemnego — naruszenia przepisów

Stan dróg komunikacyjnych w większości 
zakładów uniemożliwiał swobodne i bezpieczne 
poruszanie się załóg górniczych. Zatarasowane 
przejścia, zawodnione i śliskie podłoża stwarzały 
zagrożenie upadkiem pracownika nie tylko pod-
czas wykonywania ręcznego transportu, ale i pod-
czas zwykłego przemieszczania.

Wiele nieprawidłowości dotyczyło stanu 
technicznego przenośników taśmowych. Stwier-
dzano: brak osłon, nieprawidłowo zabudowane 
linki bezpieczeństwa przy trasie przenośników 
taśmowych, niewytłumienie przesypów na prze-
nośnikach taśmowych, brak skutecznie działają-
cych blokad wyłączenia awaryjnego przenośników, 

Źródło: dane PIP
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brak zabudowy czujników spiętrzenia na prze-
sypie. A ponadto: brak ładu i porządku w rejonie 
stacji zwrotnych przenośników oraz nieprawidłowe 
przejścia pod przenośnikami. W jednej z kontro-
lowanych kopalń wstrzymano eksploatację aż 
11 urządzeń transportu: 9 ciągów przenośników 
taśmowych (brak lub niesprawna instalacja zra-
szająca, brak lub nieprawidłowo zainstalowane 
linki awaryjnego wyłączania, liczne braki krążników 
dolnych i górnych), 1 przenośnik zgrzebłowy (brak 
możliwości awaryjnego wyłączenia) oraz 1 kolejkę 
szynową podwieszaną (nieprawidłowa trasa szy-
nowa). W innych zakładach wstrzymania dotyczyły 
kolejki podwieszanej, kołowrotu linowego, stacji 
transformatorowej zasilającej kolejkę podwieszaną 
oraz przenośników zgrzebłowych (niezabezpieczo-
ny i uszkodzony przewód elektryczny). W dwóch 
przypadkach wstrzymano użytkowanie kombajnu 
chodnikowego i przenośnika zgrzebłowego, ze 
względu na brak ognioszczelności wyłączników 
zasilania elektrycznego. 

Często też stwierdzano: niestabilnie zabu-
dowane schody górnicze w miejscach dużego 
nachylenia wyrobisk, nieustabilizowane pomosty 
na przejściach w rejonach napędów przenośników, 
brak dostępu do urządzeń elektrycznych (zataraso-
wane) oraz luźne pokrywy urządzeń ognioszczel-
nych.

W dwóch zakładach górniczych ujawniono 
nieprawidłowe zabezpieczenie stropu i ociosów 
w rejonie przejść dla załogi, co stwarzało zagro-
żenie opadnięcia brył skalnych na przechodzą-
cych pracowników. 

Kontrole wykazały także nieprzestrzeganie 
norm dobowego i tygodniowego czasu pracy 
oraz obowiązku udzielania dnia wolnego za prze-
pracowane soboty, niedziele i święta. W trzech 
przypadkach inspektor stwierdził zatrudnianie pra-
cowników w godzinach nadliczbowych przekracza-
jących dopuszczalny limit roczny. Problemem jest 
też przetrzymywanie pracowników wykonujących 
prace w warunkach podwyższonej temperatury 
ponad określony 6-godzinny wymiar czasu pracy 
w jednej dniówce roboczej, przy czym kontrolujący 
nie mogli ustalić rzeczywistej skali zjawiska (pro-
wadzony w kopalniach elektroniczny rejestr czasu 
pracy nie pozwalał na jednoznaczne określenie, 
którzy z pracowników faktycznie wykonywali pracę 
w warunkach podwyższonej temperatury). 

W latach 2006-2008 wydarzyło się w kon-
trolowanych zakładach 3 050 wypadków, w tym 
461 związanych z transportem, co stanowi 15% 
ogółu wypadków. Analiza protokołów sporządza-

nych przez zakładowe zespoły powypadkowe 
wykazała brak wielu informacji istotnych dla usta-
lenia okoliczności i przyczyn tych zdarzeń (np. 
w dokumentacjach, które dotyczyły wypadków 
przy transporcie ręcznym nie odnotowano mas 
przenoszonych ładunków, ani odległości ich trans-
portowania). Zespoły powypadkowe najczęściej 
stwierdzały, że wyłączną przyczyną wypadku jest 
naruszenie przez poszkodowanego przepisów 
bezpieczeństwa i postępowanie niezgodne z obo-
wiązującymi instrukcjami (umyślne lub wskutek 
rażącego niedbalstwa); nie uwzględniały natomiast 
nieprawidłowości dot. miejsca wypadku (np. stanu 
technicznego torowiska). W konsekwencji, wnioski 
i zalecenia profilaktyczne ograniczano do zapozna-
nia załogi z okolicznościami wypadku i przeszko-
lenia. 

Podkreślić należy, że zespoły powypadkowe 
na ogół nie dostrzegają przyczyn organizacyj-
nych i technicznych, za które ponoszą odpo-
wiedzialność osoby z dozoru ruchu kopalni. 
Natomiast w ocenie inspektorów pracy przyczyny 
związane z nieodpowiednim postępowaniem pra-
cowników (np. wbrew obowiązującym instrukcjom) 
są konsekwencją braku odpowiedniego nadzo-
ru.

Brak efektów, które wyrażałyby się w obni-
żaniu liczby wypadków przy pracy w kopalniach 
wskazuje na małą skuteczność podejmowanych 
przez pracodawców działań zapobiegawczych. 
Zaznaczyć należy, że zarówno środki prewencyjne 
stosowane bezpośrednio po zaistniałym wypadku, 
jak również ogólna profilaktyka, mająca na celu 
poprawę stanu bezpieczeństwa w całym zakładzie 
jest tym skuteczniejsza, im wyższa jest jakość pra-
cy zespołów ustalających okoliczności i przyczyny 
wypadków oraz wyciągających prawidłowe wnio-
ski z analizy tych zdarzeń. Opisany stan rzeczy 
świadczy także o obniżeniu jakości pracy służb 
bhp w zakładach górniczych. Mimo posiadania 
obszernych opracowań nt. oceny ryzyka zawodo-
wego i zarządzania bezpieczeństwem pracy, osią-
gają one niewielkie efekty w zakresie profilaktyki 
wypadkowej.

Spośród 15 pracodawców skontrolowanych 
w ramach badania problematyki bezpieczeń-
stwa pracy, a także czasu pracy w kopalniach:
	u 4 nie stwierdzono żadnych wykroczeń 

w tym obszarze;
	u 11 stwierdzono wykroczenia i w związku 

z tym nałożono mandaty.
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W związku z powyższym niezbędne jest dalsze 
prowadzenie kontroli podziemnych zakładów gór-
niczych, w ścisłej współpracy z organami Wyższe-
go Urzędu Górniczego.

4. Podmioty gospodarcze świadczące 
usługi na rzecz kopalń

Skontrolowano 18 zakładów wykonujących 
prace w wyrobiskach podziemnych: 13 kopalń 
węgla kamiennego, 4 — rud miedzi, 2 — rud cynku 
i ołowiu (jeden zakład wykonywał pracę w dwóch 
kopalniach). Zajmowały się one drążeniem chod-
ników przygotowawczych z użyciem kombajnów 
chodnikowych oraz materiałów wybuchowych, 
przebudową i wzmacnianiem chodników, robotami 
związanymi z demontażem i montażem rurociągów 
oraz przenośników taśmowych, a także obsługą 
przenośników taśmowych do transportu urobku. 

Wśród kontrolowanych firm przeważały (11) pod-
mioty średniej wielkości; 6 — to zakłady duże; 
zaś 1 — mały. Łącznie zatrudniały ponad 6 tys. 
pracowników. Znaczną część załogi (nawet do 
25%) stanowili emeryci, zatrudniani głównie na 
stanowiskach dozoru ruchu lub na robotniczych, 
wymagających wysokich kwalifikacji (np. elektrycy, 
ślusarze, górnicy strzałowi, kombajniści).

W latach 2006–2009 (do listopada) odnotowa-
no w kontrolowanych firmach 502 wypadki, w tym 
4 ciężkie i 1 śmiertelny. Należy zaznaczyć, że 
w niektórych zakładach wskaźniki wypadkowości 
znacznie odbiegały (były nawet dwukrotnie wyż-
sze) od wskaźnika dla całej sekcji — górnictwo, 
który wynosił w 2008 r. 17,88 (dane GUS). Kon-
trola dokumentacji powypadkowych wykazała 
liczne uchybienia polegające na: nieprawidłowym 
ustaleniu przyczyn wypadku, określeniu wniosków 
profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku, nieterminowym zatwierdzeniu protoko-
łów wypadkowych przez pracodawcę, doręczeniu 
poszkodowanym protokołów powypadkowych 
w odległym terminie od dnia zdarzenia, niespo-
rządzeniu analizy przyczyn zaistniałych wypadków 
przy pracy. 

Ponadto w ww. firmach ujawniono — w latach 
2006–2008 — 4 choroby zawodowe. Były to pylice 
płuc, stwierdzone u emerytów i rencistów.

Reasumując — podstawową przyczyną 
stwierdzonych nieprawidłowości jest wadli-
wa organizacja pracy dozoru kopalnianego 
wszystkich szczebli oraz nieprzestrzeganie 
procedur nadzoru i kontroli, a także niewypeł-
nianie obowiązków przez służby bhp i zespo-
ły powypadkowe.

Wykres 46. Podmioty gospodarcze świadczące usługi na rzecz kopalń — naruszenia przepisów
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Podczas kontroli, inspektorzy ujawnili liczne 
przypadki nieprzestrzegania przepisów o czasie 
pracy. Polegały one m.in. na:
–	 przekraczaniu dobowego wymiaru czasu pra-

cy, w tym skróconego czasu pracy,
–	 2-krotnym zatrudnianiu pracowników w tej 

samej dobie pracowniczej,
–	 niezapewnieniu dobowego i tygodniowego 

odpoczynku,
–	 nieprzestrzeganiu obowiązujących limitów 

godzin nadliczbowych lub nieodnotowywaniu 
czasu pracy w godzinach nadliczbowych.
Podkreślić należy, że pracownicy poddawani 

byli wstępnym szkoleniom bhp — instruktażowi 
ogólnemu oraz stanowiskowemu — przed dopusz-
czeniem do pracy w ruchu zakładu górniczego. 
Dotyczyło to zarówno pracowników nowo przyję-
tych, jak i przenoszonych z innych kopalń. Oceny 
ryzyka zawodowego nie dokonano tylko na jednym 
stanowisku pracy.

W trakcie kontroli stanowisk pracy pod ziemią, 
obsługiwanych przez pracowników firm usługo-
wych, oceniono zgodność miejsc zabudowy czuj-
ników metanometrycznych z ustaleniami projektu 
technicznego, a także zgodność wyników mierzo-
nych metanomierzem indywidualnym ze wskaza-
niami w dyspozytorni metanometrii automatycznej. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości na sprawdza-
nych stanowiskach. Kontrolą objęto także przy-
gotowanie (w tym osób z dozoru) — do pracy 
w warunkach zagrożenia metanowego, zasady 
profilaktyki metanowej oraz postępowanie w sytu-
acjach przekroczenia wartości dopuszczalnych 
stężenia metanu w powietrzu kopalnianym. Wyniki 
ustaleń inspektorów w tym zakresie nie budziły 
zastrzeżeń. Również ocena spełniania wymagań 
dla odzieży stosowanej w strefach zagrożonych 
wybuchem nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrole stanowisk dołowych — w trakcie 
wykonywania prac związanych z drążeniem, prze-
budową, wzmacnianiem wyrobisk i odstawą urob-
ku w kopalniach węgla kamiennego — wykazały 
natomiast nieprawidłowości polegające na:
–	 nieprzestrzeganiu technologii wykonywania 

robót górniczych,
–	 nieprawidłowym wykonywaniu obudowy 

tymczasowej i ostatecznej wyrobisk,
–	 złym stanie zapór przeciwwybuchowych.

Również stan techniczny eksploatowanych 
maszyn i urządzeń budził zastrzeżenia inspekto-
rów. Dotyczyły one:
–	 nieprawidłowej zabudowy tras przenośni-

ków taśmowych, braku dolnych i górnych 
krążników tocznych,

–	 niesprawnych urządzeń sygnalizacyjnych 
i wyłączających,

–	 zniekształceń szyn kolejki podwieszanej,
–	 braku wymaganych odległości ruchowych 

w wyrobiskach, gdzie prowadzi się transport,
–	 nieprawidłowej zabudowy lutniociągów.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości pole-
gające na braku kładek (lub wąskich i niestabil-
nych kładkach drewnianych) na przejściu dla ludzi 
nad rozlewiskami wodnymi; śliskich, zawodnionych 
i nierównych powierzchniach oraz zatarasowanych 
drogach ucieczkowych.

Także w kopalniach rud miedzi kontrole 
wyrobisk dołowych wykazały szereg nieprawidło-
wości, polegających zwłaszcza na:
–	 niewłaściwym utrzymaniu wyrobisk górniczych 

(m.in. nieprawidłowa obrywka stropu i ocio-
sów);

–	 braku obudowy kotwowej;
–	 nieodpowiednim przekroju wyrobisk i małej ich 

wysokości, co było przyczyną niszczenia kotew 
daszkami przemieszczających się maszyn gór-
niczych;

–	 zaciskaniu, wskutek ruchu górotworu, kanałów 
remontowo-naprawczych;

–	 niewłaściwym stanie dróg, a szczególnie dróg 
odstawy urobku.

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidło-
wości inspektorzy wymieniają: niewystarczającą 
znajomość przepisów prawa pracy, rutynowe 
działanie w prowadzeniu procesów technolo-
gicznych, brak lub niewłaściwy nadzór nad pra-
cownikami, wysokie koszty modernizacji maszyn 
oraz trudności finansowe wynikające z malejącej 
liczby zleceń. Podobnie jak w latach poprzednich, 
problemem pracodawców świadczących usługi na 
rzecz kopalń była bardzo duża rotacja zatrudnie-
nia, a najczęstszy powód rozwiązywania umów 
o pracę stanowiły wielodniowe nieusprawiedliwio-
ne nieobecności w pracy.

Spośród 18 pracodawców — właścicieli firm 
świadczących usługi na rzecz kopalń (w wyro-
biskach podziemnych) i skontrolowanych pod 
kątem przestrzegania przepisów bhp i o czasie 
pracy:
	u 8 nie stwierdzono żadnych wykroczeń 

w tym obszarze;
	u 10 stwierdzono wykroczenia i w związku 

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



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2009 r.

72

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na 
potrzebę prowadzenia dalszych kontroli w zakła-
dach świadczących usługi na rzecz kopalń, ze 
szczególnym uwzględnieniem firm, w których 
odnotowuje się wysokie wskaźniki wypadkowości.

5. Bezpieczeństwo pracy 
w samochodowych warsztatach 
mechanicznych i lakierniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
przestrzegania przepisów dotyczących 
chemikaliów, w tym 
rozporządzenia REACH

W 2009 r. skontrolowano 335 samochodowych 
warsztatów mechanicznych oraz lakierniczych, 
stosujących w procesach pracy substancje (pre-
paraty) chemiczne i w związku z tym zaliczanych 
do kategorii dalszego użytkownika chemikaliów 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia REACH. 
Ponad 50% kontrolowanych stanowiły zakłady 
zatrudniające do 9 pracowników (mikroprzedsię-
biorstwa mają szczególnie znaczący udział w rynku 
tej branży). Co trzecia kontrola dotyczyła przedsię-

biorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
a ponad 10% z nich przeprowadzono w zakładach 
średniej wielkości (od 50 do 249 pracowników). 

Pracę w kontakcie z chemikaliami wykony-
wało w kontrolowanych zakładach mechanicz-
nych i lakierniczych 8,8 tys. osób, w tym 1,3 tys. 
kobiet i 892 młodocianych. W firmach tych wiedza 
o obowiązkach wynikających z rozporządzenia 
REACH, w szczególności odnośnie komunika-
cji zarówno wewnątrzzakładowej, jak też wzdłuż 
łańcucha dostaw, była zróżnicowana. Znacznie 
lepiej przedstawiała się w dużych zakładach pra-
cy, w większości będących oddziałami praco-
dawców ogólnopolskich, z większym zapleczem 
specjalistów znających zagadnienia rozporządze-
nia REACH. 

Wymagania nowego prawodawstwa nadal 
stwarzają najwięcej problemów w małych zakła-
dach, gdzie poziom wiedzy o obowiązkach wyni-
kających z rozporządzenia REACH jest znacznie 
niższy, a często brak jest tej wiedzy w ogóle.

Wykres 47. Samochodowe warsztaty mechaniczne i lakiernicze — naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Pracodawcy generalnie spełniali wymogi prze-
pisów dot. kart charakterystyki dla substancji i pre-
paratów niebezpiecznych oraz informacji odnośnie 
chemikaliów innych niż niebezpieczne. W ponad 
90% skontrolowanych przypadków pracodawcy 
posiadali karty charakterystyki dla substancji i pre-
paratów niebezpiecznych, a w 96% — dysponowali 
informacjami o pozostałych stosowanych chemika-
liach. Należy jednak zaznaczyć, że w większości 
były to informacje nie w pełni dostosowane do 
wymagań rozporządzenia REACH. Również znaj-
dujące się w zakładach, przekazywane przez 
producentów lub dostawców chemikaliów karty cha-
rakterystyki, nie zawsze były rzetelnie opracowane.

Jednocześnie zdecydowana większość przed-
siębiorców zapewniła pracownikom i ich przedsta-
wicielom dostęp do informacji z kart charakterystyki 
(dot. prawie 90% objętych kontrolą kart). Podobnie 
kształtowało się wypełnienie obowiązku przekazy-
wania informacji o substancjach, dla których nie 
jest wymagana karta charakterystyki — zrealizowa-
no go dla 95% objętych kontrolą substancji.

Odmiennie należy ocenić respektowanie 
obowiązku polegającego na sporządzeniu spi-
su stosowanych w zakładzie substancji/prepara-
tów niebezpiecznych. Stwierdzano jego brak lub 
— pomimo formalnego posiadania spisu — uchy-
bienia w tym zakresie (spis często był nieaktuali-
zowany, nie obejmował wszystkich stosowanych 
niebezpiecznych substancji i preparatów lub zawie-
rał nie stosowane już w zakładzie chemikalia).

Nieprawidłowości odnoszące się do badań 
i pomiarów czynników szkodliwych występu-
jących na stanowiskach pracy ujawniono w co 
trzecim zakładzie. Przyczyną był najczęściej brak 
prawidłowej oceny warunków środowiska pracy 
w celu wytypowania czynników szkodliwych do 
badań i pomiarów. Odnotowano również przypadki 
nieprzeprowadzenia ww. badań, pomimo wytypo-
wania czynników do oznaczenia. Problem nieter-
minowości badań dotyczył zwłaszcza lakierni. 
Opisane nieprawidłowości świadczą o trakto-
waniu tego obowiązku jako wymogu tylko for-
malnego, bez uwzględnienia podstawowego celu, 
jakim jest likwidacja lub ograniczenie istniejących 
zagrożeń.

Jednak najwięcej zastrzeżeń inspektorzy 
zgłosili, kontrolując zagadnienia dotyczące prac 
szczególnie niebezpiecznych (związanych ze 
stosowaniem niebezpiecznych substancji i prepa-
ratów chemicznych). W ponad połowie zakładów 
odnotowano brak wykazu takich prac i nieokreśle-
nie podstawowych wymagań bhp przy ich wyko-
nywaniu.

Zaniepokojenie budzą także nieprawidłowo-
ści w zakresie wyposażenia pomieszczeń pra-
cy — gdzie w trakcie procesu technologicznego 
dochodzi do wydzielania się pyłów i par substancji 
lub substancji palnych i wybuchowych — w syste-
my wentylacji ogólnej dostosowane do panujących 
warunków. Nieprawidłowości dotyczące wenty-
lacji stanowiskowej stwierdzono na co dziesiątym 
objętym kontrolą stanowisku pracy. 

W ramach prowadzonych w roku sprawo-
zdawczym kontroli warsztatów mechanicznych 
i lakierniczych, zwrócono także uwagę na kwestię 
eksploatacji podnośników samochodowych, któ-
re wymagają decyzji jednostek Urzędu Dozoru 
Technicznego. Kontrolą objęto 1 859 podnośników 
— w 790 warsztatach (głównie — mikroprzedsię-
biorstwach).

Jak ustalili inspektorzy, w kontrolowanych 
warsztatach podnośniki samochodowe znajdo-
wały się z reguły w dobrym stanie technicznym 
i nie stwarzały zagrożenia dla pracowników obsłu-
gi. W większości były to bowiem urządzenia nowe 
(nie starsze niż 5 lat). Ujawniono tylko 14 podnośni-
ków, których stan techniczny zagrażał bezpieczeń-
stwu i zdrowiu pracujących.

Nieprawidłowości polegały natomiast na 
naruszaniu przepisów dot. eksploatacji podnoś-
ników. Naruszenia te miały charakter powtarzalny 
i pojawiały się w każdej grupie kontrolowanych 
zakładów, choć szczególnie w najmniejszych fir-
mach. Najczęściej ujawniano niezgłoszenie urzą-
dzeń do Urzędu Dozoru Technicznego. Zdarzało się 
też często, że termin dopuszczenia ich do eksploa-
tacji był przekroczony. W wielu zakładach zastrze-
żenia budziła ogólna organizacja pracy, skutkująca 
np.: zaniechaniem przeprowadzania cyklicznych 
przeglądów maszyn, nieopracowaniem instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
obsługi maszyn, niewypełnianiem obowiązków 
w sferze bhp przez kierowników i mistrzów.

Liczne naruszenia prawa stwierdzono 
w zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oceny ryzyka 
zawodowego (ponad 60% skontrolowanych zakła-
dów). Problematyka ta była traktowana pobież-
nie, bez uwzględnienia w kartach oceny ryzyka 
wszystkich czynników środowiska pracy. W ponad 
połowie skontrolowanych zakładów naruszano 
przepisy w sprawie szkoleń bhp. Kontrole wykaza-
ły też nieprawidłowości w zakresie wstępnych lub 
okresowych badań lekarskich — dotyczyły one co 
trzeciego pracownika. Niezadowalająco oceniono 
również działalność służby bhp (18% skontrolowa-
nych pracodawców). 
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W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
PIP skierowali do właściwych organów nadzoru 
i kontroli nad warunkami pracy 27 pism informu-
jących o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
Zawiadomiono:
•	 Państwową Inspekcję Sanitarną — o niepra-

widłowych kartach charakterystyki substancji 
i preparatów niebezpiecznych (3 pisma) oraz 
o niewłaściwym oznakowaniu lub o braku 

oznakowania opakowań preparatów chemicz-
nych (5);

•	 Inspektorat Nadzoru Budowlanego — o eks-
ploatacji kabiny lakierniczej bez dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie wymagań tech-
niczno-budowlanych dla pomieszczeń zagro-
żonych wybuchem (1) oraz o użytkowaniu 
obiektów bez pozwolenia na użytkowanie lub 
bez decyzji zezwalającej na zmianę użytkowa-
nia obiektu (2); 

•	 Urząd Dozoru Technicznego — o nieprawid-
łowościach przy eksploatacji urządzeń podle-
gających dozorowi technicznemu (12);

•	 Państwową Straż Pożarną — o zagrożeniach 
pożarowych w pomieszczeniach zakładu (4).

Ponadto inspektorzy pracy przekazywali w kon-
trolowanych zakładach wydawnictwa Państwowej 
Inspekcji Pracy dotyczące czynników chemicznych 
oraz udzielali porad wszystkim zainteresowanym.

Zaistniałe nieprawidłowości kontrolowa-
ni pracodawcy tłumaczyli częstymi zmianami 
przepisów dot. czynników chemicznych, szero-
kim zakresem tych regulacji i trudnościami z ich 
zrozumieniem; nieznajomością — także przez 

Wykres 48. Eksploatacja podnośników samochodowych — naruszenia przepisów

Spośród 1008 pracodawców — właścicie-
li warsztatów mechanicznych i lakierniczych, 
w których skontrolowano stan bezpieczeństwa 
pracy:
	u 714 (71%) nie stwierdzono w obszarze 

bhp żadnych wykroczeń;
	u 187 (18%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 107 (11%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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pracowników służby bhp — nowego prawa 
unijnego i krajowego z zakresu stosowania oraz 
magazynowania substancji i preparatów che-
micznych; nierzetelnym podejściem producentów 
i dystrybutorów do kwestii oznakowania opako-
wań chemikaliów; trudnościami w uzyskiwaniu 
od producentów i dystrybutorów odpowiednich 
kart charakterystyki, tj. aktualizowanych, właści-
wie przetłumaczonych, posiadających treści zgod-
ne z rozporządzeniem REACH; brakiem środków 
finansowych na spełnienie wymagań dotyczących 
przeprowadzenia — kosztownych i powtarzanych 
okresowo — pomiarów; niewiedzą nt. konieczności 
uzyskania decyzji UDT dopuszczającej podnośniki 
samochodowe do eksploatacji.

W ocenie inspektorów pracy do przyczyn 
stwierdzonych nieprawidłowości należy także zali-
czyć niedostateczne rozpoznawanie zagrożeń 
mogących wystąpić ze strony niebezpiecznych 
czynników chemicznych, lekceważenie informacji 
umieszczanych na opakowaniach preparatów che-
micznych i w kartach charakterystyki; marginalne 
traktowanie przez pracodawców spraw pozornie 
formalnych (takich jak spisy, wykazy, instrukcje 
dot. chemikaliów), a w niektórych przypadkach tak-

że — świadome naruszanie prawa w celu obniże-
nia kosztów prowadzenia działalności.

Aby uzyskać poprawę poziomu bezpieczeń-
stwa zarówno u producentów, jak i dalszych użyt-
kowników substancji (preparatów) chemicznych 
PIP kontynuować będzie w tym zakresie kontrole 
zakładów różnych branż. Zacieśniona zostanie 
współpraca z innymi uprawnionymi organami, 
w celu kompleksowego nadzoru nad chemikaliami 
w świetle nowych unijnych regulacji. Jednocześnie 
zintensyfikowane będą działania profilaktyczno-
-informacyjne, uwzględniające specyfikę i potrze-
by samochodowych warsztatów mechanicznych 
i lakierniczych.

6. Laboratoria diagnostyczne 
w zakładach opieki zdrowotnej

U 196 pracodawców skontrolowano 198 
medycznych laboratoriów diagnostycznych (132 
należały do publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej, w tym 101 do samorządowych). Pracowało 
w nich ponad 3 tys. osób, z których około 95% sta-
nowiły kobiety. Na czynniki biologiczne narażonych 
było 95% pracowników laboratoriów, na czynniki 
chemiczne — 94%.

Źródło: dane PIP
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W objętych kontrolą laboratoriach identyfi-
kowano głównie szkodliwe czynniki biologicz-
ne grupy 2 (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty) 
oraz grupy 3 (np. wirus zapalenia wątroby typu B 
i C, ludzkie wirusy nabytego niedoboru odporno-
ści). W zależności od zakresu przeprowadzanych 
badań, używano od kilkudziesięciu do kilkuset 
rodzajów niebezpiecznych chemikaliów o właś-
ciwościach żrących, toksycznych, rakotwórczych, 
drażniących, szkodliwych oraz palnych. Część 
z nich stosowano do wykonywania analiz w proce-
sach otwartych wymagających czynności manual-
nych, inne — w fabrycznych zestawach (kasetach) 
dostosowanych do automatycznej aparatury diag-
nostycznej. Ponadto chemikalia stosowano do 
mycia i dezynfekcji aparatów diagnostycznych, 
a także stołów i podłóg. Miesięczne ich zużycie 
wynosiło od kilkudziesięciu mililitrów do kilku-
dziesięciu litrów. 

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nie 
dysponują informacjami niezbędnymi do pełnej 
identyfikacji występujących w zakładzie niebez-
piecznych czynników biologicznych i chemicz-
nych (w tym o właściwościach rakotwórczych). 
Świadczy o tym m.in. brak aktualnych spisów sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych oraz brak reje-
strów prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi 
i biologicznymi. Uwagę zwraca duża skala niepra-
widłowości związanych z prowadzeniem rejestrów 
pracowników narażonych na czynniki biologiczne 
grupy 3. Brakowało w nich nazwy czynnika i gru-
py zagrożenia, wskazania osoby odpowiedzialnej 
u pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy, 
a także bieżącej aktualizacji. 

Pracownicy kontrolowanych laboratoriów, ze 
względu na swoje wykształcenie, byli świadomi 
występujących zagrożeń czynnikami biologiczny-
mi, mimo że nie we wszystkich zakładach przeka-
zano im wymagane przepisami informacje na ten 
temat. Mniejszą świadomość wykazywali natomiast 
w odniesieniu do czynników chemicznych, chociaż 
problem dotyczył czasami substancji o właściwoś-
ciach toksycznych i żrących, stosowanych codzien-
nie w pracy laboratoryjnej i do dezynfekcji.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego stwierdzono w 14% kontrolowa-
nych laboratoriów, najczęściej na stanowiskach 
kierowniczych, pomocy laboratoryjnych i sprzą-
taczek. Z kolei w laboratoriach, w których udoku-
mentowano taką ocenę — nie uwzględniała ona, 
w odniesieniu do 1/3 stanowisk pracy — zagro-

żeń czynnikami biologicznymi (np. prątkiem 
gruźlicy, wzw typu B) i zagrożeń związanych ze 
stosowaniem czynników chemicznych (np. dezyn-
fekcja żrącymi preparatami), a dla ponad poło-
wy stanowisk przeprowadzona została bardzo 
powierzchownie i nieadekwatnie do istniejących 
warunków pracy.

W konsekwencji — podejmowane przez praco-
dawców działania zapobiegawcze — organizacyjne 
i techniczne — często okazywały się niewystarcza-
jące, np.: nie zapewniono dostępu do laboratorium 
wyłącznie osobom uprawnionym; nie dostosowa-
no stołów, podłóg i ścian do kontaktu ze żrący-
mi chemikaliami; niewłaściwie zabezpieczono 
biologiczne odpady; brak było wentylacji odpo-
wiedniej do rodzaju wykonywanej pracy. 

W co piątym kontrolowanym laboratorium nie 
zapewniono pomieszczeń higienicznosanitarnych 
adekwatnych do warunków związanych ze stoso-
waniem niebezpiecznych substancji chemicznych 
oraz z występowaniem czynników biologicznych, 
np. nie wyznaczono szatni dla pracowników labo-
ratorium, nie zachowano rozdziału odzieży 
ochronnej od odzieży własnej pracowników, nie 
wyznaczono odpowiednich miejsc do spożywa-
nia posiłków. W niektórych laboratoriach pranie 
odzieży ochronnej powierzono pracownikom 
w zamian za ekwiwalent pieniężny.

Obowiązek zapewnienia lekarskiej opieki pro-
filaktycznej na ogół jest wypełniany. Wątpliwości 
budzi jednak jakość niektórych badań, bowiem 
lekarze nie otrzymują od pracodawców pełnej 
informacji o czynnikach biologicznych i che-
micznych. W latach 2006-2008 w kontrolowanych 
laboratoriach stwierdzono 14 przypadków chorób 

Prawie co czwarty pracodawca, spośród 
objętych kontrolą, nie wyposażył pracowni-
ków w środki ochrony indywidualnej na sta-
nowiskach, które tego wymagały ze względu na 
wykonywane prace. Problem dotyczył głównie 
rękawic chroniących przed czynnikami bio-
logicznymi i żrącymi chemikaliami oraz osłon 
twarzy i oczu. Pracownicy laboratoriów z regu-
ły wyposażani byli w jednorazowe rękawice 
z gumy naturalnej i okulary pozbawione bocz-
nych osłon, bez oznakowania przewidzianego 
dla środków ochrony indywidualnej zgodnie 
z zasadniczymi wymaganiami. 



77

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

zawodowych spowodowanych czynnikami bio-
logicznymi (gruźlica i wzw).

W ocenie inspektorów pracy, przyczyny nie-
prawidłowości to: przede wszystkim niewłaściwa 
interpretacja przepisów regulujących problema-
tykę bhp przy pracach ze szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi oraz niebezpiecznymi chemikaliami; 
formalistyczne podejście do dokonywania i doku-
mentowania oceny ryzyka zawodowego; zanie-
dbania w zakresie bieżącej eksploatacji obiektów 
i pomieszczeń; lekceważenie wymagań zobo-
wiązujących do sporządzania spisów i rejestrów 
związanych z użytkowaniem chemikaliów oraz 
narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne. Pra-
codawcy, w rozmowach z inspektorami wskazywali 
na zbyt dużą liczbę aktów prawnych regulujących 
problematykę zagrożeń zawodowych (chemicz-
nych, biologicznych) i na brak praktycznych porad-
ników w omawianym zakresie.

Wnioski:
•	 nadal konieczna jest nowelizacja rozporządze-

nia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. 
w sprawie substancji, preparatów, czynników 
lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy, przez m.in. określenie sposobu prowa-
dzenia rejestru pracowników zatrudnionych 
przy pracach w kontakcie z substancjami, 
preparatami, czynnikami lub procesami tech-
nologicznymi o działaniu rakotwórczym i muta-
gennym, zgodnie z delegacją Kodeksu pracy 
zawartą w art. 222 § 3 pkt 3 (Ministerstwo Zdro-
wia zaakceptowało propozycję Głównego 
Inspektora Pracy w tym zakresie w 2007 r.);

•	 uproszczenia wymagają przepisy dotyczą-
ce ochrony zdrowia pracowników narażo-
nych na wirusy zapalenia wątroby typu B i C 

(np. poprzez zrezygnowanie z obowiązku 
podwójnego prowadzenia rejestrów prac 
i pracowników). Główny Inspektor Pracy skie-
ruje w tej sprawie wniosek do Ministra Zdro-
wia;

•	 istnieje potrzeba opracowania i udostępnie-
nia pracodawcom praktycznych wskazó-
wek w formie wytycznych, w celu zapewnienia 
jednolitej interpretacji i ułatwienia stosowania 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy 
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 
narażonych na te czynniki.

7. Nadzór rynku maszyn, urządzeń 
i środków ochrony indywidualnej

W 2009 r. kontynuowano działania w ramach 
nadzoru rynku maszyn, urządzeń technicznych 
i środków ochrony indywidualnej, które zostały 
wprowadzone do obrotu od 1 maja 2004 r. i są eks-
ploatowane w zakładach pracy. Pracownicy obsłu-
gujący maszyny i urządzenia lub stosujący środki 
ochrony indywidualnej, ze względu na występo-
wanie w środowisku pracy czynników szkodliwych 
bądź niebezpiecznych, stanowią bowiem znaczącą 
i szczególną grupę ich użytkowników. Do zadań 
PIP należy:
–	 kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi 

wymaganiami bezpieczeństwa i ergonomii, 
a także innymi wymaganiami (np.oznakowanie 
CE, deklaracja zgodności),

–	 prowadzenie postępowań wobec podmiotów 
odpowiedzialnych za niezgodność wyrobów 
z przepisami

oraz wydawanie opinii dla organów celnych 
w sprawie spełniania wymagań przez wyroby 
importowane spoza europejskiego obszaru gospo-
darczego.

W 2009 r. kontrolowano wyroby podlegają-
ce przepisom rozporządzeń Ministra Gospodarki, 
implementujących do prawa polskiego postano-
wienia 9 dyrektyw nowego podejścia znajdujących 
się w kompetencji PIP (tj. rozporządzeń w sprawie 
zasadniczych wymagań dla: środków ochrony 
indywidualnej; maszyn; urządzeń dźwigowych; 
sprzętu elektrycznego; urządzeń spalających pali-
wa gazowe; urządzeń ciśnieniowych; urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; dźwi-
gów; urządzeń używanych na zewnątrz pomiesz-
czeń w zakresie emisji hałasu do środowiska).

Spośród 196 pracodawców skontrolowa-
nych w ramach badania problematyki czynników 
szkodliwych w laboratoriach diagnostycznych:
	u 149 (76%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w obszarze bhp;
	u 21 (11%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 26 (13%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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Kontrolami objęto 1 048 przedsiębiorców, któ-
rzy wyposażyli stanowiska pracy w nowe maszyny 
i urządzenia techniczne bądź dostarczyli pracow-
nikom środki ochrony indywidualnej. Oceniono 
1 547 wyrobów, w tym 458 pochodzących spoza 
europejskiego obszaru gospodarczego. 

Inspektorzy pracy zakwestionowali 528 
wyrobów (34%). Zaznaczyć należy, że niektóre 
wyroby podlegały kilku dyrektywom.

Wyniki kontroli z podziałem według dyrektyw nowego podejścia

Dyrektywa Liczba kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów 
do których zgłoszono 

zastrzeżenia

2009/104/WE d.87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPV 11 45

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 565 24

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 13 38

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone  
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 13 8

95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LIFT 1 0

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 25 40

2006/42/WE d. 98/37/WE maszyny MD 925 40

2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska NOISE 314 31

2006/95/WE d. 72/23/EWG sprzęt elektryczny 
niskonapięciowy LVD 266 53

W ramach kontroli ukierunkowanych na moni-
torowanie zgodności z wymaganiami tych grup 
wyrobów, których stosowanie wiąże się z dużym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracowników, 
szczegółowej ocenie poddano: maszyny i urządze-
nia do produkcji materiałów drogowych, budowy, 
naprawy i utrzymania dróg, a także środki ochrony 
indywidualnej oczu i twarzy oraz głowy. Ujawniono 
następujące uchybienia:
•	 w zakresie maszyn i urządzeń do produkcji 

materiałów drogowych, budowy, naprawy 
i utrzymania dróg (inspektorzy sprawdzili 477 
wyrobów, zakwestionowali 131, tj. 27%). 

 niespełnienie wymagań zasadniczych  −
w konstrukcji, budowie i wyposażeniu, 
m.in.: brak urządzeń ochronnych zabez-
pieczających strefy robocze, tabliczek 
znamionowych producenta, napisów 
ostrzegawczych w języku polskim, znaków 
i barw bhp w miejscach niebezpiecznych 
— 81 wyrobów (17%) oraz nieprawidło-
wości dotyczące instrukcji użytkowania, 
w tym: brak instrukcji bezpiecznej obsłu-
gi, nieprzetłumaczenie instrukcji na język 
polski, brak wymagań związanych z bez-
pieczną obsługą — 56 wyrobów (12%);

 brak lub nieprawidłowe deklaracje zgod- −
ności, w tym m. in.: brak wyszczególnienia 
wszystkich dyrektyw i krajowych przepi-
sów, które powinny spełniać oceniane 
maszyny, brak podpisów osób uprawnio-
nych do wystawienia deklaracji zgodności 
— 78 wyrobów (16 %);
 brak lub niewłaściwe oznakowanie CE  −
— 32 wyroby (7%);

•	 w zakresie środków ochrony indywidual-
nej oczu i twarzy oraz głowy (inspektorzy 
sprawdzili 447 wyrobów, zakwestionowali 94, 
tj. 21%):

 niespełnienie wymagań zasadniczych,  −
w tym: niewłaściwe oznaczenia na okula-
rach, goglach, osłonach twarzy, ochronach 
spawalniczych, hełmach przemysłowych 
oraz na ich opakowaniach; nieprawidłowo-
ści w wykonaniu (np. zastosowanie filtrów 
niezapewniających deklarowanych para-
metrów ochrony); brak instrukcji użytko-
wania w języku polskim lub niepoprawna 
jej treść, bez podania zaleceń dotyczących 
przeznaczenia ochrony oraz jej czysz-
czenia i konserwacji, a także wyjaśnienia 
oznaczeń — umieszczonych na ramkach 
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i szybkach ochron oczu oraz na skorupie 
hełmów — umożliwiających prawidłowy 
dobór środka na stanowisku pracy; brak 
niezbędnych ostrzeżeń dla użytkowni-
ków m.in. wskazujących na konieczność 
wymiany hełmu poddanego silnemu ude-
rzeniu albo — w przypadku ochron oczu 
— zarysowanych i uszkodzonych szybek 
ochronnych — 79 wyrobów (18%);
błędne deklaracje zgodności, m.in.: wysta- −
wione przez podmiot do tego nieuprawnio-
ny, głównie przedstawicieli handlowych lub 
dystrybutorów; bez przywołania danych 
pozwalających na ustalenie producenta 
i norm zharmonizowanych, które wyrób 
spełnia — 53 wyroby (12%);
uchybienia związane z oceną zgodności,  −
m.in.: wybór błędnej procedury oceny 
zgodności; brak informacji o jednostce 
notyfikowanej zaangażowanej w ocenę 
zgodności; wskazanie, w dokumentach 
wyrobu, jednostki nieposiadającej upraw-
nień do oceny środków ochrony indywidu-
alnej — 22 wyroby (5%);
brak lub nieprawidłowe oznakowanie  −
znakiem CE (nietrwałe naklejki szybko 
ulegające zniszczeniu w trakcie eksploa-
tacji ochrony bądź niezgodne z wzorem) 
— 17 wyrobów (4%).

Kontrole wykazały ponadto liczne nieprawid-
łowości w instrukcjach przeznaczonych dla użyt-
kowników ochron. Podkreślić należy, że instrukcje 
— sformułowane w sposób poprawny, precyzyjny 
i zrozumiały — zmniejszają ryzyko niewłaściwego 
doboru i stosowania środków ochrony indywidual-
nej. Przyczyną stwierdzonych uchybień są głównie 
skomplikowane systemy sprzedaży niektórych 
ochron, skutkujące m.in. tym, że do wyrobów nie 
są dołączane tłumaczenia oryginalnych instruk-
cji producenta. Wbrew obowiązującym przepisom, 
część importerów i dystrybutorów samodzielnie 
tworzy takie dokumenty, z reguły błędne bądź 
bez uwzględnienia w nich wszystkich koniecznych 
informacji pozwalających na bezpieczne użytkowa-
nie ochron.

Jeśli oględziny wyrobów oraz analiza dostar-
czonych dokumentów związanych z oceną 
zgodności nie pozwalały inspektorowi pracy na 
jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy spełniają one 
zasadnicze wymagania, pobierano próbki w celu 
przeprowadzenia badań w akredytowanych 
laboratoriach. Testom poddano m.in.: ochrony 
oczu stosowane podczas spawania, budowlany 

żuraw wieżowy, przenośnik zbrojenia, przecinarkę 
jezdną, strugarkę czterostronną do drewna. Wyni-
ki badań potwierdziły niezgodność tych wyrobów 
z wymaganiami przepisów i deklarowanych przez 
producentów norm zharmonizowanych. 

W przypadku nieprawidłowości niepowodu-
jących poważnego zagrożenia lub możliwych do 
szybkiego wyeliminowania, występowano do pro-
ducentów, importerów i dostawców o ich usunię-
cie w określonym terminie. W rezultacie, wskutek 
dobrowolnych działań naprawczych, podejmo-
wanych przez właściwe podmioty gospodarcze, 
jeszcze w trakcie trwania czynności kontrolnych 
zlikwidowane zostały uchybienia dotyczące 
348 wyrobów (255 maszyn i urządzeń technicz-
nych oraz 93 środków ochrony indywidualnej). 
Jak wynika z dotychczasowej praktyki kontrol-
nej, dobrowolne działania naprawcze przynoszą 
— w określonych przypadkach — trwałe i szybkie 
efekty. Z tego względu w 2009 r. znacznie częściej 
niż w latach poprzednich inspektorzy pracy wyko-
rzystywali wspomnianą możliwość; podejście takie 
jest też zbieżne z preferowanym przez inne organy 
nadzoru rynku w kraju i w Unii Europejskiej. 

Jeśli działania dobrowolne nie zostały podjęte 
lub wyniki kontroli wykazały istotne niezgodności 
wyrobów z zasadniczymi i innymi wymaganiami, 
okręgowi inspektorzy pracy wszczynali stosowne 
postępowania. W 2009 r. prowadzono 81 postępo-
wań dotyczących: maszyn i innych urządzeń tech-
nicznych (53 postępowania) oraz środków ochrony 
indywidualnej (28). Ponadto do rejonowych pro-
kuratur skierowano 6 zawiadomień o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez producentów 
i importerów: bobiniarki poprzecznej, drożdżowni-
ka, pilarki tarczowej, wyginarki hydraulicznej, far-
tucha spawalniczego, ubrania o właściwościach 
elektrostatycznych. Sprawy te są w toku (stan na 
dzień 1.03. 2010 r.). 

W roku sprawozdawczym w 98 przy-
padkach organy celne zwróciły się do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy o wydanie opinii 
w sprawie spełniania przez wyroby — sprowa-
dzane spoza europejskiego obszaru gospo-
darczego — wymagań zasadniczych i innych. 
Inspektorzy pracy wydali 47 opinii negatyw-
nych. W ich wyniku nieprawidłowe wyroby 
(m.in. chińskie kamizelki ostrzegawcze i okulary 
ochronne, wiertnica pionowa z USA, gilotyna do 
cięcia blachy z Turcji, myjka ciśnieniowa z Taj-
wanu) nie zostały dopuszczone do obrotu na 
polskim rynku lub zostały dopuszczone po usu-
nięciu stwierdzonych uchybień. Działania podej-
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Równolegle z kontrolami podejmowano dzia-
łania edukacyjno-promocyjne. Zainteresowanym 
przedsiębiorcom udzielano porad i przekazywa-
no wydawnictwa; wybrane informacje z zakresu 
nadzoru rynku udostępniano na stronach interne-
towych inspekcji. Ponadto problematyka oceny 
zgodności prezentowana była podczas seminariów 
i branżowych targów.

Wyniki kontroli wskazują na zróżnicowany 
poziom przestrzegania prawa w zakresie oceny 
zgodności. Obok wyrobów bezpiecznych, w obro-
cie w dalszym ciągu są maszyny, urządzenia i środ-
ki ochrony indywidualnej niespełniające wymagań 
zasadniczych w zakresie konstrukcji i budowy, 
błędnie oznakowane, którym nie towarzyszy odpo-
wiednia dokumentacja i instrukcje przeznaczone 
dla użytkowników. 

Według inspektorów pracy podstawową przy-
czyną nieprawidłowości jest niewystarczająca 
znajomość przepisów, zarówno przez producen-
tów i importerów wyrobów, jak i przez przedsię-
biorców wyposażających w nie stanowiska pracy. 
Na powyższą sytuację wpływ mają także częste 
zmiany prawa (dyrektyw i norm z nimi zharmonizo-
wanych), które nie zawsze śledzą na bieżąco pro-
ducenci wyrobów, zwłaszcza z małych i średnich 
firm. Niedostateczna jest też wiedza w tym zakresie 
dystrybutorów. Poza tym, jak zauważają inspekto-
rzy, część przedsiębiorców, w dążeniu do maksy-
malizacji zysku z prowadzonej działalności, unika 
ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie wiążą 
się z dostarczeniem maszyn, urządzeń i środków 
ochrony indywidualnej odpowiadających wymo-
gom prawa. 

W 2010 r. Państwowa Inspekcja Pracy konty-
nuować będzie kontrole ukierunkowane na grupy 
maszyn i urządzeń stwarzających duże zagroże-
nie wypadkowe, a także grupy środków ochrony 
indywidualnej mających zabezpieczać przed istot-
nymi szkodliwościami zawodowymi. Kontrole te 

wspierane będą działalnością popularyzatorską 
i informacyjną z zakresu zasadniczych wymagań, 
adresowaną zarówno do podmiotów produkują-
cych i dostarczających maszyny, urządzenia i środ-
ki ochrony indywidualnej do zakładów pracy, jak 
i pracodawców wyposażających w nie stanowiska 
pracy, zwłaszcza w małych i średnich zakładach.

8. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

Problematyka szkoleń w dziedzinie bhp — jako 
jednego z obszarów zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy i zdrowiem pracowników w zakładzie 
— została w 2009 r. poddana ocenie inspektorów 
pracy podczas prawie każdej kontroli przestrze-
gania przepisów i zasad bhp. Analiza danych 
z ok. 35 tys. kontroli wskazuje, że nie zgłoszo-
no w tym zakresie uwag do 55% pracodawców, 
u 35% stwierdzono niedociągnięcia, a pozosta-
łych oceniono negatywnie.

Bardziej szczegółowych kontroli szkole-
nia w dziedzinie bhp inspektorzy pracy dokonali 
w 1 707 zakładach pracy (zatrudniających łącznie 
110 tys. pracowników). Połowę z nich stanowiły 
mikroprzedsiębiorstwa, a 31% — inne małe firmy 
(od 10 do 49 pracowników).

Wyniki kontroli wskazują, że nadal duża gru-
pa pracodawców nie przestrzegała przepisów dot. 
przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp. Zda-
rzały się przypadki, gdy 100% pracowników danego 
zakładu nie odbyło szkolenia wstępnego. Do rażą-
cego naruszenia przepisów doszło np. w jednej 
z firm prowadzących działalność w zakresie usu-
wania wyrobów zawierających azbest, gdzie żad-
na z zatrudnionych osób wykonujących te prace 
nie została poddana szkoleniu wstępnemu. 

Szkolenia okresowego w wymaganym termi-
nie nie zapewniono dla 10% pracowników objętych 
kontrolą. 

Przepis nakazujący, by osoba udzielająca pra-
cownikowi instruktażu stanowiskowego posiadała 
kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i umiejętno-
ści w zakresie metod prowadzenia ww. instruktażu, 
został naruszony w co dziesiątym kontrolowanym 
zakładzie. Świadczy to o lekceważącym podejściu 
niektórych pracodawców do obowiązku przygoto-
wania swoich pracowników tak, by umieli wykony-
wać pracę w sposób bezpieczny. 

Ujawniono również 2 przypadki poświadczenia, 
w Karcie szkolenia wstępnego, że pracownicy odbyli 
to szkolenie, mimo że w istocie do niego nie doszło. 
Zawiadomiono więc prokuratora o podejrzeniu 
poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

mowane wspólnie przez Państwową Inspekcję 
Pracy i służbę celną są skuteczną i efektyw-
ną formą selekcji wyrobów importowanych. 
Negatywna opinia inspektora pracy stanowi 
bowiem podstawę do zatrzymania niespełniają-
cych wymagań przepisów maszyn lub środków 
ochrony indywidualnej, zanim trafią one do pra-
cowników. Jest to szczególnie ważne, ponie-
waż — jak wykazują doświadczenia kontrolne 
— duża część wyrobów niespełniających wyma-
gań pochodzi z importu.
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Nadal stwierdzano brak programów według 
których zostało przeprowadzone szkolenie, mimo 
obowiązku przechowywania ich w zakładzie pracy. 
Uniemożliwiało to inspektorom ocenę adekwat-
ności doboru tematycznego szkoleń do rzeczywi-
stych warunków pracy (zagrożeń). Należy jednak 
zaznaczyć wyraźny spadek skali uchybień w tym 
zakresie. 

U tych pracodawców, którzy dysponowali pro-
gramami — zastrzeżenia inspektorów niejedno-
krotnie budziła ich treść. Częstym uchybieniem, 
mającym wpływ na jakość (wartość) szkolenia, 
było niedostosowanie programów do specyfi-
ki danego zakładu oraz do rodzajów i warunków 
prac (zagrożeń) wykonywanych na poszczegól-
nych stanowiskach.

Wykres 50. Szkolenie w dziedzinie bhp — naruszenia przepisów

Programy szkoleń zazwyczaj były zbyt ogól-
ne. Np. w jednym z zakładów produkcyjnych, 
zatrudniającym ok. 150 pracowników, progra-
my instruktaży stanowiskowych nie zawierały 
tematyki bezpieczeństwa pracy przy obsłudze 
maszyn i urządzeń, mimo że w ciągu roku doszło 
tam do 6 wypadków z udziałem maszyn. 

W innym zakładzie treść programów dla sta-
nowisk: kierowca, pracownik administracyjno-
-biurowy, malarz, ślusarz, operator koparki była 
identyczna, mimo oczywistych różnic w charak-
terze pracy wykonywanej na tych stanowiskach 
i występowania odmiennych zagrożeń. 
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Wyniki kontroli wskazują natomiast na dużą 
poprawę w zakresie wywiązywania się praco-
dawców z obowiązku konsultowania z pracowni-
kami lub ich przedstawicielami działań dotyczących 
szkolenia w dziedzinie bhp. Do zaniechania konsul-
tacji dochodziło zazwyczaj w zakładach, w których 
nie działały związki zawodowe. 

Należy podkreślić, że większa skala niepra-
widłowości związanych ze szkoleniem w dzie-
dzinie bhp występowała w mniejszych zakładach 
pracy. 

Ponadto w 2009 r. skontrolowano 546 pra-
codawców organizujących szkolenia okresowe 
dla swoich pracowników. Inspektorzy oceniali speł-
nianie wymagań stawianych takim organizatorom, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. 

Jeśli pracodawca zlecał szkolenie okresowe 
swoich pracowników jednostce organizacyjnej 
(zewnętrznej), inspektor pracy podczas kontroli 
zbierał również informacje o organizowaniu szkole-
nia przez ww. jednostkę. Jednostki te nie podlegały 
bowiem kontroli PIP w świetle art. 13 ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.

Wykres 51. Organizacja szkoleń okresowych w dziedzinie bhp — naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Ustalenia inspektorów wskazują, że organizato-
rzy szkoleń nie zawsze przywiązują należytą wagę 
do staranności w ich przygotowaniu (zapewnienie 
programów i odpowiednio wykwalifikowanych osób 
do prowadzenia wykładów lub instruktaży), a także 
dokumentowania jego przebiegu. Takie lekceważą-
ce podejście do organizacji procesu szkolenia nie 
może nie pozostać bez wpływu na jego jakość.

Mniejszy odsetek nieprawidłowości dotyczący 
zewnętrznych jednostek organizacyjnych można 
tłumaczyć tym, iż organizacja szkoleń jest dla tych 
podmiotów podstawową działalnością gospodar-
czą, więc w większym stopniu dbają o jej doku-
mentowanie, nie tylko ze względów prawnych 
(formalnych), ale także marketingowych.

Niestety, ujawniono 3 przypadki wydania 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowe-
go pracownikom, którzy — według ustaleń inspek-
tora pracy — nie brali w nich udziału. Ponieważ 
takie postępowanie organizatora szkolenia nosi 
znamiona przestępstwa poświadczenia nieprawdy 
w dokumentach, zawiadomiono o tych przypad-
kach prokuraturę. 

Przyczyny naruszeń prawa:

–	 brak zainteresowania problematyką szkoleń 
wśród pracodawców (traktują oni szkolenia 
jako „uciążliwą konieczność”), a także przy-
zwolenie samych pracowników na omijanie 
przepisów w tym zakresie,

–	 traktowanie szkolenia tylko w kategoriach 
kosztów, co przekłada się na niską jego jakość 
(dokonuje się wyboru najtańszych usług, 
łączy dużą liczbę pracowników z różno-
rodnych stanowisk pracy w jedną grupę 
i prowadzi dla niej szkolenie według tego 
samego programu),

–	 brak należytej kontroli procesu szkolenia 
przez osoby, którym zlecono wykonywanie 
zadań służby bhp w zakładzie pracy (szczegól-
nie w małych zakładach pracy),

–	 duża rotacja pracowników.

Brak zdecydowanej poprawy przestrzegania 
przepisów o szkoleniach w dziedzinie bhp uza-
sadnia potrzebę dalszego prowadzenia kontroli, 
z uwzględnieniem zagadnień dotyczących orga-
nizacji szkolenia, gdyż mają one wpływ na jego 
jakość. 

Jednocześnie zintensyfikowane zostaną dzia-
łania promocyjne skierowane do pracodawców 
— przybliżające im wymagania w zakresie procesu 
szkolenia.

9. Placówki handlu detalicznego 
(w tym wielkopowierzchniowe)

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 87 placówek u 45 pracodaw-
ców (zatrudniających blisko 11,4 tys. pracowników) 
przy czym 37 spośród nich to placówki, w których 
przeprowadzono rekontrole.

Najliczniejszą grupę nieprawidłowości w skle-
pach wielkopowierzchniowych nadal stanowi 
nieudzielanie należnego odpoczynku (dotyczy 
to zarówno zatrudniania z naruszeniem przepi-
sów o odpoczynku 11-godzinnym — dobowym, 
jak i 35-godzinnym — tygodniowym). Natomiast 
znaczną poprawę odnotowano w zakresie ewi-
dencji czasu pracy oraz ustalania wymiaru czasu 
pracy. Szczególnie zaś zadowalające wyniki kon-
troli dotyczą kwestii przestrzegania przepisów 
o pięciodniowym tygodniu pracy: nieprawidło-
wości w tym zakresie stwierdzono tylko w jednej 
placówce, podczas gdy jeszcze w 2007 r. dotyczy-
ły one co trzeciej kontrolowanej.

Zaznaczyć należy, że choć w niektórych 
obszarach prawnej ochrony pracy odnotowano 
wzrost odsetka placówek naruszających przepi-
sy, to jednak nieprawidłowości obejmują niewielu 
pracowników (maksymalnie 4% zatrudnionych) 
i stwierdzane są przede wszystkim w jednostkach 
kontrolowanych po raz pierwszy. Na podkreślenie 
zasługuje ponadto fakt, iż nie stwierdzono znaczą-
cych naruszeń w zakresie wypłaty wynagrodze-
nia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Ogólna 
kwota niewypłaconych należności wyniosła ok. 
25 tys. zł, na rzecz 11% zatrudnionych w skontro-
lowanych placówkach); przeciętnie jednemu pra-
cownikowi nie wypłacono więc kwoty ok. 21 zł.

Spośród 45 pracodawców skontrolowanych 
w ramach badania problematyki przestrzegania 
uprawnień pracowniczych w handlowych pla-
cówkach wielkopowierzchniowych:
	u 27 (60%) nie stwierdzono żadnych wykro-

czeń w obszarze prawnej ochrony pracy;
	u 16 (36%) stwierdzono wykroczenia 

i w związku z tym nałożono mandaty (15) 
oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do 
sądu;

	u 2 (4%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).

A. Prawna ochrona pracy
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Wykres 52. Placówki wielkopowierzchniowe — naruszenia przepisów 
z zakresu praworządności w stosunkach pracy

Źródło: dane PIP
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Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 464 placówki u 439 pracodaw-
ców (zatrudniających blisko 7,7 tys. pracowników), 
z których 174 poddano rekontroli.

W zdecydowanej większości kontrolowanych 
obszarów prawnej ochrony pracy inspektorzy 

odnotowali znaczącą poprawę. Na podkreślenie 
zasługuje zwłaszcza poprawa w sferze prze-
strzegania przepisów o czasie pracy.

Wyjątek w omawianej tendencji stanowią naru-
szenia przepisów dot. akt osobowych pracowników 
oraz udzielania urlopów wypoczynkowych w roku 
nabycia do nich prawa, stwierdzone w większej niż 
w 2008 r. grupie sklepów.

Wykres 53. Mniejsze placówki handlu detalicznego — naruszenia przepisów 
z zakresu praworządności w stosunkach pracy

Źródło: dane PIP
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Zauważyć zarazem należy, że wprawdzie nie-
wypłacenie lub zaniżenie świadczeń pracowni-
czych stwierdzono w niewielu placówkach, lecz 
kwota tych należności była dość znaczna — bli-
sko 290 tys. zł i dotyczyła 28% zatrudnionych 
w kontrolowanych sklepach; na jednego pracow-
nika przypadało więc średnio ponad 133 zł niewy-
płaconych świadczeń.

Przyczynami nieprawidłowości w sferze prawnej 
ochrony pracy w kontrolowanych placówkach han-
dlowych są, podobnie jak w latach poprzednich:

–	 brak wiedzy o przepisach prawa pracy, przede 
wszystkim wśród pracodawców — właścicieli 
małych sklepów, nieposiadających własnych 
służb kadrowych i księgowych;

–	 niestaranne i niesystematyczne prowadzenie 
dokumentacji ze stosunku pracy;

–	 traktowanie innych spraw z zakresu bieżącej 
działalności placówki jako ważniejszych niż 
obowiązki wynikające z przepisów prawa pra-
cy;

–	 zbyt mała liczba osób zatrudnionych w pla-
cówkach handlowych — w stosunku do liczby 
dni oraz godzin otwarcia tych placówek;

–	 brak bieżącego nadzoru ze strony kierowni-
ctwa średniego szczebla nad czasem pracy 
pracowników;

–	 nastawienie części pracodawców na zwięk-
szenie konkurencyjności względem innych 
podmiotów handlowych, kosztem przestrze-
gania przepisów prawa pracy.

* * *

Systematyczne działania kontrolno-nadzorcze, 
a także prewencyjno-promocyjne, adresowane do 
pracodawców z branży handlowej przynoszą pozy-
tywne efekty, szczególnie widoczne w sklepach 

poddanych ponownym kontrolom. W roku spra-
wozdawczym w 70% rekontrolowanych placówek 
wielkopowierzchniowych oraz w 63% mniejszych 
sklepów nastąpiła znacząca poprawa stanu prze-
strzegania prawa. Potwierdza to również znacznie 
niższa liczba skarg pracowników handlu.

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 88 placówek, w tym 50 — skon-
trolowano po raz pierwszy.

Podobnie jak w latach 2007—2008, najczęściej 
ujawniane w roku sprawozdawczym nieprawid-
łowości dotyczyły składowania i magazynowania 
towarów oraz ładu i porządku w ciągach komu-
nikacyjnych, chociaż ich skala się zmniejszyła. 
Wspomniane naruszenia wynikają zazwyczaj 
z nieregularnych dostaw towarów i nadmiernego 
natężenia ich przepływu przez placówkę. Skła-
dowanie towarów w niewłaściwych miejscach 
(np. na ciągach komunikacyjnych, pod drzwiami 
ewakuacyjnymi) stanowi utrudnienie dla ruchu 
wewnątrzzakładowego oraz ewentualnej ewaku-
acji pracowników i innych osób (klientów) w przy-
padku pożaru.

Wiele zastrzeżeń budziła eksploatacja urzą-
dzeń i instalacji elektrycznych (m.in. niezabezpie-
czone przed dostępem osób nieuprawnionych 
tablice rozdzielcze, uszkodzone gniazda, nieza-
bezpieczone przed uszkodzeniem przewody elek-
tryczne).

Niepokojącym zjawiskiem, którego skala nasili-
ła się w 2009 r. były liczne przypadki dopuszczenia 
do pracy bez aktualnego przeszkolenia w dziedzi-
nie bhp (problem dotyczył 9% pracowników).

W jednej z kontrolowanych sieci ujawniono 
nierzetelne przeprowadzenie przez zewnętrz-
ną firmę szkolenia pracowników w celu uzyska-
nia kwalifikacji wymaganych do obsługi wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym. Firma szko-
leniowa bezpodstawnie skróciła obowiązujący 
(zatwierdzony przez uprawnioną przez Ministra 
Gospodarki jednostkę) program szkolenia pracow-
ników, a mimo to w wydanych zaświadczeniach 
ukończenia szkolenia podała, że odbyło się ono 
zgodnie z obowiązującym programem. Po ujaw-
nieniu nieprawidłowości przez inspektora pracy, 
dyrektorzy placówek tej sieci wycofali pracownikom 
zezwolenia na kierowanie wózkami, ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu wewnątrzzakładowego. 

Spośród 439 pracodawców skontrolowa-
nych w ramach badania problematyki przestrze-
gania uprawnień pracowniczych w mniejszych 
placówkach handlu detalicznego:
	u 299 (68%) nie stwierdzono żadnych wykro-

czeń w obszarze prawnej ochrony pracy;
	u 95 (22%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 45 (10%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy



87

V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

Inspektor pracy złożył w prokuraturze rejo-
nowej powiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. Prokurator wszczął postępowanie 
w tej sprawie. Inspektor pracy powiadomił również 
Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach — jed-
nostkę uprawnioną przez Ministra Gospodarki do 
zatwierdzania programów szkolenia kierowców 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym, który 

wykreślił nierzetelną firmę z wykazu firm upraw-
nionych do prowadzenia tego rodzaju szkoleń, 
udostępnionego na stronie internetowej.

Wykres 54. Placówki wielkopowierzchniowe — naruszenia przepisów z zakresu bhp

Mimo że w placówkach wielkopowierzch-
niowych przybywa sprzętu zmechanizowanego, 
to ciągle wiele prac transportowych wykonywa-
nych jest ręcznie, głównie za pomocą wózków. 

Źródło: dane PIP
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W kontrolowanych placówkach inspektorzy 
pracy ujawnili łącznie 28 przypadków rażącego 
naruszenia przepisów, powodującego bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, 
m.in., wspomniane wyżej, przekroczenia dopusz-
czalnych mas transportowanych towarów lub uży-
wanie sprzętu (m.in. pilarek do rozbioru mięsa, 
krajalnic do chleba), którego stan techniczny stwa-
rzał zagrożenia wypadkowe (np. bez osłon części 
wirujących). Wstrzymali więc prace w celu zapobie-
żenia wypadkom, zaś 21 pracowników skierowali 
do innych prac, głównie z powodu niewyposażenia 
w obuwie chroniące stopy (pracowników używa-
jących wózków do transportu towarów), a także 
przekroczenia dopuszczalnych mas towarów trans-
portowanych przez kobiety.

Pozostałe placówki handlowe (mniejsze sklepy)

Kontrolą objęto 465 placówek, w tym 2/3 kon-
trolowano po raz pierwszy.

W porównaniu z wynikami kontroli z lat 
2007—2008, skala naruszeń prawa ujawnionych 

w 2009 r. wyraźnie się zmniejszyła. Nadal jednak 
występowały liczne nieprawidłowości dotyczące 
zwłaszcza zagadnień:
–	 przygotowania pracowników do pracy, 
–	 oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 

pracy, 
–	 magazynowania i składowania towarów,
–	 pomiarów skuteczności ochron przeciwpora-

żeniowych. 

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdro-
wia pracowników inspektorzy pracy stwierdzili 
w 2 przypadkach i wstrzymali prace. Do innych 
prac skierowali 8 pracowników, ze względu na brak 
uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń 
energetycznych, poddozorowych, transportowych.

* * *

W ocenie inspektorów pracy kontrolujących 
placówki handlowe, przyczynami nieprawidłowości 
w obszarze bhp są zwłaszcza:

–	 zła organizacja pracy; brak właściwego nad-
zoru nad pracownikami i sposobem wykony-
wania przez nich pracy;

–	 lekceważenie spraw bhp przez pracodawców 
i kadrę kierowniczą;

–	 pośpiech w okresach znacznego nasilenia prac 
(np. podczas wzmożonych dostaw towarów); 
nadmierny — w stosunku do pojemności 
magazynów — przepływ towarów, co wymu-
sza okresowe ich składowanie w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych;

–	 niewłaściwe wykonywanie zadań przez własne 
służby bhp (w placówkach wielkopowierzch-
niowych) lub niekorzystanie przez pracodaw-
ców (w małych placówkach) z fachowej obsługi 
w zakresie bhp świadczonej przez specjalistów 
z zewnątrz;

Niestety, nadal występują przypadki przekra-
czania dopuszczalnych mas przemieszczanych 
towarów (ujawniono je w 14% kontrolowanych 
placówek). Na przykład, w jednym z super-
marketów inspektor pracy stwierdził przewo-
żenie przez pracownika na wózku ręcznym 
towaru o masie ok. 1 tony (ponad dwukrotnie 
przekroczona wartość dopuszczalna), w innym 
— pracownica transportowała na wózku 
towar o masie 270 kg (łącznie z wózkiem; 
dopuszczalna masa towarów przewożonych na 
wózkach ręcznych dla kobiet wynosi 80 kg, wli-
czając masę wózka). 

Spośród 45 pracodawców skontrolowanych 
w ramach badania problematyki bhp w handlo-
wych placówkach wielkopowierzchniowych:
	u 22 (49%) nie stwierdzono żadnych wykro-

czeń w obszarze bhp;
	u 19 (42%) stwierdzono wykroczenia 

i w związku z tym nałożono mandaty, a w 1 
przypadku skierowano wniosek o ukaranie 
do sądu;

	u 4 (9%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).

Spośród 439 pracodawców skontrolo-
wanych w ramach badania problematyki bhp 
w mniejszych placówkach handlu detalicznego:
	u 318 (72,5%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w obszarze bhp;
	u 84 (19%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 37 (8,5%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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•	 niedostateczny stan zatrudnienia na poszcze-
gólnych zmianach, szczególnie przy obsłudze 
urządzeń technicznych. 
Pracodawcy tłumaczyli zaistniałe uchybienia 

trudnościami finansowymi, dużą rotacją pracow-

ników i lekceważeniem przez nich przepisów bhp. 
Kierownicy placówek wielkopowierzchniowych 
wskazywali ponadto, że negatywny wpływ na 
warunki pracy ma presja zarządów central na mini-
malizację kosztów. 

Wykres 55. Mniejsze placówki handlu detalicznego — naruszenia przepisów z zakresu bhp

Źródło: dane PIP
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Mając na uwadze uzyskane dotychczas efekty, 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuować będzie 
działania prewencyjno-kontrolne w branży handlo-
wej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na placów-
ki nowopowstałe oraz takie, które ze względu na 
rodzaj poprzednio stwierdzonych nieprawidłowości 
czy też zgłaszane skargi pracownicze — wymagają 
ponownej wizyty inspektora.

10. Legalność zatrudnienia

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 
obywateli polskich była badana podczas 20,8 tys. 
kontroli. Objęto nimi blisko 20 tys. podmiotów, 

Wykres 56. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej — naruszenia przepisów

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej obywateli polskich

Źródło: dane PIP
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w których wykonywało pracę ponad 800 tys. osób, 
w tym 149,3 tys. na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz 11,9 tys. osób prowadzących na własny 
rachunek działalność gospodarczą.

Wśród kontrolowanych podmiotów dominowa-
ły mikroprzedsiębiorstwa, czyli zakłady o zatrud-
nieniu do 9 osób (63% kontroli).

Prawie 3/4 kontroli dotyczyło podmiotów pro-
wadzących działalność w zakresie: handlu i napraw, 
przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa, 
tj. w sektorach gospodarki, w których przewidywa-
no największą skalę i ryzyko wystąpienia naruszeń 
prawa.

Skontrolowano legalność zatrudnienia 163 tys. 
osób. Natomiast kontrole z zakresu opłacania skła-
dek na Fundusz Pracy objęły ponad 405 tys. osób.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie 
legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepi-
sów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy dotyczyły prawie połowy skontrolowa-

nych podmiotów (46%; w 2008 r. — 58%, w 2007 r. 
— 53%).

Przypadki takie stwierdzano najczęściej 
w województwach: zachodniopomorskim, święto-
krzyskim, podkarpackim, opolskim i warmińsko- 
-mazurskim.

W co piątym kontrolowanym podmiocie 
inspektorzy pracy ujawnili nielegalne zatrud-
nienie lub nielegalną inną pracę zarobkową, 
tzn. zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie 
rodzaju zawartej umowy i jej warunków, nie-
zgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej 
inną pracę zarobkową do ubezpieczenia spo-
łecznego, a także podjęcie przez bezrobotnego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działal-
ności — bez zawiadomienia o tym właściwego 
powiatowego urzędu pracy.

Mapa 2. Odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową

Źródło: dane PIP

2008 r.
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Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną 
inną pracę zarobkową najczęściej stwierdza-
no w branżach: transport i składowanie, hotele 
i restauracje oraz budownictwo.

Najbardziej rażące z punktu widzenia praw 
pracowniczych formy nielegalnego zatrudnie-

nia, czyli zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie 
rodzaju umowy o pracę i jej warunków oraz nie-
zgłoszenie osoby wykonującej pracę do ubezpie-
czenia społecznego, ujawniono w 18% podmiotów. 
Nieprawidłowości te dotyczyły ponad 6% osób 
objętych kontrolą, w tym 749 zarejestrowanych 
jako bezrobotne.

Wykres 57. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową 
— według sekcji PKD

Źródło: dane PIP
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W porównaniu do 2008 r. wzrosła skala naru-
szeń przepisów w zakresie zgłaszania do ubez-
pieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie 
zostały wykazane w co czwartym podmiocie — do 
ZUS nie zgłoszono ponad 2,5 tys. osób pracują-
cych w skontrolowanych firmach, zaś nietermino-
wo zgłoszono ponad 12,4 tys.

Zatrudnianie bez potwierdzenia umowy o pra-
cę w formie pisemnej bądź bez zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego najczęściej stwierdza-
no w województwach: zachodniopomorskim, opol-
skim i pomorskim.

Wspomniane nieprawidłowości w największym 
stopniu dotyczyły podmiotów z branż: transport 
i składowanie, hotele i restauracje, obsługa nieru-
chomości oraz budownictwo.

Kontrole przestrzegania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
ujawniły ponadto 1 512 przypadków podjęcia 
przez bezrobotnych zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności — bez powiado-
mienia o tym właściwego powiatowego urzędu 
pracy (o 53% mniej niż w 2008 r.). We wskazanej 
liczbie, obowiązku powiadomienia nie dopełniło 
367 osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.

Wykres 58. Bezrobotni, którzy wbrew obowiązkowi nie zawiadomili właściwego powiatowego urzędu pracy 
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności — według sekcji PKD

Źródło: dane PIP

1,5

3,2

3,2

1,9

3,7

3,4

4,2

3,8

4,6

5,5

5,9

5,3

22,6

27,1

25,5

22,6

28,8

27,2

% ogółu bezrobotnych, którzy nie dokonali zawiadomienia PUP

2009 2008

pozostałe

pozostała działalność usługowa

transport i składowanie

rolnictwo i łowiectwo

obsługa nieruchomości

hotele i restauracje

przetwórstwo przemysłowe

handel i naprawy

budownictwo



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2009 r.

94

Nadal niepokoi skala nieprawidłowości 
w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy. 
Tego rodzaju naruszenia przepisów, tzn. nieopła-
cenie składek na FP lub ich nieterminowe opłaca-
nie, stwierdzono w co piątym podmiocie poddanym 
kontroli. Składki na Fundusz Pracy nie zosta-
ły opłacone za ponad 53,6 tys. osób — 13,2% 
objętych kontrolą (w 2008 r. — 9,5%, w 2007 r. 
— 10%). Kwota nieopłaconych składek to ponad 
10,8 mln zł.

Opóźnienia w opłacaniu składek na FP, czę-
sto kilkumiesięczne, dotyczyły ponad 71,5 tys. 
osób — 17,6% objętych kontrolą (w 2008 r. — 13%, 
w 2007 r. — 16%).

Ujawniono również nieprawidłowości polegają-
ce na niezgłoszeniu do ZUS wymaganych danych 
lub zgłoszeniu nieprawdziwych danych, mających 
wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy (dot. 
ponad 3,2 tys. osób).

Wykres 59. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach — kontrole legalności zatrudnienia

Realizując obowiązki określone w ustawie 
o Państwowej Inspekcji Pracy, w ponad 2 500 przy-
padkach zawiadomiono właściwe organy władzy 
i organy nadzoru nad warunkami pracy — o naru-
szeniach przepisów w zakresie legalności zatrud-
nienia. Najwięcej powiadomień skierowano do 
starostów — 937, Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych — 874 i urzędów skarbowych — 316. 
Ponadto, gdy występowano z wnioskiem o ukara-
nie do sądu za wykroczenie dotyczące składek na 
Fundusz Pracy, informowano — jako pokrzywdzo-
nego — Departament Funduszy Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej.

Spośród 19 810 pracodawców (przedsię-
biorców) skontrolowanych pod kątem legalno-
ści zatrudnienia:
	u 15 985 (81%) nie stwierdzono żadnych 

wykroczeń w tym obszarze;
	u 3 214 (16%) stwierdzono wykroczenia 

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

	u 611 (3%) stwierdzono wykroczenia, ale 
zastosowano tylko środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi).
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W ramach współpracy z innymi organami, 
przeprowadzono także 303 wspólne kontrole 
(w tym: 141 z Policją, 72 ze Strażą Graniczną, 19 
z funkcjonariuszami straży miejskich/gminnych). 
Poza tym w 617 przypadkach odbyły się kontrole 
na wniosek organu współdziałającego. Dominowa-
ły w tym zakresie wnioski powiatowych urzędów 
pracy (179 kontroli), urzędów skarbowych (137) 
oraz Policji (111).

Oceniając współpracę z innymi organami kon-
troli i nadzoru, w szczególności pod kątem wymia-
ny informacji o nielegalnym zatrudnieniu i wynikach 
przeprowadzonych kontroli, należy podkreślić 
widoczny wzrost aktywności tych urzędów w zakre-
sie ujawniania przypadków nielegalnej pracy.

Na wysoką ocenę zasługuje współpraca 
z organami Policji, które na wniosek inspektorów 
pracy zapewniały im pomoc i asystę. Ważnym ele-
mentem tego współdziałania były czynności ope-
racyjno–rozpoznawcze Policji przed planowanym 
rozpoczęciem wspólnej kontroli.

Pozytywnie należy również ocenić współdzia-
łanie z powiatowymi urzędami pracy. Usprawnie-
nia wymaga jednak procedura udzielania przez te 

urzędy informacji o osobach pozostających w reje-
strze bezrobotnych; w szczególności ważne jest 
umożliwienie PIP uzyskiwania takich danych drogą 
elektroniczną. 

Współpraca ze starostami polegała głównie 
na przekazywaniu, przez okręgowych inspektorów 
pracy, powiadomień dot. stwierdzonych naruszeń 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy 
otrzymywała informacje o efektach tych powia-
domień jedynie wówczas, gdy w sprawie zostały 
podjęte określone działania, np. wydanie decyzji 
o pozbawieniu danej osoby statusu bezrobotnego.

Oceniając efekty współpracy z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i urzędami kontroli 
skarbowej należy stwierdzić, że nadal nie wszystkie 
powiadomienia o naruszeniu przepisów w zakresie 
ubezpieczeń społecznych lub prawa podatkowego 
skutkowały podjęciem stosownych działań przez 
służby kontrolne tych urzędów. Tylko w nielicz-
nych przypadkach do PIP wpłynęły informacje 
zwrotne, potwierdzające zasadność skierowanego 
zawiadomienia.

Wykres 60. Zakres przedmiotowy wykroczeń — kontrole legalności zatrudnienia
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Niemniej jednak, coraz lepiej oceniana jest 
współpraca z ZUS. W wyniku dokonanych uzgod-
nień, wypracowano zasady informowania Inspekcji 
Pracy o prowadzonych postępowaniach wyjaśnia-
jących, wezwaniach płatników składek do przed-
łożenia prawidłowych dokumentów, wydanych 
decyzjach objęcia określonych osób wykonują-
cych pracę — obowiązkowym ubezpieczeniem 
społecznym oraz prowadzonych postępowaniach 
egzekucyjnych wobec płatników składek. Bardzo 
pozytywnie należy ocenić powołanie w 2009 r. 
zespołu ds. wypracowania szczegółowych roz-
wiązań w zakresie współdziałania pomiędzy 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Pań-
stwową Inspekcją Pracy. Jednym z zadań tego 
zespołu jest wypracowanie zasad korzystania przez 
inspektorów pracy z danych zgromadzonych przez 
ZUS na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika 
składek, w szczególności poprzez umożliwienie 
kierowania wniosków o udostępnienie tych danych 
w formie elektronicznej, za pośrednictwem Elektro-
nicznego Urzędu Podawczego ZUS. Taki sposób 
uzyskiwania danych o osobach ubezpieczonych 
i płatnikach składek znacznie usprawni kontrole 
i poprawi ich skuteczność.

Przeprowadzone kontrole, analogicznie jak 
w latach ubiegłych, wykazały stosowanie przez 
pracodawców i przedsiębiorców szeregu praktyk 
mających na celu obejście prawa. Polegały one 
w szczególności na:

–	 zawieraniu umów cywilnoprawnych (w tym 
coraz częściej umów o dzieło) w przypadkach, 
w których — zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pra-
cy — powinna być zawarta umowa o pracę. 
Praktyki takie są stosowane w celu ogranicze-
nia dodatkowych kosztów pracy, np. kosztów 
szkoleń z zakresu bhp, profilaktycznych badań 
lekarskich bądź, w przypadku umów o dzieło, 
składek na ubezpieczenie społeczne; praco-
dawcy próbują również w ten sposób unikać 
ograniczeń wynikających z przepisów Kodek-
su pracy, np. w zakresie ochrony wynagro-
dzeń, czasu pracy, czy rozwiązywania umów 
o pracę;

–	 posługiwaniu się nieformalnymi „okresa-
mi próbnymi”, podczas których ocenia się 
przydatność danej osoby do określonej pra-
cy, zatrudniając ją bez pisemnej umowy i bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego;

–	 zawieraniu umów „na wszelki wypadek” (np. 
kontroli PIP) — umowy takie faktycznie istnieją 

tylko przez okres wykonywania pracy, zaś po 
jej zakończeniu pieniądze przekazywane są 
„z ręki do ręki” (bez opłacenia podatku docho-
dowego i składek ZUS), a umowa jest niszczo-
na;

–	 podpisywanie umów bez daty — umowa 
stanowi w takim przypadku swoistą „polisę” 
i może być użyta podczas kontroli lub też np. 
w sytuacji, gdy niezarejestrowany pracownik 
ulegnie wypadkowi;

–	 niezgłaszaniu do ubezpieczenia społecz-
nego pracowników lub zleceniobiorców 
prowadzących działalność gospodarczą 
— osoby takie często nie są zainteresowane 
wykazywaniem dodatkowych dochodów;

–	 zawieraniu umów o pracę na część etatu, 
podczas gdy faktycznie praca jest świadczo-
na w pełnym wymiarze czasu pracy (a nawet 
z jego przekroczeniem) — pozostałą część 
wynagrodzenia wypłaca się bez odzwiercied-
lenia w oficjalnej dokumentacji, z pominięciem 
podatku i składek;

–	 potwierdzaniu na piśmie warunków zatrud-
nienia z wynagrodzeniem minimalnym, 
a wypłacanie należności w znacznie wyższej 
kwocie, przy czym podatek i składki są odpro-
wadzane od minimalnego wynagrodzenia.

W ocenie inspektorów pracy, podstawową 
przyczyną nielegalnego zatrudniania w dalszym 
ciągu pozostaje zamiar uniknięcia przez praco-
dawców kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem 
pracowników zgodnie z prawem. Na ogół są to 
świadome działania pracodawców podejmowa-
ne w celu osiągnięcia wyższego zysku, mimo 
świadomości konsekwencji wynikających z powie-
rzania nielegalnej pracy. Ważną rolę odgrywa 
przy tym brak negatywnej reakcji środowiska 
lub opinii publicznej wobec faktu nielegalnego 
zatrudniania.

Należy też zauważyć, że osoby świadczące 
pracę w wielu przypadkach nie są zainteresowane 
jej wykonywaniem w legalnej formie. Niejednokrot-
nie dotyczy to również osób wnoszących skargi, 
które często zgłaszają jedynie chęć uzyskania 
„umówionego” z przedsiębiorcą wynagrodzenia, 
nie domagając się np. opłacenia przez niego zale-
głych składek na ubezpieczenie społeczne. Przed-
stawiony stan rzeczy wynika m.in. z faktu, że 
niezarejestrowana praca umożliwia takim oso-
bom korzystanie z różnego rodzaju zapomóg 
i zasiłków.
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Zdaniem pracodawców i przedsiębiorców, 
u podłoża nieprzestrzegania przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudnienia leżą przede wszyst-
kim:
–	 wysokie koszty pracy z tytułu składek na ubez-

pieczenia społeczne oraz podatków, których 
poziom zniechęca do rejestracji osób zatrud-
nionych;

–	 nieuczciwa konkurencja, wymuszająca 
oszczędności (w tym także kosztem pracowni-
ków), by utrzymać się na rynku;

–	 nieprzyjazne, skomplikowane i czasochłonne 
procedury urzędowe;

–	 roszczeniowość pracowników zatrudnionych 
legalnie.

Natomiast osoby nielegalnie wykonujące 
pracę, wśród powodów swojego postępowania, 
najczęściej wymieniają:
–	 brak możliwości znalezienia pracy legalnej, np. 

ze względu na niedostateczne kwalifikacje;
–	 propozycje od pracodawców otrzymywa-

nia wyższego wynagrodzenia bez rejestracji 
w ZUS i pisemnej umowy;

–	 niechęć wiązania się na stałe z danym miej-
scem pracy;

–	 utratę niektórych świadczeń społecznych 
w przypadku podjęcia pracy rejestrowanej.

Skala ujawnionych w 2009 r. nieprawidłowo-
ści jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim: 

odsetek podmiotów, gdzie stwierdzano zatrudnia-
nie bez zawarcia umów o pracę w formie pisemnej 
wzrósł o 35%, zaś bez zgłoszenia do ubezpiecze-
nia społecznego — o ponad połowę. Znacznie 
zwiększył się również odsetek zakładów, w których 
ujawniono naruszenia przepisów dotyczących 
składek na Fundusz Pracy (w zakresie nieopłaca-
nia składek o ok. 30%, w zakresie nieterminowego 
ich opłacania — ponad dwukrotnie).

Niewątpliwie wpływ na to miał wzrost stopy 
bezrobocia — z 9,5% w grudniu 2008 r. do 11,9% 
w grudniu 2009 r. W ciągu roku liczba zarejestro-
wanych bezrobotnych zwiększyła się o 418,9 tys. 
osób, czyli o 28,4%. Trudna sytuacja na rynku 
pracy jest wykorzystywana przez część praco-
dawców, którzy dyktują warunki zatrudnienia, 
np. poprzez nadużywanie umów cywilnoprawnych 
(które są niekorzystne z punktu widzenia upraw-
nień pracowniczych) bądź zatrudniają bez żadnych 
umów. Z doświadczeń inspektorów pracy wyni-
ka, że działania takie są prowadzone z pełną 
świadomością łamania prawa.

Ogólny spadek liczby wniosków skierowa-
nych w wystąpieniach oraz ujawnionych wykro-
czeń wynika ze zniesienia z dniem 1 lutego 2009 r. 
— w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy — obowiązku uzy-
skiwania przez pracodawcę, od kandydatów do 
pracy, oświadczeń o pozostawaniu lub niepozo-
stawaniu w rejestrze bezrobotnych oraz obowiązku 
powiadamiania urzędu pracy o zatrudnieniu osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu 
jej innej pracy zarobkowej.

Stwierdzone naruszenia prawa, polegające 
na powierzaniu pracy bez umów o pracę na piś-
mie lub bez zgłoszenia do ZUS dotyczyły naj-
częściej mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających 
kilka osób), zwłaszcza przy pracach krótkookreso-
wych. W przypadku prac doraźnych, związanych 
z jednostkowymi zamówieniami i okresowym uzu-
pełnianiem braków kadrowych, pracodawcy często 
nie zawierają z osobami przyjmowanymi do pracy 
jakichkolwiek umów, tłumacząc to przewidywanym 
brakiem możliwości ich dalszego zatrudnienia. 
Z kolei pracownicy, ze względu na niepewność 
zatrudnienia i jego krótki okres, w wielu wypadkach 
nie wyrejestrowują się z powiatowego urzędu pracy 
w obawie, że po utracie pracy nie uzyskają ponow-
nie statusu osoby bezrobotnej.

Inspektorzy pracy wskazują też na wad-
liwość regulacji prawnych, które nie zapew-
niają skutecznego egzekwowania prawa. 
Pracodawcy są doskonale zorientowani, że np. 
nie ma obowiązku potwierdzenia umowy o pra-
cę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika 
do pracy (lecz dopiero w dniu jej rozpoczęcia) 
oraz że mają 7 dni na zgłoszenie osoby wyko-
nującej pracę do ubezpieczenia społecznego. 
W razie kontroli oświadczają, iż dana osoba 
pracuje „od dzisiaj”, a w przypadku umów 
cywilnoprawnych — „od wczoraj” lub „od 2-3 
dni”. W obawie o utratę pracy poświadczają 
to również sami pracownicy. Wobec zgodno-
ści tych oświadczeń trudno jest w trakcie kon-
troli wykazać nielegalne zatrudnienie, zwłaszcza 
że brak jest ustawowych uprawnień inspektorów 
pracy do wykonywania czynności sprawdzają-
cych i rozpoznawczych przed formalnym rozpo-
częciem kontroli.
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W formie niedeklarowanej świadczone są rów-
nież prace o wysokiej wartości, szczególnie przy 
obsłudze wyspecjalizowanego sprzętu. W tym 
przypadku praca jest często wykonywana w nie-
deklarowanym czasie pracy, przez firmy i osoby 
świadczące usługi na rzecz innych wykonawców. 
Jednak ujawnienie takich praktyk — przy „zmowie” 
pracodawcy i pracownika — jest bardzo trudne.

W zawodach wymagających wysokich kwa-
lifikacji (np. instalatorzy, hydraulicy, elektrycy, 
lastrykarze) nierzadko występuje zjawisko pole-
gające na wykonywaniu przez tę samą osobę 
pracy deklarowanej obok niedeklarowanej. Taka 
osoba otrzymuje część wynagrodzenia oficjalnie, 
a część „z ręki do ręki”, bez odprowadzenia należ-
nych podatków i składek.

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy nie 
oddają w pełni rzeczywistej skali nielegalnego 
zatrudnienia — zwłaszcza w budownictwie i rolni-
ctwie. Inspekcja Pracy ma ograniczoną możliwość 
kontroli budów realizowanych przez inwesto-
rów prywatnych, przede wszystkim w zakresie 
legalności zatrudnienia osób wykonujących prace 
instalacyjne i wykończeniowe. Wynika to z faktu, 
że w myśl art. 13 ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, kontroli podlegają jedynie pracodawcy oraz 
przedsiębiorcy, na rzecz których jest świadczona 
praca przez osoby fizyczne. Inspektorzy pracy 
nie mogą zatem kontrolować podmiotów, które 
nie mają statusu pracodawcy ani przedsiębiorcy 
(np. osób fizycznych), nawet jeżeli powierzają 
one pracę innym osobom.

W świetle aktualnych regulacji prawnych 
inspektorzy pracy mają też ograniczone możliwo-
ści kontroli indywidualnych budów na obszarach 
wiejskich, które są w znacznej mierze realizo-
wane w oparciu o pracę nierejestrowaną. Przy 
wykonywaniu prac budowlanych na wsi dużą 
rolę odgrywają nieformalne więzi w ramach lokal-
nej wspólnoty, które tworzą system wzajemnego, 

odpłatnego lub nieodpłatnego, świadczenia usług 
na rzecz rodziny, sąsiadów, znajomych itd. Inwe-
stycje budowlane na wsiach są więc często wyko-
nywane w systemie „rodzinno — sąsiedzkim”, bez 
odprowadzania podatków i składek na ubezpiecze-
nie społeczne oraz zawierania pisemnych umów.

W celu poprawy skuteczności działań Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w kwestii zwalczania nie-
legalnego zatrudnienia, za uzasadnione należy 
uznać:

•	 kontynuację i poszerzanie współpracy z orga-
nami Policji, w szczególności: prowadzenie 
wspólnych kontroli w asyście funkcjonariu-
szy Policji w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko 
narażenia kontrolujących na niebezpieczeń-
stwo oraz w przypadku kontroli na rozległych 
terenach (budowy, roboty drogowe, roboty 
polowe), a także wykorzystywanie uprawnień 
Policji w zakresie czynności operacyjno — roz-
poznawczych, wykonywanych przed rozpo-
częciem kontroli;

•	 usprawnianie współdziałania z powiatowymi 
urzędami pracy oraz jednostkami organizacyj-
nymi ZUS w zakresie przepływu informacji;

•	 wspomaganie działalności kontrolnej przedsię-
wzięciami prewencyjnymi, w celu upowszech-
niania znajomości przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia, propagowania korzy-
ści płynących z legalnej pracy oraz uświada-
miania negatywnych konsekwencji pracy „na 
czarno”.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, nadal 
niezbędnym warunkiem bardziej skutecznego nad-
zoru nad legalnością zatrudnienia są zmiany prze-
pisów, a zwłaszcza:

•	 wyłączenie inspektorów pracy prowadzących 
w tym zakresie kontrole — spod działania 
przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej. Kontrole 
legalności zatrudnienia, również w podmio-
tach, do których nie stosuje się Konwencji MOP 
Nr 81 dotyczącej inspekcji pracy w przemyśle 
i handlu, powinny być prowadzone wyłącz-
nie na podstawie legitymacji służbowej, bez 
uprzedniego zawiadamiania podmiotu kon-
trolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli;

•	 ustawowe objęcie kontrolą legalności zatrud-
nienia także innych podmiotów aniżeli okre-
ślone w obecnie obowiązującym art. 13 ustawy 
o PIP — w taki sposób, by umożliwić inspek-

Nielegalnie zatrudnieni pracownicy to 
przede wszystkim osoby wykonujące prace 
nie wymagające wysokich kwalifikacji. Są 
wśród nich zarejestrowani bezrobotni, którzy 
nie zgłosili faktu zatrudnienia do powiatowego 
urzędu pracy i nadal korzystają z ubezpiecze-
nia zdrowotnego opłacanego przez ten urząd, 
a niejednokrotnie pobierają także zasiłek dla 
bezrobotnych.
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cji kontrole podmiotów, które nie mają sta-
tusu pracodawcy ani przedsiębiorcy, w tym 
także — w razie uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia prawa — osób fizycznych;

•	 przyznanie inspektorom pracy prawa do doko-
nywania określonych czynności rozpoznaw-
czych poprzedzających kontrolę w danym 
podmiocie, w celu ustalenia organizacji kon-
troli, w tym najdogodniejszego — z punktu 
widzenia bezpieczeństwa inspektorów pracy 
i skuteczności kontroli — terminu i miejsca jej 
rozpoczęcia;

•	 uprawnienie innych niż inspektorzy pracy pra-
cowników PIP (pracowników merytorycznych) 
— do udziału w kontrolach wspólnie z inspek-
torami;

•	 przyznanie Inspekcji Pracy prawa bezpo-
średniego, nieodpłatnego korzystania z baz 
danych zgromadzonych w rejestrze bezro-
botnych;

•	 umożliwienie stosowania przez inspektorów 
postępowania mandatowego w razie stwier-
dzenia w toku kontroli wykroczenia określo-
nego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; 

•	 wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy 
o pracę w formie pisemnej — przed dopusz-
czeniem pracownika do pracy, a także obo-
wiązku zgłoszenia osób zatrudnionych lub 
wykonujących inną pracę zarobkową do ubez-
pieczenia społecznego — przed dopuszcze-
niem ich do pracy;

•	 stworzenie rozwiązań prawnych, które mogłyby 
powstrzymać narastające praktyki nieupraw-
nionego zawierania umów cywilnoprawnych 
zamiast umów o pracę oraz stosowania pozor-
nego samozatrudnienia — w tym zakresie za 
uzasadnione uważamy odpowiednie doprecy-
zowanie i zawężenie pojęcia umowy o dzie-
ło oraz objęcie osób wykonujących pracę 
na podstawie takich umów obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym, tak jak w przy-
padku umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Zwiększenie skuteczności działań kontrolnych 
wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań 
nad zasięgiem, strukturą i charakterem pracy nie-
rejestrowanej oraz dokonania oceny źródeł, przy-
czyn i skutków społeczno — ekonomicznych tego 
zjawiska (instytucje badawcze w chwili obecnej nie 
dysponują takim materiałem).

Ponieważ jednym z czynników generujących 
nielegalną pracę są nieprzyjazne, skomplikowane 
i czasochłonne procedury, niezbędne jest konty-
nuowanie działań mających na celu uproszczenie 
procedur zatrudnienia oraz rozszerzenie moż-
liwości stosowania elastycznych form wykony-
wania pracy. 

Ponadto za szczególnie istotne trzeba uznać 
jasne wskazanie w oficjalnych dokumentach władz 
publicznych, że ograniczanie zasięgu pracy nie-
rejestrowanej to jedno z podstawowych zadań 
państwa, bardzo ważne ze względu na prawidło-
we funkcjonowanie rynku pracy i całej gospodarki, 
a także budżetu państwa.

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 1,7 tys. kontroli, podczas których 
badali legalność zatrudnienia i wykonywania pra-
cy przez cudzoziemców. Kontrole te objęły 1 617 
podmiotów, powierzających pracę ponad 10,3 tys. 
cudzoziemcom (na ogólną liczbę 435,5 tys. osób 
pracujących w skontrolowanych podmiotach). 

Zezwolenie na pracę na terytorium Polski było 
wymagane od 4 446 cudzoziemców, zatrudnionych 
w 728 skontrolowanych podmiotach. W podanej 
liczbie, 548 cudzoziemców delegowanych zostało 

Zachodzi również potrzeba wyraźnego okre-
ślenia polityki państwa w zakresie ograniczania 
„szarej strefy”, a przede wszystkim opracowania 
kompleksowego programu walki z pracą niere-
jestrowaną. Powinien on przybrać formę wie-
loletniej strategii, przewidującej stosowanie, 
w sposób zorganizowany i systematyczny, właś-
ciwie dobranych mechanizmów ekonomicz-
nych, socjalnych, fiskalnych itp. Rozwiązania 
te trzeba w szczególności połączyć z odpo-
wiednimi zmianami w systemie podatkowym 
(np. ulgi i preferencje dla podmiotów zatrudnia-
jących osoby bezrobotne) oraz uproszczeniem 
przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
Należy wyraźnie podkreślić, że wszelka inten-
syfikacja działań kontrolnych nie przyniesie tak 
pożądanych rezultatów, jak stworzenie systemu 
rozwiązań legislacyjnych, które by skutecznie 
przeciwdziałały nielegalnemu zatrudnieniu.

B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców
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na terytorium Polski przez 39 pracodawców zagra-
nicznych. Pozostali obcokrajowcy objęci kontrolami 
byli zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę, przy czym 3 237 z nich pracowało na 
podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 
— byli to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz 
Mołdowy.

Największa liczba podmiotów poddanych kon-
troli należała do sekcji przetwórstwo przemysłowe 
(26%), handel i naprawy (19%), a także budowni-
ctwo oraz hotele i restauracje (po 10%). Większość 
skontrolowanych to podmioty małe — zatrudniają-
ce do 9 osób (36%) oraz od 10 do 49 osób (25%).

Naruszenia prawa stwierdzono w 43% pod-
miotów poddanych kontroli, przy czym nielegal-
ne wykonywanie pracy przez cudzoziemców 
— tj. bez ważnej wizy lub innego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź 
podstawy pobytu uprawniającej do wykonywania 
pracy, bez wymaganego zezwolenia na pracę, na 
innym stanowisku lub na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu, bądź bez zawarcia wyma-
ganych umów — ujawniono w blisko 13% skon-
trolowanych zakładów.

Spośród 697 obcokrajowców (7% ogółu obję-
tych kontrolą cudzoziemców), którzy nielegalnie 
wykonywali pracę, 610 było objętych obowiązkiem 
posiadania zezwolenia na pracę (14% wszystkich 
poddanych kontroli obcokrajowców, od których 
było wymagane takie zezwolenie). Powyższe 

dane wskazują, że ujawniono ponad dwukrotnie 
więcej przypadków nielegalnego zatrudnienia 
cudzoziemców niż w 2008 r. (wówczas było to 343 
nielegalnie pracujących obcokrajowców).

Ponadto w 2009 r. pojawili się polskim rynku 
pracy nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy z kra-
jów, które nie występowały w statystykach z lat 
poprzednich, m.in. obywatele Filipin, Tajlandii, 
Nepalu.

Sporadycznie natomiast ujawniano nielegal-
ną pracę cudzoziemców pochodzących z innych 
kontynentów niż Europa i Azja — przykładowo: 
obywatele państw afrykańskich (w liczbie 27 osób) 
stanowili w 2009 r. jedynie 4% ogółu zatrudnionych 
nielegalnie obcokrajowców.

Ogółem wykazano nielegalną pracę 
obywateli 36 państw. Podobnie jak w latach 
poprzednich, największą grupę pracujących 
nielegalnie obcokrajowców stanowili cudzo-
ziemcy pochodzący z państw byłego Związku 
Radzieckiego (59% — 414 osób; w tym aż 332 
obywateli Ukrainy). Druga pod względem liczeb-
ności grupa cudzoziemców, których nielegalną 
pracę stwierdzono to obywatele krajów dale-
kowschodnich (21% — 144 obcokrajowców); 
jednak w 2009 r. dominowali w tej grupie oby-
watele Chin, podczas gdy w 2008 r. — obywa-
tele Wietnamu.

Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce  
— według obywatelstwa

Obywatelstwo
Liczba cudzoziemców  

nielegalnie wykonujących pracę

2009 2008 2007*)

Ukraina 332 87 105

Chiny 58 33 11

Białoruś 46 12 24

Indie 34 1 5

Filipiny 29 0 0

Wietnam 27 42 16

Bułgaria 22 6 0

Tajlandia 21 0 0

Nepal 15 0 0

Mołdowa 14 50 6

Turcja 17 10 2

Tadżykistan 11 0 0

Armenia 9 6 3
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Największą liczbę cudzoziemców świadczą-
cych pracę nielegalnie wykazały kontrole w woje-
wództwach: dolnośląskim, pomorskim i lubelskim 
(po 11% ogółu stwierdzonych przypadków).

Należy wskazać na pewną zmianę utrzymu-
jącej się w poprzednich latach tendencji, zgodnie 
z którą nielegalna praca cudzoziemców koncentro-
wała się przede wszystkim w największych aglo-

meracjach miejskich. Wprawdzie również w 2009 r. 
na liście województw, w których stwierdzono naj-
więcej nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców 
dominują duże aglomeracje, to jednak zaczęły się 
także pojawiać mniejsze ośrodki. W tym kontek-
ście zwraca uwagę wysoka pozycja województwa 
lubelskiego, będąca w dużej mierze konsekwencją 
nielegalnego wykonywania przez cudzoziemców 
(głównie z Ukrainy) prac sezonowych w rolnictwie.

Maroko 8 1 0

Republika Korei (Korea Południowa) 6 10 15

Rosja 2 11 38

Mongolia 2 7 3

Tajwan 1 10 0

Malezja 0 0 17

Pozostałe 43 57 24

*)  drugie półrocze 2007 r. — kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców są prowadzone przez Państwową Inspekcję 
Pracy od dnia 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy o PIP z 13 kwietnia 2007 r.

Mapa 3. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalne wykonywali pracę w Polsce

Źródło: dane PIP
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Wykres 61. Liczba ujawnionych cudzoziemców, którzy nielegalnie wykonywali pracę w Polsce 
— według sekcji PKD

Źródło: dane PIP
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Natomiast niewielka liczba nielegalnie zatrud-
nionych cudzoziemców stwierdzona w woje-
wództwach: świętokrzyskim, podkarpackim 
i kujawsko-pomorskim może wynikać z niezbyt 
wysoko rozwiniętej na tych terenach infrastruktu-
ry przemysłowej oraz ograniczonego rynku inwe-
stycji. Nie są to zatem województwa atrakcyjne 
dla pracowników-cudzoziemców. Jednocześnie, 
działające tam podmioty gospodarcze (wśród któ-
rych dominują drobni przedsiębiorcy) nie zgłasza-
ją dużego zapotrzebowania na zagraniczną siłę 
roboczą, co może również być następstwem utrzy-
mujących się w wymienionych województwach 
wysokich wskaźników bezrobocia, znacznie odbie-
gających od średniej krajowej.

Dziedziny gospodarki, w których — według 
ustaleń inspektorów pracy — wystąpiło najwięk-
sze nasilenie nielegalnej pracy cudzoziemców to: 
przetwórstwo przemysłowe (25% ogółu ujawnio-
nych przypadków), budownictwo (17%), handel 
i naprawy (11%), a także transport i składowanie 
oraz hotele i restauracje (po 10%). W porównaniu 
do 2008 r. zdecydowanie wzrosła liczba stwier-
dzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia 

w sekcjach transport i składowanie, rolnictwo 
i łowiectwo, budownictwo oraz przetwórstwo 
przemysłowe.

Analiza danych z kontroli, według kryterium 
wielkości zakładu, wskazuje, że największą liczbę 
nielegalnie pracujących cudzoziemców ujaw-
niono w mikroprzedsiębiorstwach — 45% ogó-
łu stwierdzonych przypadków (w 2008 r. — 55%; 
w 2007 r. — 65%) oraz w pozostałych małych fir-
mach — 28% ujawnionych przypadków (w 2008 r. 
— 23%, w 2007 r. — 12%).

Najczęściej spotykanym uchybieniem w zakre-
sie legalności zatrudnienia cudzoziemców był brak 
wymaganego zezwolenia na pracę — stwierdzo-
ny w co piątym kontrolowanym w tym zakresie 
podmiocie, wobec 10% obcokrajowców objętych 
obowiązkiem posiadania ww. zezwolenia. Wiele 
przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziem-
ców wiązało się także z wykonywaniem pracy na 
innym stanowisku lub na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę oraz z brakiem 
wymaganych dokumentów legalizujących pobyt 
cudzoziemca na terytorium RP w formie uprawnia-
jącej do podjęcia pracy.

Wykres 62. Legalność zatrudnienia cudzoziemców — naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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Z uwagi na pojawiające się coraz częściej 
sygnały o naruszaniu praw pracowniczych obco-
krajowców (np. w zakresie wypłaty wynagrodzeń 
za pracę czy przestrzegania przepisów o czasie 
pracy), a także niedopełnianiu obowiązku zgłasza-
nia cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego 
oraz opłacania za nich składek na to ubezpiecze-
nie i Fundusz Pracy, w bieżącej działalności PIP 
szczególny nacisk położono na monitorowanie 
i eliminację powyższych zjawisk. W 2009 r. działa-
nia te zintensyfikowano także w stosunku do pra-
codawców zagranicznych, którzy delegują swoich 
pracowników do pracy na terytorium Polski. Są oni 
bowiem ustawowo zobowiązani do przestrzegania 
wobec pracowników delegowanych co najmniej 

minimalnych standardów wynikających z polskie-
go prawa pracy (art. 671—673 Kodeksu pracy).

Naruszenia przepisów wykazano w prawie co 
czwartym podmiocie poddanym kontroli w zakresie 
przestrzegania praw pracowniczych obcokrajow-
ców. Nieprawidłowości dotyczyły 14% cudzo-
ziemców zatrudnionych w kontrolowanych 
podmiotach. Stwierdzono m.in. wypłacanie cudzo-
ziemcom wynagrodzenia w wysokości niższej niż 
określona we wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę. Natomiast nieprawidłowości w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy ujawniono w prawie co 
trzecim kontrolowanym podmiocie, w odniesieniu 
do 21% obcokrajowców objętych kontrolą tego 
zagadnienia.

Wykres 63. Zatrudnianie i wykonywanie pracy przez cudzoziemców — naruszenia przepisów

Powodów odnotowanego w roku sprawo-
zdawczym ponad dwukrotnego wzrostu liczby 
cudzoziemców, których nielegalne zatrudnienie 
stwierdzono, można upatrywać w kilku źródłach. 
Jednym z nich jest niewątpliwie znaczne zwięk-
szenie napływu cudzoziemców do pracy zarob-
kowej w Polsce. Przykładowo można wskazać, 
że według danych Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w 2009 r., w porównaniu z rokiem 
poprzednim, liczba wydanych zezwoleń na pracę 

cudzoziemców wzrosła o 63%, a liczba zarejestro-
wanych oświadczeń dla cudzoziemców ze Wscho-
du — o 21%. Ponadto cudzoziemcy pracujący na 
podstawie oświadczeń (w zdecydowanej więk-
szości obywatele Ukrainy) nie zawsze korzystają 
z nich zgodnie z prawem. W wielu przypadkach 
wykonują bowiem pracę na rzecz innego pod-
miotu niż ten, który wystawił i zarejestrował 
oświadczenie.

Źródło: dane PIP
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Należy również zwrócić uwagę na — wdrożone 
z początkiem 2009 r. — nowe podejście Państwo-
wej Inspekcji Pracy do sposobu organizowania 
kontroli legalności zatrudnienia. We wszystkich 
okręgowych inspektoratach pracy utworzono 
specjalistyczne sekcje legalności zatrudnie-
nia, w skład których wchodzą inspektorzy pracy 
zajmujący się głównie tą problematyką. Poza tym 
położono duży nacisk na odpowiednie typowanie 
podmiotów do kontroli (oparte na stałym monito-
ringu nielegalnego rynku pracy), jak również na 
odpowiednie przygotowanie samej kontroli, zwłasz-
cza w zakresie wyboru najdogodniejszego terminu 
i miejsca jej rozpoczęcia. Powyższe zmiany organi-
zacyjne miały wpływ na zwiększenie efektywności 
działań kontrolnych: przeprowadzając podobną 
liczbę kontroli legalności zatrudnienia cudzoziem-
ców jak w 2008 r., w roku sprawozdawczym objęto 
nimi o 31% obcokrajowców więcej.

Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy na 
bardzo wysoką ocenę zasługuje dotychczaso-
wa współpraca ze Strażą Graniczną. Wspólnie 
z funkcjonariuszami tej formacji prowadzona jest 
większość kontroli, które wynikają z otrzymanych 
sygnałów o nielegalnej pracy cudzoziemców. 
Z pomocy SG inspektorzy pracy niejednokrotnie 
korzystają też w celu uzyskania niezbędnych infor-
macji i odpowiedniego rozpoznania przed rozpo-
częciem kontroli.

W drugiej połowie 2009 r. inspektorzy pracy 
podjęli szereg kontroli interwencyjnych w związ-
ku z drastycznym naruszaniem praw pracowni-
czych cudzoziemców spoza obszaru UE/EOG, 
wykonujących pracę na terytorium Polski. Poważne 
nieprawidłowości dotyczyły m.in.: zatrudniania bez 
pisemnych umów o pracę i dokonania zgłoszeń do 
ubezpieczenia społecznego; bezprawnego zawie-
rania umów cywilnoprawnych (zwłaszcza — nieob-
jętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym 
— umów o dzieło) w sytuacjach, gdy należało obo-
wiązkowo zawrzeć umowę o pracę; nieprzestrze-
gania norm czasu pracy i wymaganych okresów 
odpoczynku (w skrajnym przypadku jedna z osób 
pracowała od 6. rano do 2. w nocy, czyli 20 godzin 
na dobę); niewypłacania świadczeń pieniężnych ze 
stosunku pracy; zatrudniania cudzoziemców nie-
zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach 
na pracę. Ponadto inspektorzy stwierdzali zakwa-
terowanie cudzoziemców w niewłaściwych warun-
kach socjalnych, zawiadamiając o tym właściwe 
organy, tj. Inspekcję Sanitarną, nadzór budowlany 
oraz Państwową Straż Pożarną.

Bardzo znamienne jest, że powyższe naru-
szenia prawa pracy dotyczyły dużych grup 
cudzoziemców specjalnie zwerbowanych przez 
agencje zatrudnienia, głównie do wykonywania 
pracy tymczasowej w sektorze rolniczym (przypa-
dek obywatelek Filipin pracujących przy zbiorze 
pieczarek w woj. lubelskim oraz obcokrajowców 
z Ukrainy i Tajlandii świadczących prace związane 
z uprawą sadzonek kwiatów w okolicach Opola).

Ważkim problemem jest niedotrzymywanie 
przez wspomniane agencje — warunków zatrud-
nienia i wynagrodzenia za pracę oferowanych 
cudzoziemcom w umowach rekrutacyjnych i kon-
traktach przedwstępnych zawartych z nimi w kraju 
ojczystym, co jest źródłem konfliktów i protestów ze 
strony pracowników cudzoziemskich. W celu elimi-
nowania takich sytuacji, na 2010 r. zostało zaplano-
wane przeprowadzenie kontroli w wytypowanych 
agencjach zatrudnienia, rekrutujących cudzoziem-
ców do pracy na terytorium Polski, ze szczególnym 
uwzględnieniem agencji pracy tymczasowej.

O ile wśród głównych przyczyn powstawania 
nieprawidłowości związanych z formalną stroną 
zatrudnienia cudzoziemców (np. w kwestii zezwo-
leń na pracę czy właściwych decyzji pobytowych) 
można wskazać skomplikowane, a przez to trudne 
w odbiorze i interpretacji regulacje prawne, o tyle 
motywy naruszania przepisów prawa pracy w sto-
sunku do obcokrajowców są zupełnie inne. Ze 
strony pracodawców jest to poszukiwanie taniej 
siły roboczej w celu minimalizacji kosztów dzia-
łalności firmy (zatrudnianie cudzoziemców bez 
odprowadzenia składek na ubezpieczenie społecz-
ne i podatków, zaniżanie ich wynagrodzeń, brak 
zapłaty za godziny nadliczbowe itd.).

Również samym cudzoziemcom często nie 
zależy na legalnym zatrudnieniu. Podstawowym 
celem pracy za granicą jest dla nich maksymali-
zacja dochodu, nawet kosztem własnego zdro-
wia. Przesłuchiwani obcokrajowcy niejednokrotnie 
zaznaczali, że praca wyłącznie po 8 godzin dzien-
nie przez 5 dni w tygodniu ich nie satysfakcjonuje, 
ponieważ oznacza zbyt mały zarobek. Trzeba przy 
tym pamiętać, że w wielu przypadkach zwerbo-
wani cudzoziemcy muszą zapłacić znaczne kwoty 
pośrednikom (na pokrycie tych kosztów składają 
się nierzadko całe rodziny). Kwestia legalności 
zatrudnienia i objęcia ubezpieczeniem społecz-
nym staje się dla nich w powyższej sytuacji 
drugorzędna, także ze względu na ograniczoną 
możliwość skorzystania w przyszłości z polskich 
świadczeń ubezpieczeniowych (np. emerytury). 
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Taki stan rzeczy sprzyja wykorzystywaniu cudzo-
ziemców, tym bardziej że zazwyczaj nie znają oni 
polskich przepisów dotyczących zatrudnienia oraz 
realiów naszego rynku pracy; borykają się również 
z barierą językową. Wymienione czynniki powo-
dują, że cudzoziemcy stosunkowo rzadko zgła-
szają swoje roszczenia do PIP i sądów pracy.

Obowiązująca od lutego 2009 r. nowelizacja 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uporząd-
kowała i doprecyzowała niektóre kwestie, wpro-
wadzając jednocześnie pewną elastyczność dot. 
stosunków zatrudnienia z udziałem cudzoziem-
ców. Z punktu widzenia działalności kontrolnej 
inspektorów pracy, na pozytywną ocenę zasługuje 
m.in. uściślenie przypadków zwolnień z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę; uelastycznienie 
tytułów pobytowych cudzoziemca na terytorium 
RP uprawniających do wykonywania pracy oraz 
umożliwienie pracodawcy okresowego powierze-
nia pracy obcokrajowcowi na innym stanowisku 
niż określone w zezwoleniu na pracę (w tej ostat-
niej kwestii sprecyzowania wymaga jednak termin 
powiadomienia wojewody o dokonanej zmianie). 
Ze względu na trudności w zakresie interpretacji 
i stosowania przepisów o zatrudnieniu cudzoziem-
ców w Polsce, wskazane byłoby jednakże uprosz-
czenie zarówno samej konstrukcji prawnej tych 
unormowań, jak i sposobu ich zredagowania — np. 
poprzez wyeliminowanie skomplikowanego języka, 
„piętrowych” odesłań, ograniczenie kazuistyki itd.

Wspomniana nowelizacja ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wychodzi 
również naprzeciw bardzo aktualnej w ostatnim 
czasie potrzebie zapewnienia odpowiedniej ochro-
ny cudzoziemcom podejmującym pracę w Polsce. 
Takiemu celowi ma służyć penalizacja czynów 
polegających na podstępnym doprowadzeniu 
cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy 
oraz nałożenie na pracodawcę — zatrudniają-
cego cudzoziemca, od którego jest wymagane 
zezwolenie na pracę — szeregu obowiązków 
dotyczących w szczególności zawarcia nie tylko 
umowy o pracę, ale też umów cywilnoprawnych 
w formie pisemnej, a także przedstawienia obco-
krajowcowi umowy w języku dla niego zrozumia-
łym. Mając na uwadze nasilający się problem 
wyzyskiwania cudzoziemców przez pracodawców, 
należałoby postulować dalsze rozwijanie tego 
rodzaju mechanizmów ochronnych, w szczegól-
ności poprzez:
•	 rozszerzenie obowiązków w zakresie zawiera-

nia umowy na piśmie i jej tłumaczenia na język 

zrozumiały dla obcokrajowca, w taki sposób, 
aby były one wiążące także wobec cudzoziem-
ców niezobowiązanych do posiadania zezwo-
lenia na pracę;

•	 zapewnienie cudzoziemcom możliwości zapo-
znania się w zrozumiałym dla siebie języku 
również z innymi dokumentami, które dotyczą 
stosunku zatrudnienia i uprawnień pracowni-
czych, jak np. zezwolenie na pracę, pisemna 
informacja o warunkach zatrudnienia, regula-
min pracy, informacja o ryzyku zawodowym, 
instrukcje obsługi maszyn itd.;

•	 rezygnację z objęcia definicją nielegalne-
go wykonywania pracy przez cudzoziemca 
w sytuacji, gdy świadczy on pracę bez umowy 
na piśmie; nie powinno to być podstawą stoso-
wania sankcji przeciwko obcokrajowcom, tym 
bardziej że obowiązek zawarcia umowy spo-
czywa wyłącznie na pracodawcy.
Poza tym należy dążyć do likwidacji występu-

jącego w chwili obecnej poważnego dysonansu 
pomiędzy sankcjami nakładanymi na cudzo-
ziemców z tytułu nielegalnej pracy a realną 
możliwością dochodzenia przez nich roszczeń 
od pracodawcy, np. w związku z brakiem wypłaty 
należnego wynagrodzenia. W przypadku nielegal-
nego wykonywania pracy obcokrajowiec podlega 
bowiem wydaleniu z terytorium Polski, co znacznie 
utrudnia mu odzyskanie swoich należności.

Organizacje zajmujące się pomocą dla cudzo-
ziemców zwracają uwagę na trudne położenie 
obcokrajowców, którzy utracili pracę z winy pra-
codawcy (np. pracowali nielegalnie wskutek wpro-
wadzenia w błąd przez pracodawcę bądź zostali 
przez niego wyzyskani). Podjęcie pracy w innym 
podmiocie wymaga uzyskania nowego zezwolenia 
na pracę. Zdarza się, że w okresie oczekiwania 
na to zezwolenie cudzoziemcy pozostają bez 
środków do życia, niejasna jest też ich sytua-
cja w zakresie legalności pobytu na terytorium 
Polski. Z tych powodów wspomniane organizacje 
postulują, aby zezwolenia na pracę nie wiązały 
cudzoziemca z konkretnym pracodawcą.

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami 
realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych na 
terytorium RP przez firmy z siedzibą w krajach 
nienależących do UE/EOG (np. chińskie), można 
się spodziewać znacznego napływu cudzoziem-
ców delegowanych do Polski w ramach usług 
eksportowych. Pracodawca zagraniczny ma obo-
wiązek zagwarantować pracownikom delegowa-
nym warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż 
wynikające z przepisów polskiego prawa pracy, 
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m.in. w zakresie norm i wymiaru czasu pracy, 
okresów odpoczynku, wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne 
jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających na 
skuteczny monitoring i kontrolę wspomnianych 
firm zagranicznych, np. poprzez wprowadzenie 
obowiązku zawiadomienia właściwego organu 
o prowadzeniu działalności na terytorium Polski 
i jej zakresie, z uwzględnieniem faktu delegowania 
pracowników. Godne rozważenia wydaje się rów-
nież stworzenie kompleksowej regulacji prawnej na 
temat delegowania pracowników z krajów trzecich 
do pracy w Polsce.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 392 kontrole 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepi-
sów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. W 388 agencjach objętych kontrolą 
pracowało ponad 34,2 tys. osób, w tym 13,1 tys. 
(38%) na podstawie umów cywilnoprawnych.

Wśród skontrolowanych dominowały (61%) 
podmioty o kilkuosobowym zatrudnieniu.

Różnego rodzaju nieprawidłowości w zakre-
sie przestrzegania przepisów ww. ustawy stwier-
dzono w 58% agencji poddanych kontroli.

Agencje zatrudnienia — wg rodzaju prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności Liczba agencji  
świadczących usługi

pośrednictwo pracy, w tym 282

kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 146

praca tymczasowa 176

doradztwo personalne 124

poradnictwo zawodowe 72

C. Agencje zatrudnienia

Inspektorzy pracy stwierdzili, że 18 agencji 
działało nielegalnie, tj. bez wymaganego certy-
fikatu potwierdzającego wpis do rejestru podmio-
tów prowadzących agencje zatrudnienia (w 2008 r. 
— 19 agencji, w 2007 r. — 16). Najwięcej takich 
przypadków dotyczyło działalności w zakresie kie-
rowania osób do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych (8 agencji) oraz pracy tymczaso-
wej (7 agencji). Ponadto nielegalnie funkcjonowa-
ła 1 agencja prowadząca działalność w zakresie 
pośrednictwa pracy na terytorium RP i doradztwa 
personalnego, a także 2 agencje poradnictwa 
zawodowego.

Podobnie jak w latach poprzednich, domi-
nowały takie uchybienia, jak: niezamieszczanie 
w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 
wpisu do rejestru oraz niezawieranie pisemnych 
umów pomiędzy agencją a osobami kierowany-
mi do pracy za granicą lub nieprawidłowa treść 
ww. umów (naruszenia te dotyczyły jednak znacz-
nie mniejszej liczby osób niż w 2007 i 2008 r.).

Zdecydowany wzrost nieprawidłowości wyka-
zano w zakresie informowania osób kierowanych 
do pracy za granicą — o zaliczaniu do okresów 

pracy w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych 
— udokumentowanych okresów zatrudnienia za 
granicą, u pracodawców zagranicznych.

Ponadto znacznie wzrosła liczba ujawnio-
nych przypadków pobierania przez agencje nie-
dozwolonych opłat od osób, dla których agencja 
poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
lub którym udziela pomocy w wyborze odpowied-
niego zawodu i miejsca zatrudnienia. W 2009 r. 
stwierdzono pobranie takich opłat od 203 osób 
(7% objętych kontrolą tego zagadnienia), a łączna 
kwota nielegalnych opłat wyniosła 84 tys. zł (dla 
porównania — w 2008 r. takie opłaty pobrano od 
23 osób na łączną kwotę 4,7 tys. zł).

Realizując obowiązki określone w ustawie 
o Państwowej Inspekcji Pracy, w 110 przypadkach 
zawiadomiono właściwe organy władzy i orga-
ny nadzoru nad warunkami pracy — o narusze-
niach przepisów regulujących działalność agencji 
zatrudnienia. Dominowały powiadomienia kiero-
wane do marszałków województw (83 przypadki) 
oraz wojewódzkich urzędów pracy (20). Poza tym, 
w 24 przypadkach, przeprowadzone zostały kon-
trole na wniosek wojewódzkich urzędów pracy.
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Wykres 64. Agencje zatrudnienia — naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP
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W ocenie inspektorów, ujawnione nieprawidło-
wości — podobnie jak w poprzednim roku — były 
najczęściej spowodowane:
–	 niewystarczającą wiedzą osób prowadzą-

cych agencje na temat przepisów regulujących 
ich funkcjonowanie oraz niewłaściwym stoso-
waniem tych przepisów,

–	 niestarannością, której skutkiem był brak rea-
lizacji ustawowych obowiązków, np. w zakresie 
sporządzania dokumentów, ogłoszeń i ofert, 
składania rocznych sprawozdań do marszałka 
województwa itp.,

–	 dążeniem do zwiększenia zysków agencji, 
poprzez świadome niestosowanie się do obo-
wiązujących uregulowań.

Natomiast przedsiębiorcy prowadzący agencje 
zatrudnienia, jako najistotniejsze przyczyny uchy-
bień wskazywali:
–	 niedostateczne działania informacyjno — pre-

wencyjne ze strony marszałków woje-
wództw, tj. organów prowadzących rejestr 
agencji zatrudnienia (brak wystarczającej 
informacji o warunkach prowadzenia agencji 
[zarówno przed dokonaniem wpisu do reje-
stru, jak i w trakcie wykonywania działalności], 
np. w formie broszur, ulotek bądź wyjaśnień 
udzielanych przez pracowników urzędu),

Wykres 65. Zawieranie pisemnych umów między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną do pracy za granicą 
— naruszenia przepisów

–	 skomplikowane, trudne w odbiorze i niepre-
cyzyjne przepisy ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy,

–	 nadmierny formalizm, polegający zwłaszcza 
na ustanowieniu zbyt dużej liczby wymogów 
dotyczących dokumentacji, którą ma obowią-
zek prowadzić agencja,

–	 zbyt duże koszty działalności, przede wszyst-
kim w zakresie zapewnienia właściwej obsługi 
prawno — administracyjnej oraz odpowiednie-
go lokalu.

Od 2007 r. sukcesywnie spada odsetek 
agencji naruszających przepisy ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2007 r. 
— 72%; 2008 r. — 66%; 2009 r. — 58%). W roku 
sprawozdawczym na tę pozytywną tendencję nie-
wątpliwie miała wpływ nowelizacja ww. ustawy 
(dokonana z dniem 1 lutego 2009 r.). W jej wyniku 
zliberalizowano przepisy dotyczące działalności 
agencji zatrudnienia, m.in. upraszczając procedu-
rę wpisu do rejestru. Jednocześnie rozbudowano 
mechanizmy mające na celu zwiększenie ochrony 
i bezpieczeństwa osób będących klientami agencji, 
a także uporządkowano i doprecyzowano niektóre 
regulacje.

Pomimo zauważalnych, pozytywnych zmian, 
stan przestrzegania prawa przez agencje zatrud-

Źródło: dane PIP
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nienia jest nadal niesatysfakcjonujący. Na rynku 
w dalszym ciągu ma miejsce dynamiczny wzrost 
liczby tych agencji. Z oferowanych przez nie usług, 
szczególnie w zakresie pracy tymczasowej, coraz 
częściej korzystają duże przedsiębiorstwa. Wzrosła 
też liczba przypadków zatrudniania przez agencje 
cudzoziemców do pracy tymczasowej. W roku spra-
wozdawczym inspektorzy PIP stwierdzili przypadki 
rażącego naruszania przepisów przez agencje 
rekrutujące cudzoziemców (m.in. z Filipin, Tajlan-
dii, Sri Lanki oraz Ukrainy) do pracy tymczasowej na 
terytorium Polski. Wobec tych obcokrajowców dra-
stycznie naruszano prawa pracownicze (praca po 
kilkanaście godzin na dobę czy wypłata wynagro-
dzeń w kwotach niższych od wynikających z umów 
rekrutacyjnych zawartych z cudzoziemcami w ich 
kraju ojczystym) oraz przepisy dotyczące legalno-
ści zatrudnienia (przede wszystkim — niezawarcie 
umów o pracę w formie pisemnej, niezgłoszenie 
do ubezpieczenia społecznego, powierzenie pracy 
cudzoziemcowi bez wymaganego zezwolenia lub 
na innym stanowisku bądź na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu).

Z powyższych względów za konieczne należy 
uznać:
•	 kontynuowanie systematycznych kontroli 

w agencjach zatrudnienia, w szczególności 
w zakresie spełniania przez nie obowiązków 
wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy,

•	 bieżące współdziałanie Państwowej Inspek-
cji Pracy z właściwymi urzędami państw UE, 
w celu eliminowania nieprawidłowości dot. 
zatrudniania polskich pracowników tymczaso-
wych, którzy korzystają z usług agencji kierują-
cych ich do pracy za granicą,

•	 prowadzenie kontroli w wytypowanych agen-
cjach rekrutujących cudzoziemców do pracy 
na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględ-

nieniem agencji pracy tymczasowej, które 
zatrudniają obcokrajowców,

•	 podejmowanie w szerszym zakresie działań 
o charakterze prewencyjnym, np. organizo-
wanie szkoleń dla przedsiębiorców prowa-
dzących agencje zatrudnienia, opracowanie 
i rozpowszechnianie materiałów informacyj-
nych dla podmiotów prowadzących lub mają-
cych zamiar prowadzić tego typu działalność.

Poprawa skuteczności kontroli w agencjach 
zatrudnienia wymaga ponadto dokonania kolej-
nych zmian obowiązujących przepisów, w tym:

•	 jednoznacznego wskazania w katalogu pod-
miotów podlegających kontroli Państwo-
wej Inspekcji Pracy (art. 13 ustawy o PIP) 
— również podmiotów świadczących usługi 
w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa per-
sonalnego, poradnictwa zawodowego lub pra-
cy tymczasowej, bez względu na to, czy mają 
one status pracodawcy (lub przedsiębiorcy, na 
rzecz którego świadczą pracę osoby fizyczne), 
czy też takiego statusu nie posiadają;

•	 zagwarantowania inspektorom pracy moż-
liwości przesłuchiwania w charakterze 
świadków oraz uzyskiwania informacji lub 
oświadczeń — także od osób korzystających 
z usług agencji zatrudnienia, a nie tylko od jej 
pracowników lub innych osób wykonujących 
pracę na jej rzecz.

Wskazane jest również zaostrzenie wymo-
gów przy dokonywaniu wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzących agencje zatrudnienia — aby 
uniemożliwić uzyskanie takiego wpisu agencjom 
założonym i prowadzonym przez osoby, które 
uprzednio dopuściły się naruszenia przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (co skutkowało wówczas wykreśleniem 
z rejestru agencji przez nie prowadzonych).


