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Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedłożyć dokument o szczególnym znaczeniu dla weryfi-
kacji i oceny stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju — Sprawozdanie 
z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. 

Wnioski, jakie zawiera, wynikają z analizy prawie 88 tysięcy kontroli prze-
prowadzonych u ponad 65 tys. przedsiębiorców, przyczyn i okoliczności wypadków 
przy pracy, drobiazgowej analizy statystyk i wskaźników wypadkowych oraz zrea-
lizowanych przedsięwzięć prewencyjnych. Moim zdaniem, jest to najistotniejsza część 
naszego Sprawozdania, które, dokumentując czas miniony, właśnie poprzez wnioski 
zwraca się ku przyszłości.

Jeden z głównych inspektorów pracy okresu międzywojennego, charakteryzu-
jąc specyfikę i rolę inspekcji pracy stwierdził, że „nasza instytucja w walce pomiędzy człowiekiem, który nie ma nic 
oprócz pracy, a sferami tę pracę wynajmującymi, jest organem łagodzenia sporów, sprzecznych interesów i opinii. 
Musi ona zachować zrozumienie procesów ekonomicznych, musi zrozumieć interesy państwa, prawa człowieka, ale 
również i prawa produkcji”. 

Te znamienne słowa, przypomniane w 90-rocznicę istnienia polskiej inspekcji pracy, którą obchodziliśmy 
uroczyście w roku 2009, do dziś pozostają aktualne. 

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ogra-
niczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Priorytety przyjęte na rok 2009 przez Państwową Inspekcję Pracy koncentrowały się na najistotniejszych 
dla zatrudnionych problemach. Kontynuowaliśmy działania zmierzające m.in. do poprawy sytuacji w zakresie 
kontroli legalności zatrudnienia, wypłaty wynagrodzeń pracowniczych, ograniczenia liczby wypadków przy pracy, 
w szczególności w budownictwie oraz zwiększenia świadomości prawnej podmiotów zobowiązanych do przestrze-
gania prawa. 

Praworządność w demokratycznym państwie powinna oznaczać przestrzeganie prawa przez państwo, jego 
organy i obywateli. Stąd też, nie ma innej drogi spełnienia tych oczekiwań, jak wspólne działania organów admi-
nistracji państwowej, samorządów, organizacji pracodawców i pracowników oraz wszystkich, którym bliska jest 
problematyka ochrony pracy.

Chciałbym, aby efekty ubiegłorocznej działalności Urzędu, która przyniosła w kontrolowanych zakładach 
polepszenie warunków zatrudnienia i wyeliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia tysięcy zatrudnionych osób, 
w sposób trwały przełożyły się na poprawę warunków pracy. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, przede wszystkim inspektorom pracy, któ-
rych wysiłek, konsekwencja i determinacja każdego dnia — wczoraj i dziś — przynoszą pozytywne skutki społeczne. 

Wypełniając ustawowy obowiązek przedłożenia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów 
Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok poprzedni — dokumentu spełniającego standar-
dy międzynarodowe dotyczące inspekcji pracy, określone w Konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy 
— szczególne podziękowania za współpracę kieruję do partnerów społecznych inspekcji pracy i Rady Ochrony Pra-
cy, która nadzorując działalność Państwowej Inspekcji Pracy z ramienia Sejmu RP, jest także niezwykle ważnym 
i cennym forum dialogu społecznego pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu pracy. 

 

Tadeusz Jan Zając

Główny Inspektor Pracy
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I. WproWadzenIe
sekretariatu Komitetu corocznie przekazywany jest 
„Raport roczny z działalności inspekcji pracy”.

Marszałek Sejmu ustala statut Państwo-
wej Inspekcji Pracy, określający jej organizację 
wewnętrzną, oraz siedziby i zakres terytorialnej 
właściwości okręgowych inspektoratów pracy.

Strukturę PIP przedstawiono na mapie.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem 
powołanym do sprawowania nadzoru i kontro-
li przestrzegania prawa pracy, w szczególności 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także przepisów dotyczących legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej.

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi.
Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy spra-

wuje Rada Ochrony Pracy, powołana przez Mar-
szałka Sejmu.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny 
Inspektor Pracy, powołany przez Marszałka 
Sejmu.

Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unij-
nego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy. Do 

Źródło: dane PIP

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspek-
cji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy 
i 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach 
których funkcjonują 43 oddziały. 

Mapa 1. Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy
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Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe 
organy opiniodawczo-doradcze:

•	 Kolegium Głównego Inspektora Pracy,

•	 Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy,

•	 Komisja Głównego Inspektora Pracy do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,

•	 Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie.

Okręgowi inspektorzy pracy kierują działalnoś-
cią okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzoru-
ją działalność inspektorów pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi pla-
cówkę szkoleniową — Ośrodek Szkolenia PIP 
im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy 
w szczególności:

•	 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy, przepisów doty-
czących stosunku pracy, wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem, 
zatrudniania młodocianych i osób niepełno-
sprawnych;

•	 kontrola przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy projektowaniu 
budowy, przebudowy i modernizacji zakładów 
pracy oraz stanowiących ich wyposażenie 
maszyn i innych urządzeń technicznych oraz 
technologii;

•	 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej i wykonywania działalności;

•	 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców;

•	 uczestnictwo w przejmowaniu do eksploata-
cji wybudowanych lub przebudowanych obiek-
tów budowlanych albo ich części w zakresie 
ustalonym w odrębnych przepisach;

•	 kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu 
pod względem spełniania przez nie wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określonych w odrębnych przepisach;

•	 podejmowanie działań polegających na zapo-
bieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowi-
sku pracy, a w szczególności:

badanie i analizowanie okoliczności i przy- −
czyn wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych oraz kontrola stosowania 
środków zapobiegających wypadkom 
i chorobom zawodowym,

inicjowanie prac badawczych −  w dziedzi-
nie przestrzegania prawa pracy, a w szcze-
gólności bezpieczeństwa i higieny pracy,
inicjowanie przedsięwzięć w sprawach  −
ochrony pracy w rolnictwie indywidual-
nym,
udzielanie  − porad i informacji w zakresie 
prawa pracy i bezpieczeństwa pracy,

•	 współdziałanie z organami ochrony środo-
wiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom dla środowiska;

•	 kontrola przestrzegania wymagań bezpie-
czeństwa i higieny pracy, określonych w usta-
wie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych;

•	 opiniowanie projektów aktów prawnych 
z zakresu prawa pracy;

•	 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą oso-
by zainteresowanej — uczestnictwo w postę-
powaniu przed sądem pracy, w sprawach 
o ustalenie istnienia stosunku pracy;

•	 współpraca z urzędami państw członkow-
skich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi 
za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia 
pracowników,

•	 ściganie wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika określonych w Kodeksie pracy 
i innych ustawach oraz udział w postępowaniu 
w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

W celu realizacji zadań, organy PIP zostały 
wyposażone w szczególności w uprawnienie prze-
prowadzania czynności kontrolnych wobec pod-
miotów, na rzecz których jest wykonywana praca 
przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy oraz stosowania środków 
prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepisów prawa pracy, tj.:

•	 nakazów usunięcia, w ustalonym terminie, 
stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

Zgodnie z ustawą, nadzorem inspekcji pra-
cy w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
legalności zatrudnienia objęci są nie tylko pra-
codawcy, ale także przedsiębiorcy, na rzecz 
których wykonywana jest praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą na własny rachunek.
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•	 nakazów wstrzymania prac lub działalno-
ści, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników 
lub innych osób wykonujących te prace albo 
prowadzących działalność; skierowania do 
innych prac pracowników lub innych osób 
dopuszczonych do pracy wbrew obowiązują-
cym przepisom przy pracach wzbronionych, 
szkodliwych lub niebezpiecznych albo pra-
cowników lub innych osób dopuszczonych 
do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli 
pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpo-
wiednich kwalifikacji (nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

•	 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn 
i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja 
powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia zatrudnionych (nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu wyko-
naniu);

•	 zakazania wykonywania pracy lub prowadze-
nia działalności w miejscach, w których stan 
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagro-
żenie dla życia lub zdrowia (nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu wyko-
naniu);

•	 nakazów zaprzestania prowadzenia działal-
ności bądź działalności określonego rodzaju 
w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeń-
stwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu 
pracowników lub osób fizycznych wykonują-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, w tym osób wykonujących na własny 
rachunek działalność gospodarczą;

•	 nakazania ustalenia, w określonym terminie, 
okoliczności i przyczyn wypadku;

•	 nakazania pracodawcy wypłaty należne-
go wynagrodzenia za pracę, a także innego 

świadczenia przysługującego pracownikowi 
(nakazy w tych sprawach podlegają natych-
miastowemu wykonaniu);

•	 kierowania wystąpień, w razie stwierdzenia 
innych naruszeń prawa pracy i przepisów doty-
czących legalności zatrudnienia;

•	 nakładania grzywien w drodze mandatów 
karnych i kierowania do sądów wniosków 
o ukaranie.
Główny Inspektor Pracy jest ponadto upraw-

niony do nadawania i cofania uprawnień rzeczo-
znawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 

Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swego 
działania współdziała z innymi organami nadzoru 
nad warunkami pracy, związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorzą-
du załogi oraz ze społeczną inspekcją pracy.

* * *

W Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnionych 
było — wg stanu na dzień 31.12.2009 r. — 2 697 
osób, a w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu 
— 54. Spośród pracowników inspekcji, prawie 90% 
posiada wykształcenie wyższe. Na stanowiskach 
inspektorskich pracowało 1 489 osób. W roku 
sprawozdawczym, po ukończeniu wielomiesięcznej 
aplikacji i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzami-
nu państwowego, 131 osób uzyskało uprawnienia 
inspektora pracy.

Szczegółowe dane o stanie osobowym PIP 
i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przedstawia 
załącznik 1.

Wykaz przepisów dotyczących ochrony pracy 
i podstaw prawnych działania PIP (nowo ustano-
wionych lub zmienionych w roku sprawozdawczym) 
— zawiera załącznik 2. Wykaz ten obejmuje rów-
nież ogłoszone w roku sprawozdawczym oświad-
czenia rządowe.
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1. Kontrole 

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-
prowadzili prawie 88 tys. kontroli u ponad 65,3 tys. 

pracodawców (przedsiębiorców), na rzecz których 
świadczyło pracę łącznie prawie 3,8 mln osób. 

Wykres	3.	Struktura	przeprowadzonych	kontroli	(wg	branż)

Wykres	4.	Struktura	przeprowadzonych	kontroli	(wg	wielkości	zatrudnienia)

Wykres	1.	Przeprowadzone	kontrole	(w	tys.) Wykres	2.	Średni	czas	trwania	jednej	kontroli	(w	dniach)

 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

93,6 95,0
100,7

95,6 93,7
88,2

80,5 80,5
87,9

2,19 2,21
2,10

2,17
2,22

2,32

2,56 2,59 2,62

 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09
Źródło: dane PIP Źródło: dane PIP

250 pracowników i powyżej

50–249 pracowników

10–49 pracowników

1–9 pracowników 50%

29%

14%

7%

Źródło: dane PIP

handel
i naprawy

26%

23%

17%8%

5%

5%

4%

4%
3%

3%
2%

Źródło: dane PIP
budownictwo

działalność usługowa

przetwórstwo przemysłowe

transport i składowanie

hotele i restauracje

pozostałe

edukacja

ochrona zdrowia

administracja publiczna

obsługa nieruchomości
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2.	 Decyzje	inspektorów	pracy	

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami przepisów bezpieczeństwa	 i	 higie-

ny pracy, inspektorzy pracy wydali 354 tys. decy-
zji	(w 2008 r. – 355,7 tys.).

Wykres	5.	Rodzaje	decyzji	dot.	bhp	(w	tys.)

zakaz prowadzenia działalności (art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

wstrzymania działalności (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
(art. 11 pkt 6 ust. o PIP)

zakaz wykonywania pracy (art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

skierowania do innych prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

wstrzymania eksploatacji maszyn (art. 11 pkt 3 ust. o PIP)

wstrzymania prac (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

usunięcia uchybień z rygorem natychmiastowej wykonalności 
nadanym na podst. art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia 

lub życia ludzkiego

usunięcia uchybień w ustalonym terminie (art. 11 pkt 1 ust. o PIP)

ogółem	354	tys.	decyzji

0,02

0,03

0,11

0,66

4,9

7,0

9,4

115,3

216,6

Źródło: dane PIP

Wykres	6.	Zakres	przedmiotowy	decyzji	dot.	bhp	(w	tys.)

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

zaplecze higienicznosanitarne

magazynowanie i składowanie

zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

przygotowanie do pracy 57,3

44,3

41,7

39,6

30,6

20,1

18,9

15,9

15,1

11,2

Źródło: dane PIP
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3.	 Decyzje	nakazujące	zaprzestanie	
prowadzenia	działalności	

Okręgowi inspektorzy pracy wydali 50	decyzji	
nakazujących zaprzestanie prowadzenia dzia-
łalności bądź działalności określonego rodzaju 
(w 2008 r. – 42 decyzje). Decyzje takie są wydawane 

prac, technologii i liczby zatrudnionych pracowni-
ków, głównie ze względu na zbyt małą wysokość 
oraz brak wymiany powietrza (wentylacji ogólnej lub 
miejscowej) w pomieszczeniach, w których występo-
wały czynniki szkodliwe dla zdrowia. W większości 
zakładów stwierdzono również brak pomieszczeń 
higienicznosanitarnych lub użytkowanie pomiesz-
czeń niezgodnych z normatywami.

Inspektorzy pracy zgłaszali również poważne 
zastrzeżenia do stosowanych maszyn i urządzeń, 
z uwagi na niespełnianie wymagań minimalnych 
i stan techniczny, wskazujący na nadmierne zuży-

Decyzje	nakazujące	zaprzestanie	działalności	zakładu	bądź	działalności	określonego	rodzaju
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Wyszczególnienie
Liczba	decyzji	

2009 2008 2007

Ogółem, w tym: 50 42 27

Przetwórstwo przemysłowe 28 26 14

Handel i naprawy 14 9 6

Rolnictwo i łowiectwo 3 1 1

Budownictwo 2 2 1

Obsługa nieruchomości 1 2 –

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1 1 3

Pozostała działalność usługowa 1 1 1

Hotele i restauracje – – 1

w przypadkach, gdy stan bezpieczeństwa i higie-
ny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracujących. 
Zakłady objęte powyższymi decyzjami zatrudniały 
ogółem 1 203 pracowników. Wśród 50 ww. decyzji, 
16 nakazywało zaprzestanie prowadzenia działal-
ności przez zakład, a 34 – zaprzestanie prowadze-
nia działalności określonego rodzaju.

Podstawą wydania decyzji najczęściej były 
nieprawidłowości polegające na niespełnieniu 
wymagań techniczno-budowlanych przez obiek-
ty i pomieszczenia, w których odbywała się pra-
ca. W szczególności stwierdzano niezapewnienie 
warunków użytkowych odpowiadających rzeczy-
wistemu przeznaczeniu obiektu, co rzutowało na 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. M.in.:	pro-
wadzenie	produkcji	w	budynkach	gospodarczych	
czy	 garażach,	 wykonywanie	 pracy	 w	 obiektach	
o	naruszonej	konstrukcji,	użytkowanie	pomiesz-
czeń	nieodpowiednich	do	rodzaju	wykonywanych	

Wykres	7.	Decyzje	OIP	nakazujące	zaprzestanie	działalności	zakładu	bądź	działalności	określonego	rodzaju
(wg	wielkości	zatrudnienia)

10–49 pracowników
34	decyzje

8

3

5

Źródło: dane PIP

50–249 pracowników

250 pracowników i powyżej

1–9 pracowników
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cie eksploatacyjne elementów. Nieprawidłowości 
dotyczyły także instalacji elektrycznych i oświetle-
nia stanowisk pracy. 

W przypadku 2 zakładów, pracodawcy usunęli 
nieprawidłowości uzasadniające wydanie decyzji 
zaprzestania działalności, w związku z czym stały 
się one bezprzedmiotowe.

Natomiast 8 pracodawców odwołało się od 
wydanych decyzji. W 4 sprawach okręgowi inspek-
torzy pracy przychylili się do wniosków stron i prze-
sunęli termin realizacji decyzji. Do czasu upływu 
ww. terminu, 2 pracodawców przeniosło działal-
ność do innych obiektów, zapewniając właściwe 
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 2 

zaprzestało prowadzenia działalności. W 4 pozo-
stałych sprawach – postępowanie jest w toku (stan 
na dzień 1.03.2010 r.).

4.	 Decyzje	dotyczące	wypłaty	
wynagrodzenia	lub	innego	świadczenia

Oprócz decyzji z zakresu bezpieczeństwa pra-
cy, inspektorzy wydali w roku sprawozdawczym 
9,2 tys. decyzji	nakazujących	wypłatę wynagro-
dzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Decyzje te dotyczyły należności	 dla	 111,9	 tys.	
pracowników,	na	łączną	kwotę	142	mln	zł.	

Decyzje	płacowe	i	ich	realizacja

Wyszczególnienie
Rok

2009 2008 2007

Decyzje wydane

liczba decyzji wydanych 9,2 tys. 8,5 tys. 8,4 tys.

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 111,9 tys. 82 tys. 95,2 tys.

kwota należności do wypłacenia pracownikom 
wskazana w decyzji inspektora pracy 142 mln zł 91,3 mln zł 83 mln zł

Decyzje zrealizowane

liczba decyzji zrealizowanych 5 tys. 6 tys. 5,3 tys.

liczba pracowników, których dotyczyły  
zrealizowane decyzje 56,9 tys. 50,7 tys. 51,9 tys.

kwota należności wypłaconych 62,6 mln zł 43,9 mln 38,7 mln zł

Decyzje zrealizowane częściowo

liczba decyzji zrealizowanych częściowo 140 101 107

liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 2,3 tys. 1,1 tys. 2,3 tys.

kwota należności wypłaconych 3,4 mln zł 2 mln zł 3 mln zł

Łączna	kwota	wypłaconych	pracownikom	
należności	(stan na 1.03.2010 r.) 66 mln zł 45,9 mln zł 41,7 mln zł

Pełna	 informacja	 nt.	 wyegzekwowanych	
w	 roku	 sprawozdawczym	 należności	 pracow-
niczych (zarówno w wyniku realizacji decyzji, jak 
i wystąpień inspektorów pracy) została zawarta 
w rozdziale	VI.

5.	 Odwołania	od	decyzji	organów	
Państwowej	Inspekcji	Pracy

W okresie sprawozdawczym wniesiono 1 332 
odwołania od	decyzji	inspektorów	pracy. W celu 
zapewnienia szybkości postępowania, 738 odwo-
łań zostało zweryfikowanych w trybie samokontro-
li organu I instancji (art. 132 kpa). W	większości	
przypadków	pracodawcy	domagają	się	bowiem	
wydłużenia	terminu	wykonania obowiązków nało-
żonych w nakazie. Inspektor pracy, mając na uwa-

dze słuszny interes pracodawcy, może ww. termin 
zmienić na wskazany w odwołaniu. 

Ponadto w omawianym okresie wniesiono 
8 904	 wnioski	 o	 zmianę	 lub	 uchylenie (art. 154 
kpa) decyzji inspektora pracy. W ok. 8 300 przypad-
kach orzekał w tej kwestii inspektor pracy, przy czym 
w ok. 8 tys. spraw – przychylił się do wniosku stro-
ny. Również w ww. wnioskach najczęściej chodziło 
o ustalenie nowego terminu wykonania obowiązku 
nałożonego w nakazie. Podobne były zatem prze-
słanki uwzględnienia tych wniosków – tj. uwzględ-
nienie słusznego interesu pracodawcy (najczęściej 

wynikającego z trudnej sytuacji finansowej).
Okręgowi inspektorzy pracy 44 razy stwierdzali 

nieważność decyzji inspektorów pracy. Oznacza to, 
że ilość	decyzji	organów	Państwowej	 Inspekcji	
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Pracy	dotkniętych	wadami	kwalifikowanymi	jest	
bardzo niska i świadczy o wysokiej jakości orzecz-
nictwa administracyjnego inspektorów pracy. 

6.	 Skargi	na	decyzje	organów	 
Państwowej	Inspekcji	Pracy

Analiza orzeczeń sądów administracyjnych 
wskazuje wprawdzie na wzrost, w porównaniu 

z 2008 r., ilości skarg (na decyzje organów PIP) kie-
rowanych przez pracodawców do wojewódzkich 
sądów administracyjnych (w 2009 r. – 78; w 2008 r. 
– 65), ale biorąc pod uwagę	niższą	niż	poprzednio	
liczbę	 wyroków	 uchylających (np. 33 oddalone 
lub odrzucone skargi przy tylko 10 uwzględnio-
nych; w 2008 r. odpowiednio: 20 i 12) należy 
stwierdzić, że poprawia	się	 jakość	orzecznictwa	
administracyjnego	organów	PIP.

Skargi	–	na	decyzje	organów	PIP	 
–	wniesione	do	wojewódzkich	sądów	administracyjnych	

Sposób	załatwienia	sprawy liczba skarg

liczba	skarg	wniesionych	w	2009	r.	ogółem, w tym: 78

wycofanie przez skarżącego 1

oddalenie 20

odrzucenie 13

uchylenie zaskarżonej decyzji 8

stwierdzenie nieważności decyzji 2

skargi nierozpatrzone (stan na 31.12.2009 r.) 34

Dane	dotyczące	egzekucji	administracyjnej

liczba pracodawców objętych postępowaniem egzekucyjnym 244

kwota nałożonych grzywien w celu przymuszenia 3 720,6 tys. zł

liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje w wyniku postępowania 
egzekucyjnego (stan na 1.03.2010r.) 43

kwota grzywien:
– umorzonych
– uchylonych 
(stan na 1.03.2010 r.)

368,1 tys. zł
256 tys. zł

7.	 Informacja	dotycząca	prowadzenia	
egzekucji	administracyjnej	

W związku z niewykonaniem 5 458 decyzji, 
organa Państwowej Inspekcji Pracy skierowały 
do pracodawców 1 767 upomnień. Ponad 50% 
ww. decyzji zostało wykonanych po otrzyma-

niu przez zobowiązanego upomnienia, a przed 
wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Ozna-
cza to, że czynności przedegzekucyjne w połowie 
przypadków doprowadziły do dobrowolnego wyko-
nania decyzji. W stosunku do pracodawców nadal 
uchylających się od realizacji nakazu, wszczęto 
postępowania egzekucyjne.

Grzywny na kwotę ponad 368 tys. zł zostały 
umorzone	ze	względu	na	wykonanie	przez	pra-
codawców	decyzji (po nałożeniu grzywny, a przed 
jej ściągnięciem). Pozwala to stwierdzić, że w tych 
przypadkach	 zrealizowany	 został	 cel	 postępo-
wania	egzekucyjnego – doprowadzenie do wyko-
nania decyzji przez adresata.

Natomiast grzywny w kwocie 256 tys. zł uchylo-
no. Powodem było najczęściej umorzenie postępo-
wania egzekucyjnego ze względu na brak majątku 
(bezskuteczność egzekucji) oraz ze względu na 
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej zobowiązanego. 

Prawie 48 tys. zł z tytułu grzywien w celu przy-
muszenia zostało wpłaconych dobrowolnie przez 
zobowiązanych. Urzędy skarbowe wyegzekwowały 
ok. 160 tys. zł (stan na 1.03.2010 r. – wg informacji 
uzyskanych przez PIP).

8.	 Wystąpienia	inspektorów	pracy	

Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy 
skierowali, oprócz decyzji, także 57,6 tys. wystąpień 
zawierających łącznie 328,3 tys. wniosków o usu-
nięcie stwierdzonych nieprawidłowości (w 2008 r. 
– 53,6 tys. wystąpień z 304,7 tys. wnioskami).
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9. Wykroczenia przeciwko 
prawom	pracownika

Spośród ujawnionych w toku kontroli naruszeń 
prawa – 85,4 tys. stanowiły wykroczenia przeciwko 

Wykres	8.	Zakres	przedmiotowy	wniosków	w	wystąpieniach	(w	tys.)

prawom pracownika (w 2008 r. – 79,2 tys.). Stwier-
dzono	 je	 u	 27,9	 tys.	 pracodawców,	 tj.	 u	 43%	
kontrolowanych (w 2008 r. również u 43% kontro-
lowanych).

Wykres	9.	Zakres	przedmiotowy	wykroczeń	przeciwko	prawom	pracownika	(w	tys.)

legalność zatrudnienia

urlopy pracownicze

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie pracowników do pracy

czas pracy

nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

Źródło: dane PIP

12,2

12,6

36,5

44,3

54,0

105,9

obiekty i pomieszczenia pracy

urlopy pracownicze

urządzenia i instalacje energetyczne

czynniki szkodliwe i uciążliwe

stosunek pracy

legalność zatrudnienia

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

czas pracy

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie do pracy

Źródło: dane PIP

1,3

1,3

2,6

4,0

4,4

4,6

5,6

6,4

9,5

14,2

22,5
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Według stanu na dzień 31.03.2010 r., sądy 
– rozpatrując wnioski skierowane w 2009 r. przez 
organa PIP – ukarały 3 492 sprawców wykroczeń 
karą grzywny, a 52 – karą nagany. W 37 przypad-
kach sądy, uznając sprawców winnymi popełnienia 
zarzucanych im czynów, odstąpiły od wymierzenia 
kary, a 28 osób uniewinniły. Należy podkreślić, że 
spośród rozstrzygnięć sądowych, 86% stanowiły 
wyroki nakazowe. Świadczy to o prawidłowości 
przygotowania dokumentacji przez inspektorów 

pracy, umożliwiającej szybsze rozpatrywanie spraw 
przez sądy. 

Wykres	10.	Struktura	zastosowanych	sankcji	w	związku	ze	stwierdzonymi	wykroczeniami	

Wykres	11.	Sankcje	zastosowane	wobec	sprawców	wykroczeń	

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzy-
wien wyniosła 6,8	mln	zł, kształtując przeciętną 
grzywnę na poziomie 1	952	zł. Natomiast łączna 
kwota grzywien nałożonych przez	inspektorów	
pracy w drodze mandatów karnych wyniosła 
w roku sprawozdawczym 25	 mln	 zł	 (średnia 
wysokość grzywny – 1	236	zł).

21 468

Źródło: dane PIP

 mandaty wnioski do sądu środki oddziaływania  
   wychowawczego (pouczenie,
   ostrzeżenie, zwrócenie uwagi)

20082007 2009

20 21719 629

4 240
5 074

3 608

9 537

7 312

4 809

21 468

środki oddziaływania 
wychowawczego

(pouczenie, ostrzeżenie, 
zwrócenie uwagi)

65%

15%

20%

wnioski do sądu

mandaty

Źródło: dane PIP
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10.	Zawiadomienia	prokuratury	
o	podejrzeniu	popełnienia	przestępstwa

W 2009 roku inspektorzy pracy skierowali do 
organów prokuratury 1 139 zawiadomień	o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa (w 2008 r. – 1 114).

W wyniku wniesionych zawiadomień, zosta-
ło wszczętych i nadal toczy się 229 postępowań; 
w 140 przypadkach prokuratura odmówiła wszczę-
cia postępowania; 281 postępowań umorzono; do 
sądu skierowanych zostało 160 aktów oskarżenia 
(stan na dzień 1.03.2010 r.).

Wykres	12.	Średnia	wysokość	grzywien	(w	złotych)

Wykres	13.	Zakres	przedmiotowy	zawiadomień	prokuratury

Najczęstszą podstawą umorzenia postępowa-
nia było uznanie przez prokuraturę, iż czyn sprawcy 
nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabro-
nionego lub – że dowody, jakie zgromadził inspek-
tor pracy, nie są wystarczające do sporządzenia 
aktu oskarżenia. Odmowy	 wszczęcia	 postępo-
wania	 dotyczyły	 zwłaszcza	 zawiadomień	 z	 art.	
225 § 2 Kk, a uzasadnieniem tego rodzaju roz-
strzygnięć prokuratorów było najczęściej uzna-
nie, iż zachowania pracodawców polegające na 

niestawianiu się na wezwania inspektorów pracy 
bądź niedostarczaniu dokumentacji pracowniczej, 
nie wypełniają ustawowych znamion przestępstwa, 
nie zawierają znamion umyślności, względnie – że 
brak jest danych dostatecznie uzasadniających 
podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Inspektorzy pracy złożyli 161 zażaleń na decy-
zje prokuratury dotyczące zawiadomień wnie-
sionych w 2009 r., w tym: 73 – na postanowienie 
o umorzeniu postępowania, 67 – na postanowienie 

Źródło: dane PIP

1 230

871

1 428

1 891
1 952

1 236

 mandaty orzeczone przez sądy

20082007 2009

art. 270 i 271 Kk 
fałszowanie dokumentów 

i poświadczanie nieprawdy

art. 225 § 2 Kk 
udaremnianie lub utrudnianie 

inspektorom wykonania 
czynności służbowych33%

25%
13%

8%

21%

art. 218 Kk złośliwe 
lub uporczywe naruszanie 

praw pracowników

pozostałe

art. 220 § 1 Kk 
narażanie pracowników 

na bezpośrednie niebezpiecz. 
utraty życia lub zdrowia

Źródło: dane PIP
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o odmowie wszczęcia postępowania oraz 21 zaża-
leń na brak informacji o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania, mimo upływu 6 tygo-
dni od skierowania zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa. Nie złożono żadnego 
zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postę-
powania.

Spośród wniesionych zażaleń, 19 zostało 
uwzględnionych, 39 nie uwzględniono, a 103 są 
nadal rozpatrywane (stan na dzień 1.03.2010 r.).

Poważną	 przeszkodę	 we	 wnoszeniu	 środ-
ków	 zaskarżenia przez inspektorów pracy sta-
nowi fakt, iż postanowienia o odmowie wszczęcia 
dochodzenia, czy też o jego umorzeniu, zgodnie 
z brzmieniem art. 325e § 1 Kpk, nie wymagają 
sporządzenia uzasadnienia. Stąd też wniesienie 
zażalenia jest trudne, bowiem nie wiadomo, jakie 
konkretnie przesłanki zdecydowały o podjęciu 
określonego rodzaju decyzji przez prowadzącego 
postępowanie prokuratora. Procedura karna zaś 

nie przewiduje dla strony postępowania – upraw-
nienia do żądania sporządzenia uzasadnienia na 
piśmie w przypadku wydania ww. rozstrzygnięcia. 

Rozpatrując skierowane przez prokuraturę 
akty oskarżenia (stan na dzień 1.03.2010 r.), sądy 
uznały 36 oskarżonych winnymi popełnienia zarzu-
canych im czynów, skazując ich na karę grzywny 
(13 osób) oraz karę pozbawienia wolności z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania (23 osoby); 
natomiast wobec jednego oskarżonego zapadł 
wyrok uniewinniający. 

11. Skargi i wnioski 

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło ogółem 34,9 tys. skarg (wraz z wnio-
skami o przeprowadzenie kontroli), czyli o ponad 
2% więcej niż w 2008 roku. Ustalenia inspektorów 
wskazały, iż 65% było zasadnych bądź częściowo 
zasadnych.

Wykres	14.	Zgłoszone	skargi	pracownicze	(w	tys.)

Wykres	15.	Podmioty	zgłaszające	skargi

Źródło: dane PIP
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35,0

32,1 32,3
30,7 30,8

25,8
24,4

34,1 34,9

Źródło: dane PIP

byli pracownicyzwiązki zawodowe

pracownicy

anonimy
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9%

3%
16%

32%

40%
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12. Porady prawne i techniczne.

W 2009 r. specjaliści PIP udzielili łącznie ponad 
1,4	mln	bezpłatnych	porad, w tym 1,2 mln – praw-

nych (84%) i 230,6 tys. – technicznych (16%). 
Liczba porad była więc wyższa o ponad 7% niż 
w 2008 r.

Wykres	16.	Struktura	przedmiotowa	zgłaszanych	skarg

Wykres	17.	Udzielone	porady	(w	tys.)

Wykres	18.	Podmioty	zgłaszające	się	po	porady

Źródło: dane PIP
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wynagrodzenia i inne
świadczenia pieniężne
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20%10%
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nawiązanie i rozwiązanie 
stosunku pracy

legalność zatrudnienia 
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urlopy
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dyskryminacja
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pracownicy
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13.	Rejestracja	zakładowych	
układów	zbiorowych	pracy

W 2009 r. do Państwowej Inspekcji Pracy 
wpłynęło 159 wniosków o rejestrację układów 
zbiorowych pracy i 1 876 wniosków o rejestrację 
protokołów dodatkowych. 

W porównaniu z poprzednim okresem spra-
wozdawczym, liczba	ww.	wniosków	zmniejszyła	

Wykres	19.	Struktura	przedmiotowa	udzielonych	porad

Dane	dotyczące	zakładowych	układów	zbiorowych	pracy

Wnioski Rok Ogółem
Układy	zbiorowe	pracy

Protokoły	
dodatkowe

Porozumie-
nia

(art. 24110)
Informacje

nowe Przekształ-
cone

wpływ

2009 2 830 159 - 1 876 2 793

2008 2 746 199 1 1 950 5 591

2007 3 016 209 - 2 237 14 556

zwrot wniosków 
do rozpatrzenia

2009 212 18 - 105 - 89

2008 185 21 - 110 1 53

2007 246 27 - 170 1 48

zarejestrowano 
lub wpisano 
do rejestru

2009 2 503 123 - 1 688 2 690

2008 2 395 154 1 1 732 4 504

2007 2 648 168 - 1 961 15 504

odmowy 
rejestracji

2009 38 6 - 32 - -

2008 55 7 - 48 - -

2007 55 10 - 45 - -

układy i protokoły 
zawierające 
postanowienia 
niezgodne 
z prawem

2009 157 34 - 123 - -

2008 210 59 - 151 - -

2007 227 56 - 170 1 -

się. Jednocześnie zmalał odsetek układów i pro-
tokołów dodatkowych zawierających	 postano-
wienia	niezgodne	z	prawem (z 9,7% w 2008 r. do 
7,7% w 2009 r.), a także odsetek odmów rejestracji 
układów, porozumień o stosowaniu układu i proto-
kołów – w stosunku do liczby wniosków o rejestra-
cję (w 2008 r. – 2,6%, a w 2009 r. – 1,9%).

Źródło: dane PIP
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W 6 przypadkach strony odwołały się od odmo-
wy rejestracji układu do sądu. W 3 sprawach sąd 
uznał zgodność postanowień układu oraz protoko-
łu dodatkowego z prawem i nakazał ich rejestrację. 
W jednym przypadku sąd pracy oddalił odwołanie, 
zaś pozostałe sprawy nie zostały jeszcze rozstrzyg-
nięte (stan na dzień 1.03.2010 r.). 

Zarejestrowane	 w	 2009	 r.	 123	 zakładowe	
układy	zbiorowe	pracy	objęły	ogółem	62,5	 tys.	
pracowników. Najwięcej układów zawarto dla 
pracowników zatrudnionych w przetwórstwie prze-
mysłowym (42 układy dot. prawie 16 tys. pracowni-
ków). Z kolei największą liczbę pracowników objęły 
układy zawarte u pracodawców zajmujących się 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elek-
tryczną, gaz i wodę (15 układów dot. prawie 17 tys. 
pracowników). 

Regulacją układową obejmowano z reguły 
wszystkich pracowników, z wyjątkiem młodocia-
nych zatrudnionych w celu nauki zawodu oraz pra-
cowników zarządzających w imieniu pracodawcy 
zakładem pracy i głównych księgowych – w zakre-
sie warunków wynagradzania za pracę. 

Przedmiotem postanowień układowych, 
podobnie jak w latach ubiegłych, są	głównie	zapi-
sy	 dotyczące	 zasad	 wynagradzania za pracę 
oraz przyznawania pracownikom innych świad-
czeń związanych z pracą (tabele zaszeregowań, 
zasady premiowania, przyznawania dodatków). 
Sprawy	z	zakresu	bhp,	czasu	pracy	czy	urlopów	
pracowniczych	regulowane	są marginalnie. Naj-
częściej postanowienia w tym zakresie stanowią 
powtórzenie zapisów kodeksowych lub przepisów 
wykonawczych.

Nadal	 utrzymuje	 się	 tendencja	 do	 ograni-
czania,	wcześniej	wprowadzonych,	korzystniej-
szych	 regulacji	 układowych, co jest widoczne 
w układach zawieranych po rozwiązaniu poprzed-
nio obowiązującego układu (zaznaczyć należy, iż 
spośród zarejestrowanych układów, 99 zostało 
zawartych po rozwiązaniu poprzedniego układu, 
a pozostałe – u pracodawców nieobjętych dotych-
czas układem). Generalnie pracodawcy nie są 
zainteresowani wprowadzaniem rozwiązań korzyst-
niejszych niż te wynikające z kodeksu pracy. Strony 
układów dokonują przeważnie zmian w taki spo-
sób, aby zagwarantować jedynie minimum upraw-
nień pracowniczych wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Niemniej jednak – w 103 zarejestrowanych 
układach przewidziano prawo do nagród jubile-
uszowych, a w 93 – prawo do korzystniejszych, 
niż wynikające z przepisów, odpraw emerytalno- 

-rentowych. Ponadto w niektórych układach ure-
gulowano na poziomie wyższym, niż gwarantują to 
przepisy kodeksu pracy, prawo do dodatków: za 
pracę w porze nocnej (w 47 układach), w godzi-
nach nadliczbowych (w 16 układach), w niedziele 
i święta (w 25 układach). 

W porównaniu z rokiem ubiegłym, znacz-
nie (ponad 3-krotnie) wzrosła	 liczba	 zawartych	
porozumień	 o	 zawieszeniu	 stosowania	 układu	
w	przypadku	trudności	finansowych	pracodaw-
cy (do rejestru wpisano 206 informacji o zawarciu 
takich porozumień). Dotyczyły one najczęściej 
zawieszenia tylko niektórych postanowień układu 
(np. przewidujących prawo do premii, nagród jubi-
leuszowych, dodatków do wynagrodzenia).

Obserwujemy	 raczej	 tendencję	 do	 zmian	
w	układach,	a	nie	–	zawierania	nowych.

Należy zauważyć, iż zakładowe układy zbioro-
we pracy zawierane są przeważnie u tych praco-
dawców, którzy w przeszłości byli objęci już taką 
regulacją lub u ich następców prawnych. Ponadto 
negocjowaniu większej liczby nowych układów, 
a także wprowadzaniu korzystniejszych rozwiązań 
w układach zbiorowych pracy nie sprzyjał trwają-
cy kryzys ekonomiczny (ujemny wpływ ma również 
fakt, że u nowych pracodawców rzadko tworzą się 
związki zawodowe, a funkcjonujące organizacje 
związkowe tracą status zakładowych organizacji 
związkowych z powodu spadku liczby członków 
tych organizacji). 

Protokołami dodatkowymi zmieniano przede 
wszystkim zasady wynagradzania i premiowa-
nia pracowników, tabele płac, wysokość różnych 
dodatków. Większa	część	postanowień	rejestro-
wanych	protokołów	dodatkowych	dotyczyła	jed-
nakże	 zmniejszenia	 bądź	 rezygnacji	 z	 wypłaty	
niektórych	świadczeń,	np. dodatków stażowych, 
funkcyjnych, nagród jubileuszowych (ewentualnie 
zmniejszenia podstawy naliczania nagrody, uza-
leżnienia jej wypłaty od stażu pracy tylko u dane-
go pracodawcy), zmniejszenia wysokości odpraw 
emerytalnych, rentowych. Strony rezygnowały	
z	dokonywania	odpisów	na	zakładowy	fundusz	
świadczeń	socjalnych lub określały odmiennie niż 
ustawa wysokość tego odpisu. 

Nie maleje zainteresowanie poradnictwem 
dotyczącym tematyki układowej. W 2009 r. udzie-
lono ponad 19,7 tys. porad prawnych z tego zakre-
su (w 2008 r. – 16,7 tys.). Zarówno pracodawcy, 
jak i organizacje związkowe wykazują duże zain-
teresowanie problematyką dotyczącą zawiera-
nia, rejestracji, a ostatnio – w związku z kryzysem 
gospodarczym – również zawieszania układów. 
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Strony często zwracają się o konsultacje już na eta-
pie prowadzenia rokowań zmierzających do zawar-
cia układu lub protokołu dodatkowego.

Oprócz udzielania porad prawnych i konsultacji 
ze stronami na różnych etapach rejestracji układu, 
prowadzono również szkolenia dla przedstawicieli 
organizacji związkowych i pracodawców. 

14. Spory zbiorowe 

W 2009 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono	433	spory	zbiorowe. Najwięcej sporów 
zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Katowicach (75), Warszawie (67), Gdańsku (61), 
Wrocławiu (40).

Spory zbiorowe 

Wyszczególnienie

liczba

2009 2008 2007

zgłoszone spory 433 5 433 2 869

zgłoszone żądania 980 11 441 8 832

kontrole 28 75 88

zawarte porozumienia 134 184 201

Organizacje związkowe wystąpiły do praco-
dawców łącznie z 980 żądaniami, które dotyczyły 

najczęściej warunków płacy (508) oraz warunków 
pracy (107). 

Wykres	20.	Struktura	przedmiotowa	zgłaszanych	żądań

W przypadku, gdy z treści zawiadomienia 
o powstaniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło 
dojść do naruszenia przepisów prawa pracy przez 
pracodawcę, inspektorzy przeprowadzali czynno-
ści kontrolne. W 2009 r. odnotowano 28 kontroli 
związanych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka liczba 
takich kontroli wynika z faktu, iż tylko	w	 nielicz-
nych	przypadkach	zgłoszone	żądania	wchodzi-
ły	w	 zakres	 kompetencji	 Państwowej	 Inspekcji	
Pracy. Natomiast, jak wskazuje praktyka, jeżeli 
sytuacja w zakładzie wymaga interwencji inspek-
tora pracy, to zazwyczaj związki zawodowe kierują 
wniosek o podjęcie czynności kontrolnych nieza-
leżnie od prowadzonego sporu zbiorowego.

W porównaniu z 2008 r. – liczba	sporów	zbio-
rowych	 zmalała	 ponad	 12-krotnie. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, iż w 2009 r. odnotowano 
zaledwie kilka sporów w oświacie (zaś w 2008 r. 
było ich ponad 4,6 tys.). Zaistniałe zjawisko moż-
na także tłumaczyć, z jednej strony, kryzysem 
ekonomicznym i troską o posiadane miejsca pra-
cy, a z drugiej – poprawiającą się komunikacją 
pracowników z pracodawcami. Ponadto, w ocenie 
niektórych organizacji związkowych, procedury 
związane ze sporami zbiorowymi są zbyt skompli-
kowane i długotrwałe.

W 2009 r. najwięcej sporów zbiorowych 
wszczęto w zakładach zajmujących się wytwa-
rzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, 
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gaz i wodę (134). Drugą w kolejności grupą zgła-
szających spór zbiorowy byli pracownicy służby 
zdrowia (82). W dalszej kolejności pod względem 
liczby zgłoszonych sporów znajdowały się zakłady 
prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa 
przemysłowego (66), transportu, łączności i gospo-
darki materiałowej (32). 

Dominujący przedmiot sporów stanowiły żąda-
nia w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Z informacji uzyskanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy wynika, że 134	spory	zakończyły	
się	 podpisaniem	 porozumienia.	W 70 przypad-
kach strony podpisały protokół rozbieżności. 

Zdecydowana większość pracodawców 
– z uwagi na brak ustawowego obowiązku – nie 
informuje PIP o przebiegu postępowania zmierza-
jącego do rozwiązania sporu, prowadzonych nego-
cjacjach, podjętych mediacjach, sporządzonych 
protokołach rozbieżności, czy też o zakończeniu 
sporu, stąd też dane	o	wynikach	sporów	są	nie-
pełne.

15.	Wydawanie	zezwoleń	na	wykonywanie	
pracy	lub	innych	zajęć	zarobkowych	
przez dzieci

Do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło 
178 wniosków o wydanie zezwolenia na wykony-
wanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia. 
Ww. wnioski	dotyczyły	łącznie	547	dzieci.	

Inspektorzy pracy rozpatrzyli wnioski i wyda-
li w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 543 decyzje 
zezwalające na wykonywanie pracy przez dzieci; 
w 4 przypadkach decyzje inspektorów były nega-
tywne (m.in. ze względu na brak pisemnej zgody 
przedstawiciela ustawowego czy też opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej). 

Przeważająca liczba wniosków sprowadzała 
się do zamiaru zatrudniania dzieci podczas prób 
i występów w przedstawieniach teatralnych, ope-
rowych, sporadycznie – udziału w filmach i rekla-
mach oraz pracy w wydawnictwach prasowych.

16.	Kontrola	zgodności	 
wykonania obiektu budowlanego 
z	projektem	budowlanym

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole 5 722 
obiektów	budowlanych,	w	których	przewidziano	
organizację	stanowisk	pracy (z tej liczby 3 662 to 
obiekty nowe; pozostałe to obiekty przebudowa-
ne, zmodernizowane lub adaptowane do nowych 
potrzeb). Celem podjętych działań było stwierdze-
nie, czy zastosowane w obiektach rozwiązania 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zgod-
ne z projektami budowlanymi pozytywnie zaopinio-
wanymi przez rzeczoznawców do spraw bhp. 

W 242 przypadkach, po usunięciu przyczyn 
zgłoszonych sprzeciwów i powtórnym zawiadomie-
niu o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiek-
tu budowlanego – inspektorzy pracy przeprowadzili 
ponowne kontrole, wydając pozytywne stanowiska.

Kontrole	zgodności	wykonania	obiektu	budowlanego	z	projektem	budowlanym

Wyszczególnienie
liczba

2009 2008 2007

skontrolowane obiekty budowlane, w których przewidziano 
pomieszczenia pracy 5 722 5 385 5 844

zgłoszone	sprzeciwy – co do zamiaru przystąpienia do użytkowania 
obiektu budowlanego – na podstawie art. 56 ustawy Prawo budowlane 327 344 411

zgłoszone	uwagi w zakresie naruszenia określonych przepisów bhp dot. 
przewidzianego projektem budowlanym przeznaczenia pomieszczeń pracy 8 054 7 533 6 578

zawiadomienia	o	niezaopiniowaniu	projektu budowlanego przez 
rzeczoznawców do spraw bhp 37 41 52

zawiadomienia właściwych organów o stwierdzonym użytkowaniu obiektu 
bez	wymaganego	pozwolenia 42 76 64

pozytywne opinie dot. zastosowania w pomieszczeniach stałej pracy 
oświetlenia	wyłącznie elektrycznego 603 679 872

pozytywne opinie w sprawach lokalizacji pomieszczeń stałej pracy poniżej	
poziomu	otaczającego	terenu 1 532 1 285 1 252
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Realizację	obowiązku	wynikającego	z	art.	56 
ustawy Prawo budowlane utrudnia brak możliwości 
określenia rodzaju działalności gospodarczej, jaka 
będzie prowadzona w wielu zgłoszonych obiektach, 
gdyż część inwestorów, niebędących pracodawca-
mi lub przedsiębiorcami, nie przewiduje organizacji 
stanowisk pracy na etapie przejmowania obiektu do 
użytkowania (w szczególności dotyczy to obiektów 
budowanych „pod wynajem”). W takich sytuacjach 
inspektorzy pracy, zajmując stanowisko w spra-

wie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, nie są w stanie odnieść 
się do spraw technologii i technicznego wyposaże-
nia obiektu, w zakresie dotyczącym bhp. Ponadto 
inspektorzy PIP nie mają w praktyce wpływu na prze-
kazywanie do użytkowania obiektu budowlanego 
wykonanego zgodnie projektem budowlanym, lecz 
z naruszeniem przepisów bhp. O takich sytuacjach 
zawiadamiane są zawsze właściwe organy, wydają-
ce pozwolenie na użytkowanie tych obiektów. 

Wykres	21.	Kontrole	obiektów	przejmowanych	do	użytkowania	(w	tys.)

17.	Orzeczenia	o	dopuszczeniu	statków	
żeglugi	śródlądowej	do	eksploatacji

W 2009 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole dot. 82	statków, w związku ze złożonymi 
wnioskami o wydanie orzeczenia, dopuszczające-
go je do eksploatacji pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

W wyniku kontroli dopuszczono do eksploata-
cji 81 statków (w tym 3 statki – po powtórnej kon-
troli). W odniesieniu do 1 statku wydano orzeczenie 
z postanowieniem niedopuszczenia go do eksplo-
atacji (stan na dzień 31.03.2010 r.).

18.	Sprawdzanie	poprawności	informacji	
–	składanych	do	ZUS	–	zawierających	
dane	do	ustalenia	składki	
na ubezpieczenie wypadkowe 
(ZUS–IWA)

Inspektorzy pracy sprawdzili prawidłowość 
informacji zawartych w drukach ZUS IWA – słu-

żących	 do	 ustalenia	 przez	 ZUS	 indywidualnej	
składki wypadkowej – podczas 6 972 kontroli 
pracodawców-płatników składek, zatrudniających 
łącznie ponad 794 tys. osób. Sprawdzanie doty-
czyło pracodawców mających obowiązek sporzą-
dzenia ww. informacji, czyli pracodawców, którzy 
w 2008 r. zgłosili co najmniej 10 ubezpieczonych, 
przy czym zgłoszenie to nie zostało przerwane 
w ciągu całego roku.

Czynności sprawdzające polegały na wery-
fikacji danych w oparciu o udostępnione przez 
pracodawców dokumenty, dotyczące liczby ubez-
pieczonych (zgłoszonych do ubezpieczenia wypad-
kowego), liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy ogółem oraz w wypadkach śmiertel-
nych i ciężkich, liczby zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia, rodzaju działalności oraz pozostałych 
danych identyfikacyjnych i adresowych. 

Stwierdzono ogółem 340 przypadków	niepra-
widłowych	danych zawartych w 277 drukach ZUS 
IWA, o czym – zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
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– powiadomiono	 jednostki	 organizacyjne	 ZUS, 
podając równocześnie dane prawidłowe. Przeka-
zano także informacje pisemne o 8 przypadkach 
niesporządzenia takiego druku przez pracodawcę 
w ogóle, pomimo ciążącego na nim obowiązku. 

Relatywnie najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzono w zakresie podawania liczby osób zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia; dotyczyło to 2% 
zakładów, w których sprawdzano druki ZUS IWA. 
Inspektorzy pracy przesłali 50	pism	do	właściwych	
jednostek	Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej, infor-
mujących o okolicznościach uniemożliwiających 
ustalenie liczby zatrudnionych w warunkach zagro-
żenia, ze względu na brak lub nieaktualne badania 
czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Stwierdzano też niekiedy nieprawidłowości 
w zakresie podawania liczby osób poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy ogółem (1,6% zakła-
dów). Nieprawidłowości dotyczące pozostałych 
danych ujawniono w grupie 0,3-0,5% kontrolowa-
nych zakładów, a błędy wynikały z reguły z braku 
rejestru wypadków lub nieprowadzenia takiego 
rejestru na bieżąco. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż ogól-
na	 liczba	 nieprawidłowości uległa	 dalszemu 
zmniejszeniu. Podkreślenia wymaga też fakt, że 
już w poprzednich latach skala nieprawidłowości, 
które stwierdzano w kontrolowanych zakładach, 
ustabilizowała się na bardzo niskim poziomie.

19.	Wnioski	do	ZUS	o	podwyższenie	
składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe

Oprócz sprawdzania informacji ZUS-IWA, 
inspektorzy pracy wnioskowali do właściwych 
jednostek organizacyjnych ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100% 
na najbliższy rok składkowy – z tytułu rażącego 
naruszenia przepisów bhp, stwierdzonego w cza-
sie dwóch kolejnych kontroli. Inspektorzy PIP 
w ramach kompetencji i uprawnień, wynikających 
z art. 36 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
przesłali do jednostek ZUS 133	wnioski	o	podwyż-
szenie	 składki	 na	 ubezpieczenie	 wypadkowe,	
z których zdecydowana większość (77) dotyczyła 
firm	 budowlanych, które nie przestrzegały pod-
stawowych wymagań w zakresie wyposażania 
i stosowania urządzeń zabezpieczających stano-
wiska pracy na wysokości lub w zagłębieniach. 
Sporządzono i przekazano do jednostek ZUS także 
42 wnioski dotyczące firm	prowadzących	działal-
ność	produkcyjną, w których użytkowano maszy-
ny niespełniające minimalnych wymagań bhp, 
w szczególności w zakresie ograniczenia dostępu 
do stref zagrożenia, bezpiecznego uruchamiania 
i zatrzymywania maszyn oraz usytuowania elemen-
tów sterowniczych.

Wykres	22.	Wnioski	do	ZUS	o	podwyższenie	składki	na	ubezpieczenie	wypadkowe
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we, prawidłowo	wykonuje	obowiązki w zakre-
sie sporządzania i przekazywania do ZUS 
danych, służących do ustalania indywidualnej 
składki wypadkowej. 

Świadczy to o tym, że zdecydowana więk-
szość kontrolowanych pracodawców, będących 
płatnikami składek na ubezpieczenie wypadko-
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Z informacji przekazanych przez ZUS wyni-
ka, że we wszystkich sprawach wydano decyzje 
o podwyższeniu pracodawcy-płatnikowi składki 
wypadkowej o 100%, przy czym w 15 przypadkach 
płatnicy składki odwołali się od decyzji ZUS-u (stan 
na dzień 1.03.2010 r.). W	porozumieniu	określa-
jącym	zasady	współdziałania obu instytucji prze-
widziano systemową formę przekazywania do PIP 
przez oddziały ZUS informacji o ostatecznym rezul-
tacie wspólnych działań – po zakończeniu proce-
dury uprawomocnienia się ww. decyzji. 

20.	Pisma	o	charakterze	
informacyjno-prewencyjnym

Pisma informacyjno-prewencyjne adreso-
wane	do	 określonych	 grup	 pracodawców	 i	 ich	
organizacji (wg kryterium branżowości lub teryto-
rialności), zawierały informacje o okolicznościach 
i przyczynach najpoważniejszych lub najczęściej 
powtarzających się zdarzeń wypadkowych. Do wie-
lu pism załączano informacje o możliwości udziału 
w przedsięwzięciach prewencyjnych PIP lub mate-
riały i pakiety szkoleniowe do samooceny warun-
ków pracy i zastosowania praktycznych rozwiązań, 
eliminujących lub zapobiegających zagrożeniom 
wypadkowym. 

Na łączną liczbę 1	698	wysłanych	pism	infor-
macyjno-prewencyjnych, odpowiedzi udzieliło 
289 adresatów, informując o działaniach, zapew-
niających zatrudnionym wymagany na ich stano-
wiskach pracy poziom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. I tak m.in.:
• 138 pracodawców, prowadzących działalność 

budowlaną na terenie woj. świętokrzyskiego, 
poinformowało o wyposażeniu zatrudnionych 
w odpowiedni sprzęt ochronny i zwiększeniu 
nadzoru nad pracownikami wykonującymi 
roboty budowlane;

• 50 zakładów opieki zdrowotnej z woj. opol-
skiego zakupiło maty antypoślizgowe oraz 
pasy, ułatwiające podnoszenie i przenoszenie 
pacjentów;

• 33 zakłady piekarnicze z woj. zachodnio-po-
morskiego dokonały analizy bezpieczeństwa 
pracy przy piecach gazowych oraz przepro-
wadziły dodatkowe szkolenia pracowników 
w zakresie bezpiecznej obsługi użytkowanych 
pieców;

• 53 zakłady naprawy i obsługi samochodów 
z woj. lubelskiego dodatkowo przeszkoli-
ły zatrudnionych w zakresie bezpiecznych 

zachowań przy pracach związanych z pod-
noszeniem pojazdów lub wykorzystywaniem 
kanałów naprawczych; 

• 5 gospodarstw szkółkarskich (woj. lubelskie) 
zastosowało osłony napędów maszyn użytko-
wanych przy prowadzeniu szkółek leśnych lub 
sadowniczych.

Formuła oddziaływania na pracodawców za 
pomocą pism informacyjno-prewencyjnych, przy-
nosi ograniczone rezultaty. Przeważająca część 
adresatów nie informuje PIP o efektach podjętych 
działań lub udziela odpowiedzi w odległym ter-
minie. Z otrzymanych odpowiedzi wynika jednak, 
że treść pism skłania część pracodawców do nie-
zwłocznego zwrócenia uwagi na stan wyposaże-
nia stanowisk pracy w sprzęt roboczy spełniający 
wymagania bhp, przygotowanie pracowników do 
wykonywania zadań w sposób bezpieczny oraz 
zapewnienie właściwego nadzoru nad wykony-
waną pracą. Potwierdzają to konkretne działania 
podejmowane przez pracodawców na skutek 
otrzymanych pism.

21.	Współpraca	z	urzędami	państw	
członkowskich	UE/EOG	i	wypełnianie	
roli	instytucji	łącznikowej

Główny Inspektorat Pracy pełni rolę jednej z pol-
skich instytucji	łącznikowych	(liaison office), czyli 
urzędu umocowanego do bezpośredniego komu-
nikowania się ze swoimi odpowiednikami w kra-
jach unijnych oraz EOG (Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego).

Współpraca Państwowej Inspekcji Pra-
cy z urzędami państw członkowskich UE/EOG 
– odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków 
pracy i zatrudnienia pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na ich terytorium, na okre-
ślony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę 
w innym państwie członkowskim – obejmowała:
• udzielanie informacji w zakresie warunków 

zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na terytorium państwa 
członkowskiego UE/EOG, na określony czas, 
przez pracodawcę mającego siedzibę na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;

• informowanie o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Polski, na 
określony czas, przez pracodawcę mającego 
siedzibę w państwie będącym członkiem UE/
EOG;
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• wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem 
pracy, właściwego do udzielenia żądanej infor-
macji ze względu na zakres działania.

Wymiana informacji pomiędzy Państwo-
wą Inspekcją Pracy a instytucjami łącznikowymi 
z innych państw obszaru UE/EOG objęła w 2009 r. 
270 spraw (w 2008 r. – 268, w 2007 r. – 232). Pań-

stwowa Inspekcja Pracy współpracowała w tym 
zakresie ze wszystkim państwami Unii Europej-
skiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
tj. w sumie z 29 krajami. Największą aktywność 
pod względem liczby spraw przekazanych do PIP 
wykazały – wśród państw Unii Europejskiej: Belgia, 
Holandia, Francja, Niemcy i Czechy, zaś spośród 
krajów EOG nienależących do UE – Norwegia.

Wykres	23.	Wymiana	informacji	z	urzędami	państw	członkowskich	UE/EOG

W roku sprawozdawczym polska inspekcja 
przekazała do właściwych urzędów państw człon-
kowskich UE/EOG — w ramach realizacji zadań 
instytucji łącznikowej — 78 spraw z zakresu 
zatrudnienia	 pracowników	 delegowanych	 do	
pracy	na	terytorium	innego	państwa	członkow-
skiego (w 2008 r. — 46, w 2007 r. — 30). Ponadto 
do właściwych urzędów państw członkowskich 
przekazano 88 spraw niedotyczących pracow-

ników delegowanych (w 2008 r. — 67, w 2007 r. 
— 45).

* * *
Podstawowe dane statystyczne z działalno-

ści kontrolno-nadzorczej PIP w 2009 r. zawierają 
załączniki	 3A,B,C,	 i	 4A,B,C, zaś dane o liczbie 
funkcjonujących w kraju podmiotów gospodar-
czych — załącznik	8.

Źródło: dane PIP
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W roku 2009 inspektorzy pracy zbadali oko-
liczności i przyczyny 2 354 wypadków przy 
pracy, w tym 331 wypadków zbiorowych. W zda-

rzeniach tych poszkodowanych ogółem zostało 
2 951 osób, z których 505 poniosło śmierć, a 969 
doznało ciężkich obrażeń ciała. 

Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

ogółem 2 354 2 951 505 969

w tym: zbiorowych 331 928 57 99

Źródło: dane PIP

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy, które były przedmiotem analiz PIP, blisko 
92% stanowili pracownicy. O ile w odniesieniu 
do wypadków osób zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy, w przeważającej mierze źródłem 
informacji byli pracodawcy (w szczególności ze 

względu na obowiązek zgłoszenia do PIP każdego 
wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego), 
to w zakresie wypadków osób niebędących pra-
cownikami, inspektorzy uzyskiwali te informacje 
głównie od jednostek organizacyjnych policji, pro-
kuratury i ZUS. 

Status zatrudnienia  
poszkodowanych 

w wypadkach zbadanych  
przez PIP

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem
w tym:

ze skutkiem  
śmiertelnym

z ciężkimi  
obrażeniami ciała

pracownicy 2 712 456 879

osoby wykonujące pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy 239 49 90

Źródło: dane PIP

Wśród poszkodowanych w wypadkach 
śmiertelnych — zbadanych przez PIP — domi-
nowali robotnicy budowlani robót stanu suro-
wego oraz robót wykończeniowych. Corocznie 
daje się zauważyć zwiększony udział zawodów 
budowlanych w wypadkach (12,5% w 2006 r.; 18% 
w 2007 r.; 20% w 2008 r., 22,9% w roku 2009).

Nie zmieniła się zasadniczo struktura zbada-
nych zdarzeń wypadkowych ogółem wg miejsca 

ich zaistnienia. Wciąż dominują wypadki w miej-
scu wykonywania produkcji (bez miejsc magazy-
nowania, konserwacji i napraw).

Natomiast miejsca wypadków śmiertelnych 
(badanych w 2009 r. przez inspektorów pracy) to 
najczęściej: tereny budów — 31%, miejsca i środki 
komunikacji publicznej — 24% oraz miejsca pro-
dukcji przemysłowej — 21%.

Szczególne znaczenie w analizie wypadków 
(w celu ukierunkowania działań prewencyjnych) 
mają wydarzenia będące odchyleniami od nor-
malnego przebiegu procesów pracy. Wśród nich 
dominują wydarzenia związane z utratą kontroli 
nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzę-
tem ruchomym, a także z upadkiem osoby z wyso-
kości, np. z dachów, tarasów, okien, rusztowań, 
pomostów roboczych, drabin itp.

W zbadanych przez PIP w roku sprawo-
zdawczym wypadkach poszkodowanych zosta-
ło 1 231 osób o stażu pracy w zakładzie nie 
dłuższym niż 1 rok (41,7% ogółu poszkodowa-
nych), z których 306 to poszkodowani o stażu 
pracy do 7 dni (wśród nich 75 poniosło śmierć, 
a 126 doznało ciężkich obrażeń ciała).
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Wykres 24. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach — wg stażu pracy

Źródło: dane PIP
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Wykres 25. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych — wg wykonywanych zawodów 

Źródło: dane PIP
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Wykres 26. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach — wg miejsca wypadku

liczba poszkodowanych

72

73

92

155

603

710

1021

miejsce uprawy, hodowli, połowu ryb, lasy i tereny zielone

placówki ochrony zdrowia

biura, placówki naukowe, szkoły, zakłady usługowe

pod ziemią, wyłączając place budowy

miejsce i środki komunikacji publicznej

teren budowy, kamieniołom, kopalnia odkrywkowa

miejsce produkcji przemysłowej

Źródło: dane PIP

Wykres 27. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach 
— wg wydarzeń stanowiących odchylenie od normalnego przebiegu procesów pracy

42

148

184

185

259

506

535

791

ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym 
(prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)

wstrząs psychiczny, strach, przemoc, atak, zagrożenie

odchylenia związane z elektrycznością , wybuch, pożar

ruchy ciała bez wysiłku fizycznego 
(prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)

wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, 
załamanie się czynnika materialnego

poślizgnięcie się, potknięcie, upadek osoby

utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, 
transportowanym ładunkiem, narzędziem lub obiektem

Źródło: dane PIP liczba poszkodowanych
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Wybrane wydarzenia, stanowiące odchylenie 
od normalnego przebiegu procesu pracy, w wyni-
ku których śmierć poniosła największa liczba 
osób (dane na podstawie zbadanych wypadków), 
to:

−	 utrata kontroli nad: maszyną, środkami trans-
portu, transportowanym ładunkiem, narzę-
dziem i obiektem — 137 ofiar śmiertelnych,

−	 pośliźnięcie, potknięcie, upadek osoby 
— 109 ofiar śmiertelnych,

−	 uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizg-
nięcie, upadek, załamanie się czynnika mate-
rialnego — 77 ofiar śmiertelnych,

−	 wydarzenia związane z elektrycznością, 
wybuch, pożar — 33 ofiary śmiertelne.

Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 
2 354 wypadków przy pracy, inspektorzy PIP ustali-
li łącznie 8 788 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich 
dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie (w tym 
przede wszystkim — nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika spowodowane zaskoczeniem niespo-
dziewanym zdarzeniem) — 49% wszystkich usta-
lonych przyczyn wypadków. Przyczyny określone 
jako organizacyjne (które łącznie stanowiły 40%) 
dotyczyły w przeważającej mierze sfery ogólnej 
organizacji pracy. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, najmniejsza liczba przyczyn związana była 
z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi roz-
wiązaniami technicznymi; przyczyny techniczne 
stanowiły 11% ogółu ustalonych przyczyn wypad-
ków przy pracy.

Wykres 28. Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków
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297
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niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
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nieużywanie sprzętu ochronnego

stan psychofizyczny pracownika

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym

niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika

nieprawidłowe zachowanie się pracownika

przyczyny techniczne  przyczyny organizacyjne  przyczyny ludzkie

Źródło: dane PIP
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Powtarzalne przyczyny wypadków przy pracy 
to:

Wśród przyczyn technicznych:

−	 brak, niewłaściwy dobór i stan osłon oraz 
urządzeń zabezpieczających — (zabezpiecze-
nia m.in. przed zetknięciem się z ruchomymi 
elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; 
uderzeniem przez wyrzucane materiały i przed-
mioty; wybuchem; zetknięciem z powierzch-
niami o skrajnych temperaturach — bardzo 
wysokich lub niskich; porażeniem prądem 
elektrycznym) — 36,5% ogółu przyczyn tech-
nicznych; 

−	 niewłaściwa stateczność czynnika materialne-
go (brak zabezpieczeń przed przewróceniem, 
zmianą położenia itp.) — 10,5%; 

−	 brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej 
— 10,3%;

−	 brak lub niewłaściwe układy sterowania, ele-
menty sterownicze, a także urządzenia sygnali-
zujące powstawanie zagrożeń — 8,2%;

−	 wady konstrukcyjne, niewłaściwa struktura 
przestrzenna oraz nieodpowiednia wytrzyma-
łość czynnika materialnego — 5,8%;

−	 ukryte wady czynnika materialnego — 5,7%.

Wśród przyczyn organizacyjnych:

−	 brak nadzoru nad pracownikami — 17,9% ogó-
łu przyczyn natury organizacyjnej;

−	 tolerowanie przez nadzór odstępstw od prze-
pisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy 
— 15,9%;

−	 brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej 
pracy — 14,5%;

−	 dopuszczanie do pracy pracowników bez 
przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolo-
nych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy — 12,0%;

−	 niewyposażenie pracowników w środki ochro-
ny indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych 
środków — 7,9%;

−	 niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych 
— 5,3%;

−	 niedostateczne przygotowanie zawodowe pra-
cowników, w tym brak wymaganych uprawnień 
kwalifikacyjnych — 4,9%;

−	 dopuszczenie do pracy pracowników z prze-
ciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań 
lekarskich — 4,9%.

Wśród tzw. przyczyn ludzkich:

−	 nieprawidłowe zachowanie się pracowników 
— 26,5% ogółu tzw. przyczyn ludzkich;

−	 niewłaściwe samowolne zachowanie się pra-
cownika — 9,3%;

−	 brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynni-
kiem materialnym przez pracownika — 6,9%;

−	 stan psychofizyczny pracowników, niezapew-
niający bezpiecznego wykonywania pracy 
— 3,4%;

−	 nieużywanie sprzętu ochronnego przez pra-
cownika — 3,2%.

W wyniku stwierdzonych w czasie ww. kontroli 
naruszeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wyda-
li łącznie 2 964 decyzje. Ponadto w 1 916 wystą-
pieniach pokontrolnych skierowali łącznie 3 144 
wnioski, dotyczące podjęcia działań organizacyjno- 
-technicznych mających na celu wyeliminowanie 
lub ograniczenie występujących zagrożeń wypad-
kowych.

W związku z ujawnionymi — w trakcie badania 
przyczyn i okoliczności wypadków — wykrocze-
niami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy 
nałożyli 968 mandatów karnych oraz skierowali 202 
wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Ponadto, 
w 64 przypadkach, zawiadomili organy proku-
ratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową.

W celu przeciwdziałania wzrostowi liczby 
wypadków przy pracy, PIP — przy współudziale 
partnerów społecznych i instytucji państwowych 
— podejmowała w 2009 r. działania kontrolno 
— nadzorcze i prewencyjne w branżach o najwięk-
szym nasileniu zagrożeń wypadkowych.

Kontrole, jakie przeprowadzone zostały w roku 
sprawozdawczym przez PIP u pracodawców 
i w innych podmiotach gospodarczych, przyczyni-
ły się do poprawy warunków pracy na stanowi-
skach, które wcześniej nie spełniały wymagań 
bhp. Jednocześnie realizowano kampanie i progra-
my prewencyjno-promocyjne, wspierające działal-
ność kontrolną w zakresie ograniczania zagrożeń 
wypadkowych. Działania te zostały omówione 
w rozdziale VII.

*  *   *

W 2009 r. kontynuowano kontrole przestrze-
gania przez pracodawców przepisów Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz sposobu ich dokumentowania, a także 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. Kontrole przeprowadzo-
no u 2 239 pracodawców (zatrudniających łącznie 
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494,3 tys. pracowników), poddając analizie 8 191 
dokumentacji powypadkowych.

Tak jak w latach ubiegłych, nadal stwierdzano 
w części kontrolowanych zakładów (16%) nieprze-
strzeganie obowiązku niezwłocznego przystę-
powania do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku, w tym w szczególności — zaniechanie 
dokonania oględzin miejsca wypadku (11%).

Nadal inspektorzy stwierdzają nieprawidłowo-
ści w zakresie rejestracji wypadków przy pracy 
i przekazywania informacji do statystyki publicz-
nej GUS. Problem dotyczył 916 objętych kontrolą 
postępowań powypadkowych w 390 zakładach 
(ponad 17%).

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami 
przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 lipca 1998r. (oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.), inspektorzy wyda-
li łącznie 269 decyzji, w tym 13 decyzji nakazują-
cych ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. 

Ponadto skierowali do pracodawców 5 136 wnio-
sków dotyczących przestrzegania zasad prawidło-
wego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy. Winnych popełnienia wykroczeń, 
inspektorzy pracy ukarali grzywnami (69 man-
datów) oraz skierowali 6 wniosków o ukaranie 
do sądów grodzkich. W przeważającej większości 
postępowania te wszczęte zostały w związku z nie-
prawidłowościami związanymi z powiadamianiem 
o wypadkach przy pracy organów PIP.

Kontrole przestrzegania obowiązków w zakre-
sie postępowania powypadkowego, a zwłaszcza 
stosowania właściwych środków zapobiegających 
kolejnym wypadkom przy pracy, od wielu lat wyka-
zują wysoki stopień uchybień i nieprawidłowości. 
Powodem takiego stanu jest m.in. wciąż niedosta-
teczna wiedza pracodawców w obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym dalsze działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w omawianym obszarze 
obejmą w szczególności:
•	 zintensyfikowane kontrole, wspierane przed-

sięwzięciami prewencyjnymi, w zakładach 
o największym nasileniu zagrożeń wypadko-
wych;

•	 publikację i udostępnianie materiałów informa-
cyjno-szkoleniowych oraz rozwijanie podstro-
ny internetowej PIP zawierającej informacje 
o wybranych wypadkach przy pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wskazania ich oko-
liczności i przyczyn (przykłady mechanizmów 
prowadzących do wystąpienia wydarzenia 
wypadkowego) oraz niezbędnych działań 
zapobiegawczych.

W skontrolowanych dokumentacjach powy-
padkowych (w co piątym zakładzie), pomimo 
jednoznacznych dowodów dotyczących przy-
czyn wypadków, nie zostały wskazane naru-
szenia przepisów bezpieczeństwa pracy, za 
które odpowiedzialny jest pracodawca. Brak 
działań zapobiegawczych, będący konsekwen-
cją niedokonania lub niedokładnej analizy zagro-
żeń na stanowisku pracy na którym doszło do 
wypadku, stwarza ryzyko zaistnienia podob-
nego zdarzenia w przyszłości, w tym o najpo-
ważniejszych skutkach.



IV.

WYNIKI KONTROLI 
UJĘTYCH 
W PROGRAMIE 
DZIAŁAŃ 
DŁUGOFALOWYCH 
NA LATA 2007–2009 
(III ETAP REALIZACJI)





45

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

1. Wynagrodzenia i inne świadczenia 
ze stosunku pracy

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykres 30. Struktura decyzji nakazujących wypłatę świadczeń

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

wykroczeń w tym obszarze;

Źródło: dane PIP
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Wykres 31. Struktura wniosków w wystąpieniach dot. wypłaty świadczeń

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

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

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

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

2. Czas pracy

A. Czas pracy w transporcie drogowym

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

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

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

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

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

Wykres 33. Struktura skontrolowanych zakładów 
– wg posiadanego taboru

04-W06 Struktura skontrolowanych zakładów 04-W07 Struktura skontrolowanych zakładów
wg rodzaju i obszaru wykonywanej działalności wg posiadanego taboru

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

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

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

Wykres 34. Czas pracy w transporcie drogowym – naruszenia przepisów

Wykres 35. Prowadzenie pojazdu, odpoczynki i przerwy – naruszenia przepisów

% pracodawców naruszających przepisy

zapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym 
z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy

określenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub 
obwieszczeniu systemów czasu pracy

rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy

34
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W ocenie inspektorów pracy, główną przyczy-
nę stwierdzonych naruszeń stanowi dążenie pra-
codawców do minimalizacji kosztów związanych 
z prowadzeniem firmy. W poszukiwaniu oszczęd-
ności, zmniejszają stan zatrudnienia kierowców, 
co automatycznie powoduje zwiększenie zadań 
przewozowych dla pozostałej grupy. Również brak 
właściwego planowania ze strony spedytorów 
i dyspozytorów przekłada się na konieczność 
zlecania kierowcom nadmiernej liczby zadań, bez 
uwzględnienia dopuszczalnych okresów jazdy, 
wymaganych przerw i odpoczynków. 

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

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

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

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

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

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

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

B. Czas pracy w transporcie szynowym

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

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

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

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

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

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

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

Wykres 36. Czas pracy w transporcie szynowym – naruszenia przepisów

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

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

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

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

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

w tym obszarze;
	u 6 stwierdzono wykroczenia i w związku 

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

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

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

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

C. Czas pracy w transporcie lotniczym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Czas pracy w zakładach różnych branż

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

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

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

w tym obszarze;
	u 4 stwierdzono wykroczenia i w związku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykres 40. Obrabiarki do metali – naruszenia przepisów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypadki przy pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie 2009 2008 2007

liczba wypadków ogółem 1 240 1 485 1 724

w tym: śmiertelnych 23 8 1

ciężkich 37 9 14

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

23
(7,44)

24
(8,96)

28
(8,82)

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

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

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

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

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

Choroby zawodowe w zakładach objętych wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie 2009 2008 2007

liczba chorób ogółem 84 96 108

pylice płuc 34 52 61

uszkodzenie słuchu 29 21 21

zespół wibracyjny 7 9 7

przewlekłe choroby oskrzeli 1 1 2

choroby skóry 1 0 0

roczny wskaźnik zachorowalności 159 157 175

liczba chorób stwierdzonych u emerytów i rencistów 54 68 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: dane PIP

składowanie lub magazynowanie materiałów

zabezpieczenie stanowisk pracy 
przed spadającymi przedmiotami
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stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników

przeszkolenie wstępne w dziedzinie bhp 
— instruktaż stanowiskowy

wyposażanie pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej

piony komunikacyjne

wypełnienie rusztowania pomostami roboczymi

poręcze ochronne na rusztowaniu
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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

Źródło: dane PIP
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udokumentowana ocena ryzyka zawodowego
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— instruktaż stanowiskowy
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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

Źródło: dane PIP
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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.
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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
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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%.
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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. 
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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. 

Źródło: dane PIP
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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
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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
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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
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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).
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Statystyczne ujęcie rezultatów pracy inspekto-
rów PIP stanowi ważny wyznacznik ich skuteczno-
ści, choć oczywiście nie wyczerpuje całokształtu 
działań urzędu na rzecz likwidowania nieprawidło-
wości w zatrudnieniu oraz zagrożeń w środowisku 
pracy.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze efekty 
działań Państwowej Inspekcji Pracy w roku spra-
wozdawczym, które można ująć w postaci danych 
liczbowych (stan na dzień 15.04.2010 r.): 

•	 wyeliminowanie przez pracodawców niepra-
widłowości z zakresu legalności zatrudnie-
nia dotyczących ponad 90 tys. osób (w tym 
potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku 
pracy dla 7,8 tys. osób będących stronami 
umów cywilnoprawnych oraz dla 5,1 tys. osób 
pracujących bez żadnej umowy);

•	 skorygowanie treści umów o pracę zawar-
tych z ponad 29,4 tys. pracowników;

•	 wpłacenie przez płatników zaległych składek 
na Fundusz Pracy za 28,3 tys. pracowników 
— na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł;

•	 wpłacenie przez płatników zaległych składek 
na ubezpieczenie społeczne 4,5 tys. pracow-
ników, na łączną kwotę ponad 5 mln zł;

•	 wyegzekwowanie dla 121 tys. pracowni-
ków wypłaty należności na kwotę ponad 
103,5 mln zł;

•	 wyeliminowanie nieprawidłowości związanych 
z zatrudnianiem ponad 8,2 tys. pracowników 
w godzinach nadliczbowych;

•	 wyeliminowanie nieprawidłowości w ewiden-
cji czasu pracy ponad 100,2 tys. pracowni-
ków oraz założenie ww. ewidencji dla 34 tys. 
zatrudnionych;

•	 udzielenie zaległych urlopów wypoczynko-
wych prawie 49,2 tys. pracowników;

Ponadto w wyniku kontroli inspektorzy wyegze-
kwowali wykonanie przez pracodawców obowiąz-
ków określonych w przepisach bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w tym dotyczących:

•	 oceny ryzyka zawodowego (łącznie w odnie-
sieniu do 338,5 tys. pracowników);

•	 badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy (ponad 
58,1 tys. pracowników);

•	 badań lekarskich (64,9 tys. pracowników);

•	 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy (112,1 tys. pracowników).

Podkreślić należy, że dzięki działaniom 
inspektorów pracy zlikwidowane zostały 
w kontrolowanych zakładach bezpośrednie 
zagrożenia dla życia i zdrowia prawie 80,2 tys. 
pracowników.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

1. Kampania informacyjna 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
— upadki i poślizgnięcia”

W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła I etap kampanii informacyjnej 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — upad-
ki i poślizgnięcia”, której adresatami byli praco-
dawcy prowadzący działalność budowlaną, 
pracownicy oraz wszyscy uczestnicy procesu 
budowlanego — inwestorzy budowlani, inspek-
torzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kie-
rownicy budów lub robót budowlanych. Oprócz 
zwiększenia świadomości zagrożeń zawodowych 
w ww. branży, celem kampanii było też promowa-
nie nowoczesnych systemów i środków eliminu-
jących zagrożenie upadkiem z wysokości. Duże 
inwestycje budowlane objęto stałym nadzorem, 
w ramach którego prowadzono ścisłą współpracę 
ze służbami inwestorskimi i samymi inwestorami 
— zaangażowanymi w sprawy planowej i bezpiecz-
nej realizacji budowy. 

Kampanię rozpoczęto od e-mailingu, obej-
mującego 25 tys. pracodawców i przedsiębiorców 
budowlanych, którzy zostali w ten sposób poinfor-
mowani o celach planowanych przez PIP działań 
w budownictwie oraz możliwościach uzyskania 
fachowej pomocy w zakresie poprawy stanu bhp 
(publikacje, strony internetowe, porady w siedzi-
bach oip-ów). Informacje zawierały również zapro-
szenie do udziału w programie prewencyjnym. 
W wyniku ww. akcji e-mailingowej, blisko 19 tys. 
pracodawców odwiedziło stronę internetową 
www.bezupadku.pl, natomiast ok. 9 tys. pobrało 
listę kontrolną do samodzielnej oceny bezpieczeń-
stwa i warunków pracy w małym zakładzie budow-
lanym.

Główny przekaz medialny skierowany został 
do robotników budowlanych, wykonujących pra-
ce na wysokości. Wykorzystano w tym celu rekla-
my telewizyjne i radiowe, reklamy na billboardach 
i reklamę w internecie.

Spot telewizyjny — emitowany w okresie od 
22 czerwca do 15 lipca oraz od 1 listopada do 
20 grudnia 2009 r. — ukazał się 662 razy w 8 sta-
cjach telewizyjnych. Przesłanie do adresatów 
kampanii znalazło się na 370 billboardach, które 
w miarę możliwości umieszczano w pobliżu placów 
budów w 8 największych miastach Polski.

Dla pracodawców — właścicieli małych 
firm, zainteresowanych zapewnieniem swoim 
pracownikom skutecznej ochrony przy pracach 
na wysokości, uruchomiono program prewen-
cyjny, w ramach którego — przy fachowej 
pomocy i wsparciu inspektorów PIP — mogli 

Zdjęcie 1. Billboard kampanii budowlanej

dostosować sprzęt budowlany i użytkowane 
środki ochrony do wymagań przepisów bhp. 
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Według badań przeprowadzonych przez Ośro-
dek Badań Opinii Publicznej TNS, ponad 40% 
robotników budowlanych — respondentów bada-
nia, potwierdziło kontakt z przekazem kampanii. 

W grupie tej, 63% pozytywnie oceniło celowość 
przeprowadzenia kampanii, natomiast na zmianę 

dotychczasowych zachowań przy wykonywaniu 
pracy na wysokości — wskazało 42% responden-
tów. Raport, przedstawiający w sposób komplek-
sowy wyniki kampanii medialnej umieszczono na 
stronie www.bezupadku.pl.

Wykres 66. Struktura wieku robotników budowlanych, którzy zetknęli się z przekazem kampanii medialnej 
(na podstawie badania OBOP-TNS na grupie 400 respondentów)

Dzięki współpracy okręgowych inspektoratów 
z mediami lokalnymi — w regionalnych stacjach 
telewizyjnych, radiowych oraz prasie opublikowa-
no (wyemitowano) 312 informacji o kampanii (144 
w prasie, 107 w radiu oraz 61 w telewizji).

W ramach upowszechniania wiedzy na temat 
skutecznych rozwiązań technicznych i organiza-
cyjnych, umożliwiających osiągnięcie pożądanego 
poziomu bezpieczeństwa przy pracach na wyso-
kości, przeprowadzono w okręgowych inspekto-
ratach pracy 179 szkoleń, spotkań i seminariów. 
Poświęcono je przede wszystkim praktycznym 
zagadnieniom dotyczącym ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości, planowaniu środków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenach 
budowy oraz zarządzaniu sprawami bhp przy rea-
lizacji inwestycji budowlanych. W organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Pracy spotkaniach 
wzięło udział prawie 4,2 tys. osób. 

W 2009 roku przygotowano w Państwowej 
Inspekcji Pracy 14 publikacji, dotyczących różnych 
aspektów bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
których łączny nakład wyniósł 486 tys. egzem-
plarzy. Poszczególne publikacje opracowano dla 
określonych grup adresatów kampanii: inwestorów, 
kierowników budów, pracodawców, robotników 
budowlanych, w tym w szczególności młodych, 
rozpoczynających pracę w budownictwie.

Zdjęcie 2. Okładki publikacji PIP dot. budownictwa

 

poniżej 25 lat

25–29 lat

30–39 lat

powyżej 40 lat

60%

41%

39%

29%
Źródło: OBOP-TNS
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Przeprowadzono również — dla łącznie ponad 
1,3 tys. osób — 45 pokazów środków ochrony zbio-
rowej i indywidualnej, zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Podczas pokazów podkre-
ślano korzyści wynikające ze stosowania ww. środ-
ków — zarówno w aspekcie spełniania wymagań 
prawa, jak i sprawnej realizacji budowy. 

Spośród 671 zgłoszonych do PIP dużych 
inwestycji budowlanych, szczególnym nadzorem 
objęto realizację 294 obiektów — ze względu 
na skalę i złożoność problemów wykonawczych, 
które mogły wpływać na poziom bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Nadzór polegał na wyprzedzają-
cym uzgadnianiu i konsultowaniu — z przed-
stawicielami służb inwestorskich i wykonawcami 
poszczególnych etapów budowy — zagadnień 
bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza dotyczących 
planowania środków bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia pracowników oraz koordynacji robót 
budowlanych. 

W szkoleniach związanych z programem pre-
wencyjnym „Bezpieczna budowa” wzięło udział 
707 pracodawców, z których 551 zgłosiło pisem-
ną deklarację udziału w tym programie. W wyni-
ku wdrożenia do praktyki funkcjonowania firmy 
budowlanej — właściwych rozwiązań zapobiega-
jących zagrożeniom związanym z wykonywaniem 
pracy na wysokości, 244 pracodawców — uczest-
ników programu — otrzymało od PIP specjalne 
świadectwa potwierdzające pozytywną ocenę pod-
jętych działań.

2. Kampania informacyjno-kontrolna 
EURO 2012

W 2009 r. kontynuowano nadzór nad budową 
lub przebudową obiektów przygotowywanych 
na finałowy turniej Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012. W porównaniu z 2008 r. 
zakres zadania został rozszerzony o inwestycje dot. 
budowy stadionów w Gdańsku i Wrocławiu. Skala 
i złożoność tych projektów, wymaga szczególnie 
umiejętnej koordynacji robót na poszczególnych 
etapach budowy, z uwzględnieniem priorytetowego 
znaczenia zagadnień bezpieczeństwa pracy. Aby 
skutecznie zapobiegać zdarzeniom wypadkowym, 
działania kontrolno-nadzorcze PIP poprzedzane 
były spotkaniami informacyjnymi z inwestorami, 
przedstawicielami służb inwestorskich, projektan-
tami i wykonawcami. Szczególne znaczenie nada-
no sprawom planowania środków bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu poszczegól-
nych robót oraz koordynacji prac budowlanych. 

Kontrole stanu przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy na realizowanych w 2009 r. obiek-
tach EURO 2012, dotyczyły w szczególności 
spełniania wymagań związanych z zagospoda-
rowaniem i organizacją terenów budowy, prowa-
dzeniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych 
i betonowych. Istotnym przedmiotem kontroli było 
też przygotowanie zapleczy budowy i wyposażenie 
pracowników do pracy w warunkach zimowych. 

Na budowach stadionów, gdzie pracowało 
ogółem 5,7 tys. osób, inspektorzy pracy przepro-
wadzili 86 kontroli przestrzegania przepisów bhp 
i 42 wizytacje warunków pracy. Kontrolowano 
również legalność zatrudnienia oraz przestrzega-
nie przepisów dot. wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowników. M.in. — na początku 
grudnia 2009 r., na budowie Stadionu Narodowego, 
30 inspektorów PIP, wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji i Straży Granicznej, sprawdziło legalność 
zatrudnienia ponad 300 osób pracujących na tym 
obiekcie.

Przyjęte zasady współpracy z inwestorami 
i głównymi wykonawcami zaowocowały skutecz-
niejszym rozwiązywaniem problemów związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie.

Podczas kontroli i wizytacji obiektów, inspekto-
rzy stwierdzili podjęcie przez inwestorów i wykonaw-
ców szeregu działań o charakterze organizacyjnym 
służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
pracy, takich jak:
•	 ustanowienie koordynatorów ds. bhp
•	 wprowadzenie systemu identyfikacji pracow-

ników (upoważnionych do wejścia na teren 
budowy),

•	 wprowadzenie systemu sprawdzającego przy-
gotowanie pracowników do wykonywania pra-
cy w sposób bezpieczny oraz praktycznych 
umiejętności w tym zakresie,

•	 sporządzanie cyklicznych raportów i analiz 
bezpieczeństwa pracy. 

Na budowie Stadionu Narodowego w Warsza-
wie ustanowiony został stały dyżur inspektora 
pracy (raz na tydzień) poświęcony sprawom pra-
cowniczym. Większość problemów rozwiązywana 
była — po interwencji inspektora pracy — w trybie 
natychmiastowym. Ponadto kierownictwo Konsor-
cjum Firm Budowlanych utworzyło Punkt Konsul-
tacyjny dla wszystkich pracowników budowy. Ze 
względu na to, że zdecydowana większość firm 
działających na tej budowie ma swoje siedziby 
poza Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warsza-
wie, przyjęto zasadę przekazywania zgłaszanych 
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skarg pracowniczych do innych okręgów w termi-
nie niezwłocznym. 

Na budowie stadionu w Poznaniu, na wniosek 
inspektora pracy, dokonywano kilkakrotnie korekt 
w instrukcji montażu konstrukcji dachu, w której 
zastosowano innowacyjne rozwiązania.

Warto też dodać, że rozwiązane zostały umo-
wy na roboty budowlane z czterema firmami pra-
cującymi na budowie Stadionu Narodowego, które 
— jak wykazały kontrole PIP — nie wypłacały w ter-
minie należnych wynagrodzeń.

W trakcie robót na budowie Stadionu Naro-
dowego w Warszawie doszło do tragicznego 
zdarzenia: na skutek upadku z wysokości kosza 
transportowego, śmierć poniosło 2 pracowników. 
Powołany przez Głównego Inspektora Pracy 
zespół do zbadania okoliczności i przyczyn tego 
wypadku, oprócz wskazania karygodnych zanie-
dbań ze strony nadzoru, sformułował wnioski pre-
wencyjne dotyczące:
•	 natychmiastowego wstrzymania robót trans-

portowych przy użyciu tego typu koszy na 
pozostałych budowach stadionów,

•	 wprowadzenia szczegółowych procedur spo-
rządzania przez producentów dokumentacji 
techniczno-ruchowych,

•	 działań legislacyjnych, dotyczących opraco-
wania szczegółowych przepisów bhp przy eks-
ploatacji tego typu urządzeń. 
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy oraz 

podczas specjalnie zorganizowanej konferencji 
prasowej, Główny Inspektor Pracy poinformował 
o ustaleniach związanych z ww. wypadkiem i pod-
jętych środkach, mających zapobiec podobnym 
zdarzeniom w przyszłości.

W wyniku kontroli przeprowadzonych na 
budowach stadionów, wydano ogółem 458 decy-
zji, w tym 40 decyzji wstrzymujących pracę oraz 
16 decyzji kierujących pracowników do innych 
prac. Ponadto do pracodawców inspektorzy skie-
rowali 57 wystąpień zawierających 256 wniosków 
pokontrolnych. Ukarano mandatami 35 osób 
odpowiedzialnych za stan bhp na kwotę 49 700 zł. 
Skierowano ponadto do sądów grodzkich 
14 wniosków o ukaranie.

Dotychczasowy przebieg działań prewencyjno- 
-kontrolnych PIP wskazuje na możliwość uzyska-
nia radykalnej poprawy poziomu bezpieczeństwa 
przy wykonywaniu robót budowlanych — wyma-
ga to jednak czasu i uwarunkowane jest zaan-
gażowaniem wszystkich uczestników procesu 
budowlanego w prawidłową organizację pracy 
i zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad sta-
nowiskami pracy, tak aby nie dochodziło do ryzy-
kownych zachowań, skutkujących tragicznymi 
zdarzeniami.

3. Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym

Jedną z podstawowych form oddziaływania PIP 
na stan ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym 
jest doradztwo techniczne, służące eliminowaniu 
zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy. 
Zadanie to inspektorzy realizują, wizytując miej-
sca prowadzenia prac polowych oraz pozostałych 
prac w obrębie obejść gospodarskich (podwórza, 
zagrody i budynki inwentarskie), a także oceniając 
funkcjonowanie transportu rolniczego, w tym po 
drogach publicznych.

Wizytacje przeprowadzone w rolnictwie indywidualnym w 2009 r.

Wizytacje ogółem, w tym dot.: 12 245

 – prac żniwnych, 5 060

 – innych prac polowych, 1 414

 – gospodarstw ogółem, w tym dot.: 5 771

 gospodarstw uczestniczących w konkursie 
 „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
 (wspólnie z inspektorami KRUS)

1 026

Liczba osób pracujących, objętych wizytacjami 25,1 tys.

Podczas wizytacji inspektorzy PIP dokonali 
przeglądu stanu technicznego 7,8 tys. ciągników, 
6,5 tys. przyczep rolniczych, 3,2 tys. kombajnów 
oraz 7,4 tys. innych maszyn i urządzeń rolniczych 

(w tym np. siewników zbożowych, sadzarek do 
ziemniaków, opryskiwaczy polowych, kosiarek, 
sieczkarń, pras do siana i słomy, rozrzutników do 
obornika oraz pilarek tarczowych i łańcuchowych). 
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Znacząca część środków transportu, maszyn 
i urządzeń stosowanych w rolnictwie nie spełnia-
ła wymagań związanych z bezpiecznym ich użyt-

kowaniem. Najwięcej zastrzeżeń budziły wały 
przegubowo-teleskopowe, przekazujące moc 
ciągnika do maszyny rolniczej.

Wykres 67. Odsetek ciągników, przyczep, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, 
które nie spełniały wymagań dot. bezpiecznej pracy podczas ich użytkowania

ciągniki rolnicze

kombajny zbożowe

przyczepy rolnicze

inne maszyny i urządzenia rolnicze

wały przegubowo-teleskopowe

44

Uchybienia dotyczące ciągników polegały 
na niewłaściwym stanie urządzeń przyłączenio-
wych (brak lub uszkodzona osłona końcówki wału 
odbioru mocy WOM), niesprawnych urządzeniach 
zaczepowych, układach kierowniczych i hamulco-
wych lub zużytym ogumieniu. 

W dużej części użytkowanych przyczep rolni-
czych stwierdzono zły stan burt i ich zabezpieczeń 
oraz brak sygnalizacji świetlnej. Dotyczyło to prze-
de wszystkim przyczep-samoróbek, nie posiadają-
cych potrzebnej homologacji.

W kombajnach stwierdzano przede wszystkim 
niesprawne sygnały dźwiękowe, niekompletne dra-
binki i poręcze wiodące do pomostów operatorów, 
a także brak kompletu osłon mechanizmów napę-
dzających heder (przyrząd żniwny). W wyposażeniu 
niektórych kombajnów stwierdzano brak dodat-
kowych podpór, służących ochronie osób napra-
wiających sprzęt i przebywających pod hederem 
uniesionym przy użyciu siłownika hydraulicznego.

W przeglądanych maszynach rolniczych naj-
większe zagrożenie stanowiły nieosłonięte części 
ruchome napędów lub elementów tnących oraz 
brak w ich wyposażeniu środków ochronnych 
(podajniki, popychacze, przegarniacze itp.). 

Ok. 70% ocenionych pilarek tarczowych 
nie posiadało osłony dolnej części piły, kaptura 

ochronnego górnej części piły lub osłon elemen-
tów napędu z silnika. 

Szczególnie niepokoi fakt, iż co drugi zespół 
sprzęgający napęd ciągnika z maszyną nie 
został osłonięty lub osłona była niekompletna 
lub uszkodzona.

Oprócz prac polowych, inspektorzy prze-
prowadzali wizytacje budynków inwentarskich 
i obejść. Najczęściej stwierdzane zaniedbania to: 

–	 nieprawidłowy stan instalacji i urządzeń elek-
trycznych (prowizoryczne podłączenia, prze-
wody niezabezpieczone przed mechanicznym 
uszkodzeniem, naprawiane bezpieczniki topi-
kowe, itp.) — 2 132 przypadki,

–	 nieprawidłowe wejścia na strychy (brak barie-
rek przy schodach, zły stan techniczny scho-
dów) — 1 200 przypadków,

–	 nieprawidłowe drabiny i rusztowania — 1 713 
przypadków,

–	 brak zabezpieczeń otworów technologicznych 
— 1 677 przypadków,

–	 niewłaściwe przechowywanie maszyn (ostre, 
wystające elementy) — 1 651 przypadków,

–	 brak lub niewłaściwe zabezpieczenia dołów 
i szamb — 866 przypadków,

–	 ogólny nieporządek — 1 966 przypadków.

48

50

52

56

Szczególnie duże zagrożenia wypadkowe 
wiązały się z użytkowaniem ciągników własnej 
konstrukcji, które nie spełniały praktycznie żad-
nych wymagań bhp; w trakcie wizytacji stwier-
dzono aż 177 takich przypadków. 

W roku 2009 inspektorzy PIP zorganizowali 
pokazy bezpiecznej obsługi ciągników i agrego-
wanych maszyn rolniczych oraz pilarek tarczo-
wych i łańcuchowych — dla 4,9 tys. rolników 
i uczniów szkół rolniczych.

Źródło: dane PIP
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Wciąż poważnym problemem jest kwestia 
azbestu zastosowanego jako składnik pokryć 
dachowych budynków mieszkalnych i inwen-
tarskich. Poziom zagrożenia znacząco wzrasta 
w przypadkach remontu lub wymiany dachów 
oraz wtórnego wykorzystania usuniętych materia-
łów azbestowych do budowy wiat na podwórzach, 
utwardzania dróg polnych, itp. Wiedza rolników 
na temat podstawowych zasad ochrony przed 
wchłanianiem włókien azbestowych jest wciąż 
niewielka. W wielu gminach brakuje planów 
usuwania płyt azbestowo-cementowych i unie-
szkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Inną formą oddziaływania PIP na środowisko 
wiejskie są konkursy o tematyce bhp. W 2009 r. 
w 147 (w tym 123 — zorganizowanych wspólnie 
z KRUS) konkursach wzięło udział 6,2 tys. rolni-
ków. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się 
organizowany przez KRUS ogólnopolski konkurs 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”. W 2009 r. 
inspektorzy PIP, wspólnie z inspektorami KRUS, 
przeprowadzili w ramach kolejnych etapów ww. 
konkursu (regionalnego, wojewódzkiego i ogól-
nopolskiego) 1 026 wizytacji gospodarstw indywi-
dualnych. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy, 
jak corocznie, była jednym z fundatorów nagród 

i dyplomów dla 16 laureatów tego konkursu na 
szczeblu krajowym. Gospodarstwa konkursowe 
stanowią wzór dobrej praktyki do naśladowania 
dla pozostałych rolników. 

Ważną częścią działalności PIP na rzecz ochro-
ny pracy w rolnictwie indywidualnym jest czynny 
udział inspektorów i pozostałych pracowników 
merytorycznych inspekcji w rolniczych imprezach 
masowych.

Obserwacje inspektorów wskazują, że zmniej-
sza się liczba przypadków powierzania dzieciom 
niebezpiecznych i szkodliwych dla ich zdrowia 
zadań. Coraz częściej spotyka się na wsi zorgani-
zowane formy opieki nad dziećmi (np. prowadze-
nie świetlic w okresie nasilenia prac polowych). 
Uwarunkowania ekonomiczne oraz tradycyjne 
nawyki wdrażania dzieci do pracy w gospodarstwie 
rolniczym wciąż jednak uniemożliwiają traktowa-
nie zakazu pracy dzieci do lat 16 jako przyjętego 
w praktyce polskiego rolnictwa standardu. 

Adresowane do dzieci i młodzieży wiej-
skiej działania PIP o charakterze edukacyjnym 
budzą duże zainteresowanie młodych odbiorców, 
w szczególności gdy przekazywane są nie tylko 
w formie szkolnych wykładów, ale także podczas 
konkursów i zabaw. 

W 2009 r. zagadnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy pracach rolniczych 
w obejściu i budynkach — ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na praktyczne sposoby zapobie-
gania narażeniu na azbest — były przedmiotem 
714 szkoleń (w tym 561 — zorganizowanych 
wspólnie z KRUS-em, ODR-ami i innymi partne-
rami) dla 21,1 tys. rolników.

W 2009 r. pracownicy PIP — wyspecjali-
zowani w sprawach rolnictwa — zorganizowali 
podczas targów i wystaw rolniczych 246 punk-
tów informacyjno-doradczych, które wg sza-
cunków organizatorów odwiedziło prawie 72 tys. 
osób. W trakcie ww. imprez udzielono ponad 
6,8 tys. porad i informacji technicznych z zakre-
su bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pra-
cach rolniczych.

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne PIP  
skierowane do dzieci i młodzieży wiejskiej w 2009 r. Liczba działań Liczba uczestników 

(tys.)

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym 231 8,2
Prelekcje dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów 1 092 36,6
Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp organizowane dla młodzieży 
i dzieci wiejskich 309 26,4

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich 274 18,0

Duża liczba uczestników przedsięwzięć eduka-
cyjnych była możliwa dzięki współpracy zwłasz-
cza z dyrektorami szkół, KRUS-em, ODR-ami 
oraz wieloma stowarzyszeniami rolniczymi. 
Pracownicy PIP podejmowali ponadto działania 
edukacyjno-promocyjne w miejscach wypoczynku 
dzieci (np. kolonie letnie, zimowiska, Nieobozo-

wa Akcja Letnia organizowana przez ZHP i ZHR). 
W 2009 r., w trakcie 155 takich spotkań przepro-
wadzono pogadanki i prelekcje (połączone z pro-
jekcją filmów animowanych o tematyce bhp oraz 
przekazaniem komiksów o tematyce dot. bezpie-
czeństwa na wsi), w których uczestniczyło 6,3 tys. 
dzieci (w tym harcerzy i uczestników kolonii).
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W ramach działań służących promocji proble-
matyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wsi, 
upowszechniane były publikacje PIP, przygotowa-
ne specjalnie z myślą o poszczególnych grupach 
społeczności wiejskiej (rolnicy, młodzież szkolna, 
najmłodsze dzieci), a także rozwijana współpraca 
z regionalnymi stacjami telewizyjnymi (55 felietonów 
i wywiadów), rozgłośniami radiowymi (126 audycji) 
i redakcjami gazet (150 publikacji prasowych). 

Z przeprowadzonych wizytacji gospodarstw 
rolnych oraz innych przedsięwzięć (szkolenia, 
konkursy, wystawy, pokazy, pogadanki, punkty 
informacyjno-doradcze) poświęconych kształtowa-
niu świadomości zagrożeń w pracy rolniczej oraz 
inicjowaniu działań zapobiegających ich skutkom, 
wynika, że:

– w gospodarstwach rolników indywidualnych 
wciąż występuje znaczące zróżnicowanie 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
co wiąże się z wieloma czynnikami: warun-
kami ekonomicznymi, tradycjami kulturowy-
mi i regionalnymi, poziomem wykształcenia, 
dostępem do źródeł informacji, itp. 

– coraz częściej rolnicy wykorzystują środki unij-
ne w celu inwestowania w sprzęt rolniczy,

– lepsze usprzętowienie gospodarstw wiejskich 
pociąga za sobą potrzebę uczestniczenia 
w spotkaniach informacyjno-doradczych, uzu-
pełniania wiedzy, kształcenia dzieci,

– zagadnienia ochrony pracy stopniowo stają 
się jednym z priorytetów, warunkujących pra-
widłowy rozwój indywidualnych gospodarstw 
rolniczych,

– młodzież i dzieci wiejskie to podstawo-
wa grupa adresatów działalności PIP. Dzięki 
wsparciu licznych partnerów instytucjonalnych 
i społecznych, inspekcja będzie wpływać na 
poprawę warunków pracy i życia na wsi.

Mimo wielu pozytywnych przykładów świad-
czących o wzrastającym zainteresowaniu sprawa-
mi bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym, 
wskaźniki wypadkowości w tym sektorze wciąż 
należą do najwyższych. Z tego względu konieczne 
jest:

•	 ustalenie — na najbliższe lata — zasadniczych 
kierunków działań służących radykalnej popra-
wie ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 
przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowa-
nych tym problemem instytucji i organizacji. 
Jedną z platform do realizacji takiego zadania 

jest Komisja Głównego Inspektora Pracy 
ds. BHP w Rolnictwie, złożona z członków 
— Sygnatariuszy porozumienia z dnia 6 marca 
2001 r. w sprawie współpracy na rzecz popra-
wy stanu bhp w rolnictwie,

•	 zintensyfikowanie oddziaływania Sygnatariu-
szy ww. porozumienia — na struktury regio-
nalne lub społeczności lokalne. Bardzo ważne 
jest zaangażowanie partnerów społecznych 
w prace powiatowych komisji ds. BHP w rol-
nictwie, w tym sołtysów, mających bezpośred-
ni kontakt z rolnikami. 

Zdjęcie 3. Apel Głównego Inspektora Pracy  
do Rolników

4. Program prewencyjny: Zapobieganie 
zagrożeniom czynnikami chemicznymi 
w małych zakładach

Realizując założenia programu, przeprowadzo-
no w okręgowych inspektoratach pracy szkolenia 
dla pracodawców — właścicieli małych firm, doty-
czące eliminowania lub zmniejszania ryzyka zawo-
dowego związanego ze stosowaniem w procesach 
pracy niebezpiecznych czynników chemicznych. 
W szkoleniach wzięło udział 479 pracodawców 
(lub ich przedstawicieli) z wybranych branż, 
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charakteryzujących się wysokim poziomem 
narażenia na chemikalia, w tym głównie: lakier-
ni i warsztatów samochodowych, garbarni, firm 
zajmujących się czyszczeniem wyrobów włókien-
niczych i futrzarskich oraz produkcją wyrobów 
z metalu. Największe zainteresowanie osób szkolo-
nych wzbudziła prezentacja uproszczonej metody 
oceny ryzyka zawodowego, ilustrowana przykła-
dami dobrych praktyk, ale także i rażących zanie-
dbań, skutkujących tragicznymi wypadkami przy 
pracy lub chorobami zawodowymi. 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych 
dotyczących zapobiegania zagrożeniom chemicz-
nym w małych zakładach, przekazano do rąk pra-
codawców łącznie ponad 3 tys. broszur i ulotek. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się bro-
szury „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miej-
scu pracy” oraz „Czynniki chemiczne — obowiązki 
pracodawcy”.

Zdjęcie 4. Okładka publikacji PIP 
dot. zagrożeń chemicznych

Program prewencyjny PIP, ukierunkowany na 
zwiększenie świadomości zagrożeń chemicznych, 
adresowany będzie w następnych latach do pra-
codawców z innych branż. Warto podkreślić, że 
omawiane działania PIP wplatają się w program 
kampanii SLIC na lata 2009-2011 poświęconej 
ocenie ryzyka zawodowego związanego z wystę-

powaniem czynników chemicznych w środowisku 
pracy. 

5. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ocena Ryzyka Zawodowego”

W 2009 r. kontynuowano działania informa-
cyjne poświęcone doskonaleniu wiedzy właś-
cicieli małych firm w zakresie przeprowadzania 
oceny ryzyka zawodowego. Kontrole PIP od kilku 
lat wykazują ich niezadowalającą jakość. Dotyczy to 
zwłaszcza niewłaściwej identyfikacji zagrożeń oraz 
nieskutecznego ograniczania ryzyka (brak lub pod-
jęcie nieprawidłowych środków zapobiegawczych 
czy korygujących). Również w Europie przeprowa-
dzenie oceny ryzyka zawodowego wciąż stanowi 
poważny problem, zwłaszcza dla małych przed-
siębiorstw, w których traktowane jest jako działa-
nie jednorazowe o znaczeniu czysto formalnym. 
Kampania PIP splotła się w zakresie założonych 
celów oraz zastosowanych środków z kampanią 
europejską „Zdrowe i bezpieczne miejsce pra-
cy”, prowadzoną przez Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (z siedzibą w Bilbao), której Kra-
jowym Punktem Centralnym jest Centralny Instytut 
Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy.

Działaniom PIP przyświecało przekonanie, 
iż mało prawdopodobny jest wybór skutecznych 
środków prewencji bez prawidłowo przeprowa-
dzonej oceny ryzyka zawodowego. Powinna być 
ona jednym z podstawowych elementów zarządza-
nia sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizując zamierzenia kampanii, przeprowa-
dzono 261 przedsięwzięć w formie seminariów, 
warsztatów, spotkań szkoleniowych (o prawie 
30% więcej niż w roku 2008) — dla blisko 7,3 tys. 
osób (wzrost liczby uczestników o około 16%). 
Prawie 100 z tych przedsięwzięć było współorga-
nizowanych z partnerami społecznymi i instytucja-
mi zajmującymi się problematyką ochrony pracy. 
Wśród branż i dziedzin, które objęła kampania, 
należy wymienić budownictwo, handel wielkopo-
wierzchniowy, służbę zdrowia, produkcję wyro-
bów z drewna i wyrobów metalowych (obróbka 
metali), przemysł spożywczy, leśnictwo, górnictwo 
węgla kamiennego, kopalnictwo naftowo-gazowe, 
przetwórstwo nafty, dystrybucję paliw płynnych, 
przemysł motoryzacyjny, spawalnictwo, produkcję 
tworzyw sztucznych, rzemiosło, poligrafię, a także 
szkolnictwo (głównie szkoły zawodowe) i sektor 
samorządowy.

W ramach kampanii miało miejsce kilka szcze-
gólnych wydarzeń, promujących korzyści związane 
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z przeprowadzaniem oceny ryzyka zawodowego. 
Jedno z nich to cykl konferencji i seminariów 
zorganizowanych w okresie kwiecień-grudzień 
2009 r. przez CIOP–PIB (we współpracy z WUG) 
pod hasłem „Ryzyko zawodowe w górnictwie”, 
w trakcie których przedstawiciele PIP wystąpili 
z prezentacjami poświęconymi problemom bezpie-
czeństwa i higieny pracy w ww. sekcji gospodarki. 
Natomiast Okręgowy Inspektorat Pracy w Olszty-
nie współorganizował, pod patronatem Głównego 
Inspektora Pracy, konferencję „Ryzyko zawodowe 
w żwirowniach”. Kolejnym znaczącym wydarze-
niem było seminarium „Ocena ryzyka zawodowe-
go — sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce 
pracy” zorganizowane przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Opolu, we współpracy z opolskim 
oddziałem ZUS. W seminarium uczestniczyli 
pracodawcy, u których w ostatnich trzech latach 
doszło do śmiertelnych lub ciężkich wypadków. 
Problematykę oceny ryzyka zawodowego połą-
czono z zagadnieniami ustalania zróżnicowanej 
składki wypadkowej przy zastosowaniu wskaźnika 
korygującego zależnego od indywidualnej katego-
rii ryzyka.

Wśród uczestników spotkań szkoleniowych, 
konferencji i seminariów rozprowadzano wydawni-
ctwa PIP — łącznie ponad 5,3 tys. broszur (w tym 
trzy nowe: „Zagrożenia czynnikami chemicznymi”, 
„Zagrożenia czynnikami biologicznymi” i „Ocena 
ryzyka zawodowego”) oraz ponad 10,2 tys. ulotek. 

W kampanii wykorzystywano opracowaną 
w roku 2008 podstronę internetową „Ocena ryzy-
ka zawodowego” (zawierającą sześć modułów, 
w tym publikacje PIP i zestaw linków do materiałów 
pomocniczych, znajdujących się na stronach CIOP- 
-PIB (interaktywny system IRYS, wspomagający 
prowadzenie oceny ryzyka zawodowego on-line) 
oraz Agencji w Bilbao (w wersji polskiej: broszury, 
listy kontrolne, prezentacje Power-Point, quizy, ani-
macje, filmy instruktażowe z serii NAPO). Na ww. 
podstronie udostępniony jest też najobszerniejszy 
moduł szkoleniowy (w wersji tekstowej lub prezen-
tacji Power-Point) nt. oceny ryzyka.

Jak już podkreślono, przeprowadzenie prawid-
łowej oceny ryzyka zawodowego wciąż sprawia 
trudności wielu pracodawcom, a także pracowni-
kom służb bhp. Pomimo ustanowienia obowiązku 
prawnego w tym zakresie, niejednokrotnie wyrażają 
oni brak przekonania co do jej celowości. Długofa-
lowym adresatem działań informacyjno-promocyj-
nych PIP pozostaną przede wszystkim właściciele 
małych firm, niezatrudniający wyspecjalizowanych 
służb bhp — gdzie najczęściej stwierdza się brak 
lub nieprawidłowe oceny. Drobni przedsiębiorcy 
nadal potrzebują merytorycznego wsparcia ze stro-
ny inspektorów pracy, w szczególności w postaci 
prostych narzędzi do oceny ryzyka zawodowego 
i doboru niezbędnych środków profilaktycznych 
zmniejszających to ryzyko. 

6. Spełnianie minimalnych wymagań 
technicznych przez użytkowane 
maszyny

Od 1 stycznia 2006 r. pracodawcy mają obo-
wiązek dostosować użytkowane maszyny do mini-
malnych wymagań technicznych (w zakresie m.in. 
elementów sterowniczych związanych z bezpie-
czeństwem oraz osłon lub innych urządzeń ochron-
nych). Szczegółowe wymagania w omawianym 
obszarze zostały zawarte w rozdziale 3 rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy. 

Wyniki kontroli dot. przestrzegania tego rozpo-
rządzenia wskazują na poważne problemy, jakie 
pracodawcy mają z właściwą interpretacją jego 
zapisów oraz zrozumieniem strategii zmniejsza-
nia ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn. 
Odnosi się to w szczególności do małych zakła-
dów pracy, w tym mikroprzedsiębiorstw, które 
potrzebują użytecznych przewodników ze zbiora-
mi praktycznych komentarzy i przykładów działań 
dostosowawczych.

Program działań wspomagających kontro-
le w ww. zakresie, realizowany na terenie pięciu 
okręgowych inspektoratów pracy, skierowany był 
do pracodawców, a także innych osób odpowie-
dzialnych w zakładzie za bezpieczeństwo i higienę 
pracy oraz wszystkich podmiotów zainteresowa-
nych problematyką spełniania minimalnych wyma-
gań technicznych przez użytkowane maszyny. 
Działania PIP polegały na upowszechnianiu wiedzy 
na ten temat oraz wpływaniu na pracodawców, 

W ramach porozumienia zawartego między 
Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie 
i Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacyjnego, emitowano w krakowskich auto-
busach i tramwajach cztery filmy z ww. serii 
edukacyjnej NAPO, związane z oceną ryzyka 
zawodowego. Szacuje się, iż codziennie około 
dwustu tysięcy osób miało możliwość ich obej-
rzenia.
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aby eliminowali lub zapobiegali zagrożeniom 
związanym z maszynami. 

Działania o charakterze informacyjno-pro-
mocyjnym:
•	 organizacja lub współorganizacja (z innymi 

organami nadzoru i zainteresowanymi insty-
tucjami) 18 konferencji, seminariów i spotkań 
szkoleniowych na temat spełniania minimal-
nych wymagań dotyczących bhp, w których 
uczestniczyło 484 pracodawców. Ponadto 
zorganizowano 10 narad szkoleniowych dla 
236 pracowników służb bhp oraz 19 szkoleń 
dla 201 społecznych inspektorów pracy;

•	 dystrybucja (udokumentowana) materiałów 
pomocniczych (podczas szkoleń, kontroli, 
doradztwa, na targach, konferencjach itd.); 

•	 popularyzacja problematyki bezpiecznej pracy 
z maszynami w środkach masowego przekazu;

•	 informowanie o podstronach PIP zawierają-
cych m.in. listę kontrolną do oceny spełniania 
minimalnych wymagań oraz serię ulotek zawie-
rających praktyczne porady w tym zakresie.

Zdjęcie 5. Przykład dostosowania maszyny  
do minimalnych wymagań dot. bhp

Działania o charakterze prewencyjnym 
Oprócz ww. działań informacyjno-promocyj-

nych, zaproponowano pracodawcom sprawdzenie, 
wg jednolitych kryteriów, czy użytkowane przez 
ich pracowników maszyny zapewniają wymagany 
poziom bezpieczeństwa. Otrzymano informacje 
od 64 pracodawców, którzy po sprawdzeniu 857 
maszyn pod kątem ich stanu technicznego, prze-
prowadzili działania dostosowujące do minimal-
nych wymagań bhp, w szczególności w zakresie:

•	 prawidłowego funkcjonowania elementów ste-
rowniczych w 296 maszynach;

•	 ochrony przed kontaktem z elementem rucho-
mym (ograniczenie dostępu do stref niebez-

piecznych w postaci osłon lub zapewnienie 
zatrzymania ruchu części niebezpiecznych 
w momencie zbliżenia się człowieka do strefy 
zagrożenia) — w 152 maszynach;

•	 wyposażenia i prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń służących do zatrzymania awaryjne-
go — w 150 maszynach;

•	 prawidłowego działania układów sterowania 
przeznaczonych do całkowitego i bezpiecz-
nego uruchomienia (w 101 maszynach) lub 
do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania 
(w148 maszynach);

•	 ochrony przed zagrożeniami powodowa-
nymi emisją gazów, oparów, płynu lub pyłu 
— w 112 maszynach.

7. Program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy”, prowadzony od 
roku 2002, adresowany jest do pracodawców 
— właścicieli mikroprzedsiębiorstw (tj. firm 
zatrudniających do 9 pracowników). Pracodawcy, 
którzy przystąpią do programu przeprowadzają 
samokontrolę przy użyciu przygotowanej przez PIP 
Listy kontrolnej z komentarzem. Pomaga ona ziden-
tyfikować występujące w zakładzie zagrożenia 
zawodowe, ocenić ich skalę oraz określić metody 
i środki poprawy stanu bhp. Przez cały czas rea-
lizacji programu pracodawcy mogą korzystać 
z eksperckiej pomocy inspektorów pracy, udzie-
lających na bieżąco praktycznych wskazówek 
i porad.

W kolejnych latach coraz większa liczba pra-
codawców zgłasza zainteresowanie programem 
i kończy z wynikiem pozytywnym audyt, oceniający 
dostosowanie ich firmy do obowiązującego prawa 
pracy. W ciągu 2009 roku chęć udziału w progra-
mie zadeklarowało 1 100 pracodawców, a 460, 
po zrealizowaniu jego założeń, uzyskało Dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy (w 2008 r. okręgo-
wi inspektorzy pracy przyznali 397 dyplomów, 
zaś w 2007 r. — 160). Dyplomem uhonorowani 
zostali pracodawcy, którzy w swoich zakładach 
doprowadzili do wyraźnej poprawy bezpieczeń-
stwa pracy. Wśród wyróżnionych dominowali 
pracodawcy prowadzący firmy: budowlane (60), 
usługowe (48), produkujące wyroby z drewna (40) 
oraz handlowe (40).

Jak wynika z przeprowadzonych przez PIP 
badań ankietowych, na decyzję pracodawców 
o udziale w programie wpłynęły:



127

VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

•	 chęć sprawdzenia stosowanych w zakładzie 
rozwiązań i ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami (35% respondentów),

•	 chęć modernizacji i dostosowania zakładu do 
obowiązujących przepisów (25% responden-
tów),

•	 chęć poszerzenia wiedzy na tematy związane 
z bhp (23% respondentów).
Laureatom programu PIP przekazuje materiały 

dotyczące ochrony pracy i oferuje szkolenia dosko-
nalące w kolejnych latach po zdobyciu Dyplomu. 
W roku sprawozdawczym Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zakupił pakiety środków ochrony 
indywidualnej, które trafiły do rąk pracodawców 
— laureatów edycji programu przeprowadzonej 
w roku 2008.

Zdjęcie 6. Dyplom PIP

8. Zapobieganie negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu 
w miejscu pracy

W roku sprawozdawczym, po trzech latach 
realizacji programu prewencyjnego dla pracodaw-
ców — którzy przy wsparciu inspekcji dokonali 
oceny stresogenności cech pracy w 377 zakładach 

— działalność specjalistów PIP skoncentrowa-
ła się na utrwaleniu efektów podjętych wówczas 
(tj. w latach 2006-2008) przez te zakłady działań. 
Dotyczyły one takich dziedzin, jak:
•	 usprawnianie organizacji pracy; planowanie 

zadań z uwzględnieniem właściwego doboru 
pracowników; zintensyfikowanie szkoleń zawo-
dowych oraz przestrzeganie prawa pracy,

•	 zwiększanie wiedzy kadry kierowniczej na 
temat zarządzania pracownikami, rozwiązywa-
nia konfliktów, negocjacji i mediacji,

•	 zwiększanie umiejętności pracowników w zakre-
sie radzenia sobie ze stresem (poprzez szkole-
nia zawodowe, treningi relaksacyjne itp.),

•	 dbałość o warunki pracy (ograniczanie hałasu, 
poprawa oświetlenia, ograniczanie konieczno-
ści ręcznego przenoszenia ciężarów, itd.).

Najlepsze praktyki w zakresie zapobiega-
nia negatywnym skutkom stresu (zastosowane 
w wyróżniających się pod tym względem zakła-
dach) wykorzystano do przeprowadzenia szkoleń 
o charakterze warsztatowym, dla pracodawców 
i pracowników, na terenie działania 5 okręgowych 
inspektoratów (w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowi-
cach, Łodzi i Rzeszowie). Były to:
•	 23 szkolenia w zakresie umiejętności zarzą-

dzania zespołem pracowników — dla 464 pra-
codawców,

•	 34 szkolenia w zakresie umiejętności radze-
nia sobie ze stresem — dla 942 pracowników, 
w tym pełniących funkcje społecznych inspek-
torów pracy.

Problematykę rozpoznawania czynników 
obciążenia psychicznego w pracy i podejmowania 
stosownych środków zaradczych, upowszechnia-
no podczas organizowanych przez PIP różnorod-
nych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
— w ramach targów, wystaw i konferencji (odnoto-
wano 12 takich wydarzeń, w których uczestniczyło 
ok. 1,5 tys. osób).

Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 
który realizował program w najszerszym zakresie, 
przeprowadził dodatkowe szkolenia nt. rozwią-
zywania konfliktów w miejscu pracy (19 szkoleń), 
zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miej-
scu pracy (31), a także spotkania informacyjne dla 
podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do 
realizacji programu w latach następnych (10).

W efekcie przeprowadzonych — wspólnie 
z pracodawcami, pracownikami oraz specjalista-
mi służb bhp — ocen stresogenności cech pracy, 
wydano nową publikację pt. „Stres w pracy. Przy-
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kłady dobrych praktyk”, zawierającą praktyczne 
wskazówki i informacje, jak rozpoznawać, oceniać 
i przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom 
stresu zawodowego. Publikacja, uwzględniająca 
doświadczenia kilkunastu wybranych zakładów, 
będzie służyć jako pomoc i inspiracja dla kolejnych 
firm planujących zmierzyć się z coraz powszech-
niejszym zjawiskiem stresu zawodowego.

Zdjęcie 7. Okładka publikacji PIP dot. stresu

9. Program edukacyjny  
„Kultura bezpieczeństwa”

W 2009 roku, we współpracy z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy — Państwowym Instytu-
tem Badawczym, kontynuowano realizację (III edy-
cja) programu pn. „Kultura bezpieczeństwa”, 
adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Podstawowy cel tego przedsięwzięcia to pro-
mowanie idei bezpiecznej pracy jako standardu 
w przyszłym życiu zawodowym.

W roku szkolnym 2008/2009 do programu 
przystąpiło 236 szkół z całej Polski, a w jego rea-
lizację zaangażowało się 503 nauczycieli, którzy 
przeprowadzili z młodzieżą 1 916 lekcji poświęco-
nych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa pracy (250 z nich odbyło się z udziałem 
przedstawiciela PIP). Ogółem, w powyższych lek-
cjach uczestniczyło prawie 26 tys. uczniów.

Nauczycielom, którzy realizowali zajęcia z mło-
dzieżą, przyznane zostały świadectwa udziału 
w programie „Kultura bezpieczeństwa”, uroczyście 
wręczone im podczas „dni otwartych” w okręgowych 
inspektoratach pracy. W 2009 roku zorganizowano 
łącznie 20 „dni otwartych”, które jednocześnie 
były okazją do zaprezentowania młodzieży tema-
tyki związanej z podejmowaniem pierwszej pracy, 
prewencją wypadkową, bezpieczeństwem i higieną 
pracy, udzielaniem pierwszej pomocy. W spotka-
niach tych udział wzięło ogółem 2,8 tys. nauczycieli 
i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okręgowych inspektoratach przeprowadzo-
no jednocześnie rekrutację nauczycieli do IV edycji 
programu. Chęć prowadzenia zajęć z młodzieżą 
w roku szkolnym 2009/2010 zadeklarowało 670 
nauczycieli — w szczególności nauczycieli uczą-
cych w szkołach o profilu budowlanym.

Warto podkreślić, że w latach 2006–2009 łącz-
nie ponad 120 tysięcy uczniów wzięło udział w lek-
cjach poświęconych problematyce ochrony pracy.

10. Podsumowanie kampanii  
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”

W roku sprawozdawczym nastąpiło podsu-
mowanie — realizowanej w latach 2007–2008 r. 
— europejskiej kampanii informacyjno-kontrolnej 
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”, która ukie-
runkowana była na problematykę eliminacji (ogra-
niczania) uciążliwości związanych z transportem 
ręcznym w branży budowlanej i handlu detalicz-
nym w 26 krajach Unii Europejskiej. 

Wkład PIP w przeprowadzenie kampanii bar-
dzo pozytywnie został oceniony przez jej uczest-
ników z krajów UE. Projekt, obejmujący działania 
kampanii finansowane z funduszy UE (Program 
PROGRESS), po pozytywnej ocenie realizacji 
przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw 
Społecznych Komisji Europejskiej, został w całości 
rozliczony i zamknięty w roku 2009.

Wyniki działań podsumowuje raport dostępny na 
oficjalnej stronie kampanii: www.handlingloads.eu.

Międzynarodowym koordynatorem i liderem 
projektu w 2008 r. była polska inspekcja pracy. 
Ostatni akcent kampanii stanowiła konferencja 
zorganizowana w Ośrodku Szkolenia Państwo-
wej Inspekcji Pracy we Wrocławiu (kwiecień 
2009). Zgromadziła ona ponad 150 uczestni-
ków z 20 krajów UE.
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11. Konkursy, nagrody Głównego 
Inspektora Pracy, udział w targach, 
działalność wydawnicza i szkoleniowa

Celem konkursów PIP jest popularyzowanie 
wiedzy na temat bezpieczeństwa w środowisku 
pracy oraz wskazywanie prawidłowych i najlep-
szych wzorców jej zastosowania. Są one organizo-
wane we współdziałaniu z partnerami społecznymi, 
organizacjami pracodawców i związkami zawodo-
wymi, a także innymi instytucjami zainteresowany-
mi powyższą problematyką. 

W roku 2009 odbyło się 216 takich konkursów, 
w tym 6 — ogólnopolskich. Wśród nich wiodącą 
pozycję ma konkurs „Pracodawca — organizator 
pracy bezpiecznej”. Chęć udziału w tym konkursie 
wyraziło w roku sprawozdawczym 258 pracodaw-
ców. Do centralnego etapu okręgowi inspektorzy 
pracy wytypowali 37 firm. 

We współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego organizowany jest konkurs 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”; we współ-
pracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego — „Kon-

kurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży 
z zakładów rzemieślniczych; wspólnie z izbami 
inżynierów budowlanych — konkurs „Bezpieczna 
Budowa”, zaś ze związkami zawodowymi — kon-
kurs o tytuł „Najaktywniejszego zakładowego 
społecznego inspektora pracy”. Więcej informa-
cji na temat ogólnopolskich konkursów znaleźć 
można na www.pip.gov.pl.

W 2009 roku przeprowadzona została kolej-
na edycja Nagrody Głównego Inspektora Pracy 
im. Haliny Krahelskiej, za wybitne osiągnięcia 
w zakresie prewencji zagrożeń zawodowych oraz 
popularyzacji prawa pracy. Uhonorowanych zosta-
ło 8 osób, a uroczyste wręczenie Nagród odbyło 
się 20 października 2009 r. w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP.

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” 
nadawana jest przez Głównego Inspektora Pra-
cy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 
z 25 października 2004 r. Odznaka jest zaszczyt-
nym honorowym wyróżnieniem, przyznawanym za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pra-
cy. W 2009 roku Główny Inspektor Pracy przyznał 
50 odznak honorowych.

Przedstawiciele mediów posiadający najwięk-
sze osiągnięcia w popularyzowaniu problema-
tyki ochrony pracy zostali, zgodnie z wieloletnią 
tradycją, uhonorowani pod koniec roku Nagrodą 
Głównego Inspektora Pracy. Wyróżnienie to otrzy-

Zdjęcie 8. Sesja plenarna seminarium podsumowującego kampanię „Ręczne przemieszczanie ciężarów”

Podczas uroczystej gali na Zamku Królew-
skim w Warszawie, 8 pracodawców uhonoro-
wanych zostało statuetką MECUM TUTISSIMUS 
IBIS, a 10 — otrzymało wyróżnienia. Laureaci 
konkursu wpisani zostali na Złotą Listę Pra-
codawców. 
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mało 24 dziennikarzy, reprezentujących centralne 
i lokalne gazety, radio i telewizję.

Wzorem lat poprzednich, przedstawiciele PIP 
brali udział w targach i wystawach, których tema-
tyka łączyła się z zagadnieniami ochrony pracy. 
Należy tu przede wszystkim wymienić: Międzyna-
rodowe Targi Budownictwa BUDMA 2009, Między-
narodowe Targi Hodowli Zwierząt „FARMA 2009”, 
Targi „Innowacja — Technologie — Maszyny” 
w Poznaniu oraz — objęte patronatem Główne-
go Inspektora Pracy — Targi Bezpieczeństwa, 
Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, które 
odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów 
Katowickich oraz Międzynarodowe Targi Budowni-
ctwa Drogowego „Autostrada Polska” w Kielcach. 
W trakcie targów czynne były stoiska informacyjne 
z wydawnictwami PIP, a jej przedstawiciele udzie-
lali wszystkim zainteresowanym porad prawnych 
i technicznych. Do najbardziej aktywnych w tym 
zakresie należał kielecki Okręgowy Inspektorat 
Pracy, który zorganizował w regionie aż 37 stoisk 
informacyjno-promocyjnych PIP. 

Państwowa Inspekcja Pracy, popularyzując 
wiedzę z zakresu ochrony pracy i upowszech-
niając przykłady dobrych praktyk, przygotowuje 
i publikuje wydawnictwa skierowane do pracow-
ników, pracodawców, kadry zarządzającej, a także 
do partnerów społecznych oraz rolników. W 2009 
roku przygotowano 52 pozycje wydawnicze — były 
to ulotki, broszury, plakaty i afisze — w łącznym 
nakładzie 911 300 egzemplarzy (w poprzednim 
roku — 445 tys.). Ten sumaryczny nakład uzu-
pełniony został o 100 tysięcy egzemplarzy jednej 
z broszur budowlanych, która została dodatkowo 
wydrukowana ze środków Funduszu Prewencji 
Wypadkowej ZUS. 

Publikacje PIP rozpowszechniane są nieod-
płatnie. Udostępnianiem ich zajmują się okręgo-
we inspektoraty pracy. Wydawnictwa trafiły do rąk 
odbiorców — uczestników programów prewen-
cyjnych, szkoleń, kontrolowanych pracodawców, 
służb bhp, społecznych inspektorów pracy, osób 
zainteresowanych poradnictwem ze strony inspek-
cji, rolników indywidualnych i ich rodzin. Wszystkie 

publikacje Państwowej Inspekcji Pracy umiesz-
czane są w pełnej wersji na stronie internetowej 
www.pip.gov.pl. 

W 2009 roku polska wersja witryny inter-
netowej inspekcji pracy zawierała ponad tysiąc 
podstron i blisko 500 plików pdf do pobrania. 
Publikowane były bieżące informacje o działal-
ności urzędu, w tym o kampaniach i programach 
prewencyjnych, elektroniczne wersje wydawnictw 
PIP, a przede wszystkim — odpowiedzi na naj-
częściej powtarzające się pytania kierowane do 
inspekcji. W 2009 roku stronę odwiedzono ponad 
2 300 000 razy. Oznacza to ponad 35-procento-
wy wzrost zainteresowania w porównaniu z rokiem 
2008. Internautów najbardziej interesowała moż-
liwość pozyskania informacji o obowiązujących 
przepisach prawnych w dziedzinie prawa pracy 
i tekstów komentarzy. Co trzecia wizyta na stronie 
głównej PIP kończyła się przejściem do strony jed-
nego z okręgowych inspektoratów pracy. Państwo-
wa Inspekcja Pracy, zgodnie z ustawą o dostępie 
do informacji publicznej, prowadzi również elektro-
niczny Biuletyn Informacji Publicznej.

Wzorem lat poprzednich, działalność eduka-
cyjna adresowana do partnerów społecznych 
realizowana była zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i regionalnym. 

Na szczeblu centralnym zorganizowano 
5 szkoleń dla 153 działaczy i ekspertów związko-
wych — przedstawicieli NSZZ Solidarność, OPZZ 
oraz Forum Związków Zawodowych. Na szczeblu 
regionalnym odbyły się 294 szkolenia, w których 
wzięło udział 10 633 związkowców, w tym 5 019 
społecznych inspektorów pracy. Najliczniejszą 
grupę wśród uczestników szkoleń stanowili przed-
stawiciele ogólnopolskich central związkowych: 
m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku 
Zawodowego Budowlani, Związku Zawodowego 
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej, Ogólnopolskiego Zrzeszenia Związków Zawo-
dowych Pracowników Ruchu Ciągłego, Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłowników. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła rów-
nież szkolenia dla organizacji pracodawców. 
W 121 szkoleniach udział wzięło łącznie 4 329 
przedstawicieli tych organizacji. 

Ponadto, we współpracy z instytucjami samo-
rządowymi oraz terytorialnymi strukturami admini-
stracji rządowej, zorganizowane zostały szkolenia 
m.in. dla pracowników urzędów, studentów, służb 
bhp. W 210 takich szkoleniach udział wzięło łącz-
nie 7 813 osób.

Po raz pierwszy w historii inspekcji roczny 
nakład wydawnictw przekroczył milion egzem-
plarzy publikacji promujących bezpieczeństwo 
i ochronę pracy.
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Podczas spotkań szkoleniowych dużo uwa-
gi poświęcono przestrzeganiu przepisów prawa 
pracy, problemom związanym z wypłacaniem 
wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, 
a także z czasem pracy — zasadami jego rozli-
czania. Uczestników szkoleń interesowały też naj-
nowsze rozwiązania prawne w zakresie bhp oraz 
kwestia równego traktowania i zakazu dyskrymi-
nacji, w tym molestowania i mobbingu. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące 
obowiązków i uprawnień sip, w tym prawidłowego 
formułowania wniosków i zaleceń. W trakcie szko-
leń wykorzystywano pomoce dydaktyczne przygo-
towane przez PIP.

W kontekście przedsięwzięć mających na 
celu upowszechnianie wiedzy nt. prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, na szczególną uwagę zasługuje działalność 
Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-
cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Ośro-
dek realizował zadania statutowe wynikające 
m.in. z planu szkoleń dla partnerów społecznych 
oraz projektów służących popularyzacji i promocji 
zagadnień ochrony pracy.

Z oferty szkoleniowej Ośrodka skierowa-
nej w 2009 roku do podmiotów zewnętrznych, 
w tym do partnerów społecznych, skorzystało 
ogółem 2 976 osób. Największą grupę uczestni-
ków stanowili pracodawcy i inne osoby kierujące 
pracownikami (663 osoby) oraz pracownicy służ-
by bezpieczeństwa i higieny pracy (280 osób). 
W szkoleniach dla społecznych inspektorów pracy, 
w tym pracowników cywilnych wojska udział wzięło 
171 osób.

Zdjęcie 9. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu
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VIII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

W 2009 r. doskonalono współpracę z organa-
mi władzy, jednostkami samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, organami nadzoru i kontroli 
warunków pracy oraz innymi instytucjami działają-
cymi w sferze ochrony pracy, a także placówkami 
naukowo-badawczymi. Współpraca ta w zasadni-
czej części obejmowała zadania ujęte w Programie 
działania PIP, a także inspirowana była informacja-

mi o przypadkach nieprzestrzegania prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PIP w roku sprawozdawczym powiadomi-
ła właściwe organy i urzędy o wynikach 9,5 tys. 
kontroli. Ponadto na wniosek zainteresowanych 
stron przeprowadzono 1,8 tys. kontroli, a wspól-
nie z innymi organami — 381.

Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy  
oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy  

(dane liczbowe)

Wyszczególnienie Kontrole wspólne
Kontrole  

na wniosek organu  
współdziałającego

Zawiadomienie  
o wynikach kontroli  
przeprowadzonej  

samodzielnie przez PIP

Rok 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Organy władzy wykonawczej 10 7 34 121 130 76 227 283 177

Samorząd terytorialny 8 19 36 259 473 156 1 256 1 802 2 237

Najwyższa Izba Kontroli 0 0 3 8 7 11 4 9 -

Wyższy Urząd Górniczy 35 55 55 5 5 2 21 18 44

Urząd Dozoru Technicznego 14 6 16 7 7 6 1 202 867 1 059

Państwowa Inspekcja Sanitarna 10 26 46 333 276 262 292 326 405

Inspekcja Ochrony Środowiska 2 7 6 16 14 24 45 58 61

Państwowy nadzór budowlany 47 16 33 27 29 22 2 265 2 364 2 339

Inspekcja Transportu Drogowego 2 0 10 12 7 10 45 56 37

Państwowa Straż Pożarna 19 25 30 18 33 17 140 160 170

Policja 198 220 214 318 363 247 380 450 422

Prokuratura 15 13 14 114 106 126 620 638 669

Urzędy Pracy 7 8 14 410 442 203 276 311 445

ZUS 14 25 49 145 155 161 1 191
+285*

1 206
+359*

1 523
+422*

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 0 0 0 2 1 3 1 547** 1369** 1 498**

Razem 381 427 560 1 795 2 048 1 326  9 511
+285*

9 917
+359*

11 086
+422*

Źródło: dane PIP

  * informacje o nieprawidłowościach dot. formularza ZUS IWA.
** dane zostały uzupełnione o zawiadomienia skierowane przez PIP — zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na plenar-
nym posiedzeniu 23 września 2009 r. rozpatrzył 
i przyjął Sprawozdania Głównego Inspektora 
Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pra-
cy w 2007 r. i 2008 r. 

Kierownictwo PIP uczestniczyło w roku sprawo-
zdawczym w 13 posiedzeniach Sejmowej Komisji 
do Spraw Kontroli Państwowej, przedstawiając 
materiały i opracowania związane z realizacją usta-
wowych zadań. Komisja rozpatrzyła informacje 
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dotyczące następujących zagadnień: Analiza skarg 
i wniosków kierowanych do Państwowej Inspek-
cji Pracy w latach 2006—2008; Przestrzeganie 
przepisów bhp na budowach oraz przy budowie 
i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wia-
duktów); Przestrzeganie przepisów bhp podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiek-
tów budowlanych i przemysłowych; Wyniki kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy; Sprawozdanie z wykonania budżetu Pań-
stwowej Inspekcji Pracy za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2008 r.; Wyniki działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy związanej z realizacją obowiązków 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w 2008 r.; 
Skuteczność realizacji funkcji kontrolnej PIP 
w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych; 
Kontrola maszyn i urządzeń wprowadzanych do 
eksploatacji w zakładach pracy (nadzór rynku); 
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie — I etap 
kampanii prewencyjnej; Współpraca międzynaro-
dowa Państwowej Inspekcji Pracy. 

Przedstawiciele PIP wzięli ponadto udział 
w 64 posiedzeniach innych sejmowych komisji, 
podkomisji i komisji nadzwyczajnych, rozpatru-
jących opracowania dotyczące warunków pracy 
oraz przestrzegania przepisów prawa pracy, a tak-
że w 6 posiedzeniach Senackiej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. 

Główny Inspektor Pracy, wraz z zastępcami, 
uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady 
Ochrony Pracy, podczas których przedstawiano 
informacje i opracowania dotyczące wyników dzia-
łalności PIP. W roku 2009 prezentowano na posie-
dzeniach Rady m.in. następujące materiały: Ocena 
funkcjonowania kontroli legalności zatrudnienia 
cudzoziemców w Polsce w okresie od 1 lipca 
2007 r. do 31 grudnia 2008 r. na tle doświadczeń 
innych krajów Unii Europejskiej, w szczególności 
Niemiec i Francji; Ocena skuteczności stosowa-
nych środków ochrony indywidualnej na pod-
stawie wyników kontroli w zakresie nadzoru rynku 
w latach 2006—2008; Krajowa Strategia na rzecz 
BHP na lata 2009—2012; Ocena zagrożeń psy-
chospołecznych i warunków pracy w związku 
z nowymi formami pracy i modelami zatrudnienia; 
Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu 
pracy; Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
— efekty działań kontrolnych i prewencyjnych PIP 
oraz analiza problemów związanych z występowa-
niem szarej strefy w budownictwie; Współdziała-
nie inspekcji pracy z ZUS i KRUS oraz organami 

nadzoru nad warunkami pracy — realizacja zadań 
w zakresie prewencji i promocji zagadnień ochrony 
pracy w środowisku wiejskim. 

Główny Inspektor Pracy przedstawił ponadto 
Radzie Ochrony Pracy program działania i budżet 
Państwowej Inspekcji Pracy na 2010 r. 

W 2009 r. jedno z posiedzeń Rady Ochrony 
Pracy odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP im. prof. 
Jana Rosnera we Wrocławiu. Członkowie Rady 
mieli możliwość zapoznania się nie tylko z mate-
riałem poświęconym działalności szkoleniowej 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa pracy, prowadzonej przez instytucje szko-
leniowe, ale również z zagadnieniami dotyczącymi 
funkcjonowania Ośrodka. 

Ponadto przedstawiciele Państwowej Inspek-
cji Pracy, na zaproszenie Komisji Trójstronnej do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych (w ramach 
dialogu społecznego, zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i wojewódzkim) brali udział w posie-
dzeniach Zespołów Problemowych.

Współdziałanie okręgowych inspektorów pra-
cy z parlamentarzystami, organami administracji 
rządowej oraz samorządu terytorialnego skupia-
ło się przede wszystkim na konsultowaniu i oma-
wianiu bieżących zagadnień dotyczących ochrony 
pracy w poszczególnych województwach. 

Przedstawiano wyniki działalności OIP 
w 2008 r. i plany pracy inspekcji na 2009 r., informo-
wano o stanie praworządności w stosunkach pracy 
oraz o sposobie rozpatrywania skarg i podejmowa-
nia interwencji w zakresie problemów zgłoszonych 
przez parlamentarzystów oraz władze regionalne. 

Na podkreślenie zasługuje wzrastające zain-
teresowanie przedstawicieli terytorialnych struktur 
administracji rządowej i samorządowej, a także 
organów samorządu gospodarczego i zawodowe-
go — problematyką ochrony pracy, a zwłaszcza 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz rolni-
ctwie, w tym w gospodarstwach indywidualnych. 
Częstym przedmiotem uwagi w kontaktach tych 
organów z inspekcją pracy były także wymagania 
techniczno-budowlane związane z przystosowa-
niem istniejących i tworzonych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ogra-
niczenia nielegalnego zatrudnienia, zatrudnienie 
w ramach tzw. „pakietu antykryzysowego” i prze-
ciwdziałanie negatywnym skutkom zwolnień pra-
cowniczych.

W roku sprawozdawczym współpraca z orga-
nami administracji rządowej i samorządowej 
przybierała również formę wspólnych inicjatyw 
polegających na organizowaniu konkursów, punk-
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tów konsultacyjno-doradczych, spotkań, konferen-
cji i innych przedsięwzięć promujących ochronę 
pracy. Należy też wspomnieć o kontynuowaniu 
w 2009 r. wspólnych działań z samorządami na 
rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pra-
cy na budowach „EURO-2012”.

Realizując wnioski wynikające z kontroli prze-
prowadzonych w 2009 roku, Główny Inspektor 
Pracy zgłosił do Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego pro-
pozycje tematów badawczych do przyjętej przez 
Radę Ministrów Strategii Rozwoju Kraju na lata 
2007—2015, w której jednym z priorytetów jest 
wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, 
w tym także poprawa bezpieczeństwa pracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedsta-
wiciele PIP uczestniczyli w odbiorach zadań rea-
lizowanych przez pracowników CIOP-PIB oraz 
innych krajowych ośrodków naukowo-badawczych 
w ramach I etapu programu wieloletniego usta-
nowionego na lata 2008—2010 „Poprawa bezpie-
czeństwa i warunków pracy”.

Kontynuowana była współpraca z Instytutem 
Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa pracy w rolnictwie. PIP współuczest-
niczyła w przeprowadzeniu (wspólnie z Instytutem) 
kolejnego, XVI Międzynarodowego Seminarium 
Ergonomia i BHP w Rolnictwie, które odbyło się 
w październiku 2009 r. w Lublinie. Tematem semi-
narium była, szczególnie ważna dla poprawy bez-
pieczeństwa pracy, problematyka oceny ryzyka 
zawodowego w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP, na zaproszenie Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi, aktywnie uczestniczyli 
w Konferencji „Wypadki przy pracy, choroby zawo-
dowe, a choroby związane z pracą (parazawodo-
we) — występowanie i prewencja”, która odbyła 
się w Krakowie. Konferencja, zorganizowana dzięki 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Instytutowi 
Medycyny Pracy w Łodzi, była miejscem spotkania 
szerokiego grona uczestników pragnących dowie-
dzieć się więcej na temat okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, chorób związanych z pracą 
oraz nowych uregulowań prawnych w tym obszarze.

Bardziej szczegółowe informacje dot. współ-
pracy PIP z innymi organami i instytucjami, przy 
realizacji zadań prewencyjno-kontrolnych, są 
przedstawione w rozdziałach IV, V i VII.

Istotą współpracy międzynarodowej Pań-
stwowej Inspekcji Pracy jest realizacja zadań 

i obowiązków wynikających z członkostwa w Unii 
Europejskiej i organizacjach międzynarodowych 
zajmujących się ochroną pracy, jak również z zapi-
sów bilateralnych umów o współpracy i wymianie 
informacji.

•	 Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

W roku sprawozdawczym przedstawiciele kie-
rownictwa Państwowej Inspekcji Pracy uczestni-
czyli w dwóch spotkaniach Komitetu SLIC:
−	 56. posiedzeniu zorganizowanym w Pra-

dze, w trakcie prezydencji Republiki Czeskiej 
w Unii Europejskiej. Spotkanie poświęcono 
strategiom inspekcji pracy państw człon-
kowskich, ukierunkowanym na zmniejszenie 
wskaźników wypadkowości i chorób zawo-
dowych. Należy zauważyć, że mimo różne-
go usytuowania poszczególnych organów 
kontrolno-nadzorczych nad warunkami pracy 
w strukturach państwa oraz zróżnicowanych 
zakresów kompetencji — inspekcje Unii Euro-
pejskiej w podobny sposób propagują ideę 
bezpiecznej pracy. Choć obserwuje się ogól-
noeuropejską tendencję spadkową wskaźnika 
wypadkowości w ostatnich latach, wskazano 
na wiele przeszkód (m.in. kryzys gospodarczy 
na świecie), które mają wpływ na to, że posta-
wiony przez Komisję Europejską ambitny cel 
ograniczenia wypadków i chorób zawodowych 
o 25% do roku 2012, będzie dla wielu państw 
członkowskich niezwykle trudnym zadaniem.
Podczas obrad plenarnych delegacja Państwo-

wej Inspekcji Pracy przedstawiła raport podsumo-
wujący koordynowaną przez PIP europejską 
kampanię informacyjno-kontrolną pod hasłem 
„Ręczne przemieszczanie ciężarów”. Celem kam-
panii było ograniczenie wskaźnika urazów i cho-
rób układu mięśniowo-szkieletowego związanych 
z dźwiganiem ręcznym w sektorze budowlanym 
i handlu detalicznym. 

Przedstawiciel Urzędu ds. Warunków Pracy 
w Portugalii zapoznał członków Komitetu z zało-

Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy 
(SLIC) stanowi forum wymiany doświadczeń 
i najlepszych praktyk inspekcyjnych przy Komi-
sji Europejskiej oraz jest inicjatorem wielu dzia-
łań wspólnotowych na rzecz ochrony pracy. 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2009 r.

138

żeniami nowej inicjatywy unijnej, dotyczącej 
oceny ryzyka zawodowego wynikającego ze sto-
sowania niebezpiecznych czynników chemicznych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

−	 57. posiedzeniu w Sztokholmie, podczas któ-
rego przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 
oraz partnerów społecznych zaprezentowali 
swoje doświadczenia i przykłady działań słu-
żących ograniczaniu zagrożeń psychospo-
łecznych w miejscu pracy. W drugim dniu 
posiedzenia delegacja portugalskiej inspekcji 
pracy, koordynującej nową kampanię Komi-
tetu SLIC pn.: „Ocena ryzyka związanego 
z występowaniem niebezpiecznych czynników 
chemicznych w miejscu pracy” omówiła szcze-
gółowy plan działań informacyjnych i kontrol-
nych oraz narzędzia, jakie udostępni urzędom 
inspekcji pracy UE do wykorzystania w kam-
panii. Ponadto przedstawiono dotychczasową 
działalność Sieci Wymiany Wiedzy (ang. Kno-
wledge Sharing Site) utworzonej w ramach 
platformy internetowej Komisji Europejskiej 
CIRCA. Na forum sieci urzędy inspekcji pra-
cy mogą zamieszczać pytania, ogłoszenia lub 
ostrzeżenia, np. o wadliwych i niebezpiecz-
nych urządzeniach wprowadzanych do obrotu 
na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

W ramach Komitetu Wyższych Inspekto-
rów Pracy działały grupy robocze zajmujące się 
wybranymi aspektami ochrony pracy oraz zdrowia 
i bezpieczeństwa zawodowego. Specjaliści PIP 
uczestniczyli w pracach grup roboczych ds.:

		9 dyrektywy maszynowej 98/37/WE;
		9 egzekwowania prawa wspólnotowego;
		9 strategii bezpieczeństwa i zdrowia w pracy 
na lata 2007—2012;
		9 internetowej bazy wymiany informacji 
CIRCA. 

Ponadto w czerwcu przedstawiciel PIP uczest-
niczył w kolejnej edycji programu oceny systemów 
inspekcji pracy państw członkowskich zrzeszo-
nych w Komitecie SLIC. Ocenie została poddana 
inspekcja pracy na Malcie. 

W roku sprawozdawczym PIP wzięła również 
udział w finansowanym przez Komisję Europejską 
programie wymiany inspektorów SLIC. Z dwu-
tygodniową wizytą studyjną przyjechał do Polski 
przedstawiciel austriackiej inspekcji pracy; celem 
było zapoznanie gościa z działaniami kontrolno-
nadzorczymi PIP w sektorze budowlanym i wydo-

bywczym. Na program wizyty, oprócz spotkań 
roboczych w siedzibie Głównego Inspektoratu 
Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy 
w Warszawie i Katowicach, złożyły się wizytacje na 
placach budów i w kopalniach węgla kamiennego. 

W listopadzie, w ramach kontynuacji współpra-
cy bilateralnej PIP i Urzędu ds. Warunków Pracy 
w Portugalii, odbyły się tygodniowe wizyty studyjne 
delegacji portugalskiej i polskiej, w celu poznania 
organizacji i procedur kontrolnych obowiązujących 
w inspekcjach obu krajów.

Poza realizacją zadań wynikających z człon-
kostwa polskiej inspekcji w Komitecie Wyższych 
Inspektorów Pracy, przedstawiciele PIP uczestni-
czyli w pracach innych gremiów ds. współdziałania 
i wymiany informacji, funkcjonujących przy Komisji 
Europejskiej. Wśród nich należy wymienić:

−	 Grupę Krajowych Ekspertów ds. implementacji 
i funkcjonowania dyrektywy 96/71/WE o dele-
gowaniu pracowników w ramach świadczenia 
usług, w ramach której działa podgrupa ds. 
elektronicznego systemu wymiany informacji 
o pracownikach delegowanych;

−	 Grupy Robocze i Współpracy Administra-
cyjnej (ADCO) ds. dyrektywy o środkach 
ochrony indywidualnej (89/686/EWG), dyrek-
tywy maszynowej (98/37/WE), dyrektywy dot. 
prostych zbiorników ciśnieniowych i urządzeń 
ciśnieniowych (87/404/EWG).

•	 Europejska Agencja Bezpieczeństwa  
i Zdrowia w Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy współuczestniczy 

w programach działań Europejskiej Agencji Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Pracy, włączając się w rea-
lizację kampanii informacyjno-prewencyjnych 
organizowanych przez Krajowy Punkt Informacyj-
ny Agencji w Polsce, prowadzony przez Central-
ny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut 
Badawczy.

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspek-
cja Pracy zakończyła — realizowany z inicjatywy 
Agencji — program prewencyjny dot. oceny ryzy-
ka zawodowego w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. W listopadzie przedstawiciel PIP 
uczestniczył w uroczystościach podsumowują-
cych kampanię (w siedzibie Agencji w Bilbao), 
w czasie których zorganizowano m.in. konferencję 
pn.: „Ocena ryzyka w małych i średnich przedsię-
biorstwach. Zdrowe miejsca pracy”.
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•	 Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji 
Pracy (IALI)
Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy wzię-

ła udział w konferencji IALI zorganizowanej pod 
hasłem „Inspekcja pracy wobec globalnego kry-
zysu gospodarczego” (Lizbona, kwiecień), której 
celem było omówienie działań podejmowanych 
przez urzędy inspekcji wobec nowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jakie 
niesie pogarszająca się sytuacja ekonomiczna na 
światowych rynkach pracy.

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy została zaproszona do udziału w projekcie, 
którego celem jest wypracowanie praktycznych 
narzędzi służących ocenie jakości funkcjono-
wania systemów inspekcji pracy. Ponadto, jak co 
roku, PIP uczestniczyła w tworzeniu kolejnej edycji 
publikacji Stowarzyszenia pn.: „Forum IALI”. 

•	 Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
W październiku i grudniu, w ramach realiza-

cji nowego programu działania Międzynarodowej 
Organizacji Pracy LAB/ADMIN (ang. inspekcja 
i administracja ds. pracy), którego celem jest 
poprawa efektywności funkcjonowania administra-
cji publicznej ds. zatrudnienia i warunków pracy, 
przedstawiciele PIP wzięli udział w dwóch między-
narodowych warsztatach roboczych. 

Celem pierwszego spotkania, które odby-
ło się w Budapeszcie, była wymiana doświad-
czeń inspekcji pracy dotyczących nielegalnego 
zatrudnienia oraz pracy niezadeklarowanej. Na 
podstawie wniosków, do jakich doszli uczestnicy 
spotkania w Budapeszcie, MOP wydała specjalny 
raport pt.: „Inspekcja pracy w Europie — praca nie-
zadeklarowana, migracja i handel ludźmi”.

Drugie spotkanie ekspertów pn.: „Wzmacnia-
nie administracji i inspekcji pracy”, w ramach pro-
gramu LAB/ADMIN, odbyło się w Madrycie i miało 
na celu praktyczną ewaluację materiałów szkole-
niowych opracowanych przez MOP. Inicjatywa ma 
w przyszłości pomóc inspekcjom pracy poszcze-
gólnych krajów we wzmocnieniu ich kompetencji 
instytucjonalnych oraz w ujednoliceniu i dostoso-
waniu treści szkoleń pracowniczych do norm mię-
dzynarodowych. 

Natomiast w listopadzie, podczas odbywa-
jących się cyklicznie międzynarodowych targów 
bezpieczeństwa i ochrony pracy w Düsseldorfie 
(A+A), Międzynarodowa Organizacja Pracy zor-
ganizowała dwudniową konferencję poświęconą 
„Wdrażaniu globalnych standardów bhp oraz roli 
inspekcji pracy i partnerów społecznych”. W pro-

gramie konferencji znalazł się referat przedsta-
wiciela PIP omawiający działania prewencyjne 
i promocyjne polskiej inspekcji pracy.

•	 Międzynarodowe Stowarzyszenie  
Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)
W październiku, w Dreźnie, przedstawiciele PIP 

uczestniczyli w dwóch wydarzeniach tematycznych 
zorganizowanych pod egidą Stowarzyszenia.

Pierwszym z nich była konferencja pn.: „Bada-
nie efektywności działań prewencyjnych w miej-
scu pracy”, poświęcona omówieniu wyników prac 
badawczych nad optymalizacją procesu przej-
ścia z badań nad ryzykiem zawodowym — do 
konkretnych działań prewencyjnych w ramach 
wspierania przedsiębiorstw.

Drugim wydarzeniem było sympozjum doty-
czące oceny ryzyka zawodowego, w ramach pro-
gramu Europejskiego Tygodnia BHP. Podczas 
sympozjum omówiono m.in. stan zaawansowania 
prac związanych z realizacją programu Stowarzy-
szenia pn. „Prewencja UE — 27”. Celem progra-
mu jest opracowanie 10 broszur informacyjnych 
traktujących o różnych zagrożeniach w środowisku 
pracy i sposobach zapobiegania im. Uroczyste 
podsumowanie projektu nastąpi w 2010 r. w Koszy-
cach, w czasie konferencji pn.: „Bezpieczeństwo 
i zdrowie w pracy w małych i średnich przedsię-
biorstwach”.

•	 Międzynarodowa Sieć Instytutów  
Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT)
Członkiem Międzynarodowej Sieci Instytutów 

Szkoleniowych ds. Pracy jest Ośrodek Szkolenia 
PIP we Wrocławiu. W spotkaniach Sieci, które 
odbywają się dwa razy do roku, uczestniczy dyrek-
tor Ośrodka oraz przedstawiciel Głównego Inspek-
toratu Pracy. W roku sprawozdawczym Ośrodek 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy był gospo-
darzem trzynastego spotkania Sieci. W czasie 
dwudniowej konferencji przedstawiciele między-
narodowych instytucji szkoleniowych wymieniali 
doświadczenia i poglądy dotyczące rekrutacji kadr 
inspekcyjnych oraz kształtowania ścieżki kariery 
zawodowej inspektora pracy.

Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk 
i spotkania robocze wypełniły w roku sprawozdaw-
czym współpracę PIP z inspekcjami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej.

Współpraca z inspekcjami  
poszczególnych krajów UE/EOG
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Kontynuując bardzo dobre robocze kontakty 
z brytyjskim Urzędem Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa Pracy (HSE), trzyosobowa delegacja PIP 
wzięła udział w szkoleniu inspektorów brytyjskich 
w Londynie (styczeń), którego celem było przygo-
towanie kadr inspekcji do nowych zadań związa-
nych z egzekwowaniem przepisów rozporządzenia 
REACH. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło włą-
czyć wiele rozwiązań systemu brytyjskiego do 
programu szkoleń dla inspektorów Państwowej 
Inspekcji Pracy. Natomiast w listopadzie delegacja 
PIP uczestniczyła w wizycie studyjnej w siedzibie 
HSE w Bootle, gdzie omówiono strategię działań 
obu urzędów w zakresie nadzoru i kontroli zakła-
dów stwarzających zwiększone lub duże ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując postanowienia wynikające z zawar-
tych porozumień o współpracy i wymianie informa-
cji w ramach Dyrektywy 96/71/WE o pracownikach 
delegowanych, przedstawiciele kierownictwa PIP 
złożyli wizyty robocze w Norwegii i Belgii. Przyję-
li także delegację holenderskiej inspekcji pracy, 
która w kwietniu towarzyszyła Ministrowi Pracy Kró-
lestwa Holandii w oficjalnej wizycie w Polsce.

W październiku w Głównym Inspektoracie 
Pracy gościło z dwudniową wizytą kierownictwo 
Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki 
Czeskiej. Program wizyty koncentrował się prze-
de wszystkim na współpracy obu urzędów jako 
„instytucji łącznikowych” ds. dyrektywy o delego-
waniu pracowników. Celem spotkania było również 
ustalenie procedur rozwiązywania sporów indywi-

dualnych pracowników polskich i czeskich, którzy 
z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie w sąsied-
nim kraju. 

Również w październiku Główny Inspektorat 
Pracy gościł kierownictwo Irlandzkiego Urzę-
du Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSA). Spotkanie 
posłużyło poznaniu doświadczeń z działalności 
prewencyjnej obu urzędów, adresowanej do właś-
cicieli i pracowników prywatnych gospodarstw wiej-
skich. W drugim dniu wizyty delegacja irlandzka 
wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez 
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie pn.: „Ocena 
ryzyka zawodowego w rolnictwie”, podczas której 
przedstawiciele HSA przybliżyli uczestnikom spot-
kania kwestie oceny ryzyka w rolnictwie irlandz-
kim, korzystając z własnej publikacji pt.: „Kodeks 
dobrych praktyk”.

W ramach obchodów 90-lecia powstania 
Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej, delegacja 
PIP wzięła udział w dwudniowej konferencji w Wil-
nie (październik), która odbyła się pod hasłem 
„Bezpieczne miejsca pracy — kierunek 90 lat dzia-
łalności inspekcji pracy na Litwie”. W programie 
konferencji znalazł się referat pt.: „Rola oceny ryzy-
ka zawodowego w kształtowaniu jakości warun-
ków pracy. Doświadczenia Państwowej Inspekcji 
Pracy”, wygłoszony przez przedstawiciela naszego 
urzędu.

Ponadto, w ramach współpracy międzynaro-
dowej realizowanej na szczeblu regionalnym, okrę-
gowe inspektoraty pracy zorganizowały szereg 
spotkań roboczych z przygranicznymi jednostkami 
terenowymi inspekcji słowackiej i ukraińskiej.
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Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r.  
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców

Wnioski płynące z ponad czteromiesięczne-
go obowiązywania przepisów „antykryzysowych” 
wskazują na potrzebę modyfikacji rozwiązań zawar-
tych w ustawie, choć pełna ocena jej funkcjonowa-
nia powinna być formułowana po dłuższym okresie 
stosowania regulacji. 

Krąg adresatów przepisów nie jest określony 
w sposób bezsporny — istnieją bowiem wątpliwo-
ści w zakresie zaliczania do przedsiębiorców zakła-
dów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń czy fundacji.

Brak również rozstrzygnięć co do skuteczności 
porozumień w sprawie wydłużenia okresu rozlicze-
niowego do 12 miesięcy w przypadku, gdy zosta-
ły zawarte z naruszeniem przepisów regulujących 
tryb ich zawierania. Ustawa nie określa także spo-
sobu i formy wyboru przedstawicieli pracowników.

Połączenie wydłużonego  okresu  rozlicze-
niowego z indywidualnym rozkładem czasu pracy 
może stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowni-
ków i obniżać poziom bezpieczeństwa pracy — ze 
względu na dopuszczalność bardzo długich okre-
sów wykonywania pracy codziennie po 12 godzin 
(choć z zachowaniem prawa do dobowego i tygo-
dniowego odpoczynku), nawet w ramach tej samej 
doby pracowniczej, które dopiero w dalszym okre-
sie roku mogą zostać zrekompensowane czasem 
i dniami wolnymi, tak by finalnie czas pracy pra-
cownika nie przekraczał obowiązujących norm.

Ponadto niejasne są przepisy dotyczące 
umów na czas określony, zwłaszcza jeśli chodzi 
o sposób liczenia tych umów, czy też prawną sytu-
ację pracownika po wyczerpaniu 24-miesięcznego 
okresu obowiązywania ww. umów.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o czasie pracy kierowców

Aktualne unormowania w zakresie czasu pra-
cy kierowców stwarzają mniej problemów inter-
pretacyjnych, jednakże wskazane byłoby bardziej 
szczegółowe uregulowanie niektórych kwestii.

Pracodawcy organizujący transport napotykają 
trudności w stosowaniu ustawy, ponieważ muszą 
pamiętać o przestrzeganiu dwóch  systemów 
prawnych, tj. przepisów regulujących dopuszczal-

ne okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowych 
przerw i odpoczynków oraz przepisów regulujących 
czas pracy. Wiele wątpliwości budzi też kwestia sto-
sowania przepisów ustawy o czasie pracy kierow-
ców na styku z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 
regulującym czas prowadzenia pojazdu.

Za niewłaściwe należy uznać rozwiązanie pole-
gające na umożliwieniu ewidencjonowania czasu 
pracy kierowców wyłącznie poprzez gromadzenie 
m.in. zapisów wykresówek, plików cyfrowych lub 
wydruków danych z karty kierowcy i tachografu 
cyfrowego. Taka „ewidencja” nie pozwala np. na 
określenie pracy w godzinach nadliczbowych, dni, 
w których one wystąpiły oraz dni, w których praco-
dawca udzielił czasu wolnego w zamian za pracę 
w nadgodzinach.

Nieuregulowana pozostała kwestia rozliczania 
czasu  pracy kierowców, którzy w ramach jedne-
go okresu rozliczeniowego (a czasem nawet w tym 
samym dniu) wykonują różne zadania przewozo-
we, np. przewozy drogowe i niezarobkowe przewo-
zy na potrzeby własne.

Nieelastyczne — i bardziej restrykcyjne niż to 
przewidują przepisy unijne — jest skrócenie  do 
10 godzin  w  danej  dobie czasu pracy kierowcy 
wykonującego pracę choćby przez kilka minut 
w porze nocnej.

Jako trudne do zaakceptowania należy także 
ocenić rozwiązanie dopuszczające nieustalanie 
rozkładów  czasu  pracy dla kierowców wykonu-
jących przewóz rzeczy. W takiej sytuacji nie jest 
możliwe ustalenie uprawnienia do wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 7 marca 2009 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadziła dodatkowe ograniczenia 
w możliwości przeprowadzania kontroli przedsię-
biorców przez organy nadzoru i kontroli. Rozwiąza-
nia te, w szczególności obowiązek zawiadomienia 
o zamiarze wszczęcia kontroli, znacząco utrudniły 
prowadzenie skutecznych czynności kontrolnych, 
m.in. w zakresie legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej u pracodawców, do których nie 
ma zastosowania Konwencja nr 81 Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy dotycząca inspekcji pracy 
w przemyśle i handlu.

1.  Ocena rozwiązań prawnych
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej oraz ustawa z dnia 22 lipca 
2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Stosowanie art. 59a ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz art. 10d i art. 10g ustawy o prze-
kazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń nadal budzi kontrower-
sje, mimo interpretacji zaproponowanych przez 
Ministra Zdrowia. Podnoszona jest m.in. kwe-
stia prawidłowości  obliczania  kwoty  wzrostu 
zobowiązań  Narodowego  Funduszu  Zdrowia, 
w szczególności w przypadku wielokrotnego anek-
sowania kontraktów, jak również zawierania przez 
NFZ porozumień dotyczących tzw. nadwykonań. 
Przepisy nie wskazują także formy przekazania 
organizacjom związkowym propozycji dotyczącej 
sposobu wykonania obowiązku, o którym mowa 
w art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
oraz art. 10d i art. 10g w związku z art. 5 ust. 6 usta-
wy o przekazaniu środków (...). Brak normy prawnej 
w tym zakresie powoduje konflikty z organizacjami 
związkowymi, gdyż pracodawcy uznają za wystar-
czające przekazanie takich informacji w formie ust-
nej, co stwarza istotne trudności dowodowe.

Za zbyt enigmatyczne należy uznać odwoła-
nie do „zasad określonych w ustawie o Państwo-
wej Inspekcji Pracy” zawarte w art. 67b ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej i art. 10h ustawy 
o przekazaniu środków (...). Przywołany zapis nie 
został poprzedzony głębszą analizą całokształ-
tu uprawnień inspekcji, jak również uprawnień jej 
poszczególnych organów, co powoduje w prakty-
ce problemy  z  ustaleniem właściwości  rzeczo-
wej, charakteru stosowanych środków prawnych 
i rzeczywistego zakresu kompetencji. Organy 
inspekcji są zmuszone działać nie na podstawie 
jasnych zapisów formułujących ich prawa i obo-
wiązki wobec podmiotów kontrolowanych, ale na 
podstawie skomplikowanych interpretacji. To zaś 
może prowadzić do sądowego wzruszania decy-
zji wydanych przez organy Inspekcji, a co za tym 
idzie — do braku ochrony pracowników i innych 
osób, w obszarach w których ochrona ta, zgodnie 
z decyzją prawodawcy, była konieczna.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1 lutego 2009 r. weszła w życie gruntowna 
nowelizacja ustawy. Jednym z głównych celów 

wprowadzonych zmian było ułatwienie osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu do 
aktywności zawodowej lub jej rozpoczęcia. Zmiany 
przepisów wychodzą także naprzeciw postulatom 
wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
w wieku 50+. Ponadto zliberalizowano regulacje 
dotyczące działania agencji zatrudnienia, w tym 
agencji posiadających uprawnienia i prowadzą-
cych zgodnie z prawem działalność na terytorium 
innych państw obszaru UE/EOG oraz Szwajcarii. 
Jednocześnie zostały rozbudowane mechanizmy 
mające na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeń-
stwa osób będących klientami agencji.

Zakresu przedmiotowego działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy dotyczy bezpośrednio 
zmiana, na mocy której zniesiono  dotychczaso-
we  obowiązki  pracodawcy, polegające na uzy-
skiwaniu od kandydatów do pracy oświadczeń 
o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze 
bezrobotnych oraz zawiadamianiu właściwego 
powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotna.

Istotnym elementem nowelizacji jest uprosz-
czenie procedur związanych z legalnym wykony-
waniem pracy przez cudzoziemców, a zwłaszcza 
procesu wydawania zezwoleń na pracę, w szcze-
gólności poprzez wyeliminowanie instytucji przy-
rzeczenia wydania zezwolenia. Istotne znaczenie 
ma poza tym dostosowanie regulacji dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców — do funkcjonowania 
Polski w obszarze Schengen oraz pewne uela-
stycznienie stosunków zatrudnienia z udziałem 
obcokrajowców (m.in. wprowadzenie możliwości 
okresowego skierowania cudzoziemca do pracy 
na innym stanowisku niż wskazane w zezwoleniu 
na pracę).

Z punktu widzenia skuteczności kontroli PIP 
dokonane zmiany należy ocenić pozytywnie. 
Dotychczasowa praktyka oraz doświadczenia 
zdobyte w trakcie dwuipółletniego okresu dzia-
łalności PIP po przejęciu z dniem 1 lipca 2007 r. 
zadań w dziedzinie legalności zatrudnienia, wska-
zują jednak na konieczność podjęcia  dodatko-
wych działań legislacyjnych. Powinny one służyć 
wyeliminowaniu niespójności niektórych przepi-
sów i niejasności ich treści, a także wprowadzać 
nowe rozwiązania mające na celu ograniczanie 
nieprawidłowości występujących na rynku pracy. 
Zasadne wydaje się ponadto rozważenie możliwo-
ści dokonania zmian przepisów, które utrudniają 
inspekcji prowadzenie kontroli legalności zatrud-
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nienia lub zmniejszają ich skuteczność. Postulowa-
ne przez PIP zmiany dotyczą zwłaszcza:

	zaostrzenia wymogów przy dokonywaniu wpi-
su do rejestru agencji zatrudnienia — aby unie-
możliwić uzyskanie takiego wpisu agencjom 
założonym i prowadzonym przez osoby, któ-
re poprzednio dopuściły się naruszenia prze-
pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, co skutkowało wówczas wykreśle-
niem agencji z rejestru;

	wyeliminowania przesłanki braku zawarcia 
wymaganych umów jako warunku przesą-
dzającego o nielegalności pracy cudzoziem-
ca (przepisy nakładają obowiązek zawarcia 
pisemnej umowy wyłącznie na podmiot zatrud-
niający, a nie na obcokrajowca);

	zobowiązania podmiotu powierzającego pracę 
cudzoziemcowi — do zawierania umów na piś-
mie i tłumaczenia ich na język zrozumiały dla 
obcokrajowca nie tylko w przypadku cudzo-
ziemców objętych wymogiem posiadania 
zezwolenia na pracę, lecz także niepodlegają-
cych temu obowiązkowi;

	stworzenia kompleksowej regulacji prawnej 
dot. delegowania pracowników z krajów trze-
cich do pracy na terytorium RP, obejmują-
cej całokształt tej problematyki w aspekcie: 
ewentualnej rejestracji przedsiębiorców zagra-
nicznych świadczących usługi eksportowe 
w Polsce, kontroli takich przedsiębiorców, 
kosztów tłumaczeń, praw i obowiązków pra-
cowników delegowanych, kwestii dotyczących 
podlegania ubezpieczeniom społecznym itd.;

	stworzenia skutecznych mechanizmów zapo-
biegających nadużyciom w zakresie zatrud-
niania cudzoziemców (obywateli Ukrainy, 
Białorusi, Rosji, Mołdawii lub Gruzji) na pod-
stawie oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Ogólnie można stwierdzić, że funkcjonowanie 
przepisów §§: 39, 39a, 39b i 39c rozporządzenia, 
określających sposób realizacji obowiązków praco-
dawcy w zakresie zapewnienia pracownikom bez-
piecznej i higienicznej pracy przebiega w praktyce 
poprawnie. Znaczna grupa pracodawców w coraz 
szerszym stopniu stosuje uregulowania wynikające 

z ww. przepisów, co wpływa znacząco na poprawę 
warunków pracy. 

Niemniej jednak inspektorzy pracy zgłosili 
m.in. następujące uwagi:
•	 W § 39a zasadne byłoby zwłaszcza:

w ust. 3 pkt 1 lit. e: uzupełnienie treści  −
postanowienia o wskazanie  kwalifikacji 
zawodowych osób pracujących na danym 
stanowisku oraz uwzględnienie  w  oce-
nie  ryzyka  zawodowego specyfiki grup 
pracowniczych podlegających szczegól-
nej ochronie — pracujących kobiet  cię-
żarnych, osób niepełnosprawnych oraz 
młodocianych;

w ust. 3 pkt 3: uwzględnienie obowiązku  −
podawania w dokumencie potwierdzają-
cym dokonanie oceny ryzyka zawodowe-
go — kwalifikacji osób dokonujących tej 
oceny.

Ponadto przepis ust. 3 w § 39a jest niespójny 
z ust. 1 w § 39a. Rozbieżność polega na tym, że 
zgodnie z ust. 1 w § 39a pracodawca ocenia ryzy-
ko zawodowe występujące przy wykonywanych 
pracach, natomiast w ust. 3 w § 39a dokument 
związany z oceną ryzyka odnosi się do stanowiska 
pracy. Problem niespójności przepisu widoczny 
jest zwłaszcza przy ocenie zmiennych miejsc pracy 
oraz prac charakteryzujących się dużą samodziel-
nością pracowników. Występuje tu również nie-
zgodność z art. 226 Kodeksu pracy, w którym jest 
mowa, że „Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzy-
ko zawodowe związane z wykonywaną pracą”;

•	 w § 39b zawężono zakres stosowania sygna-
łów  bezpieczeństwa do sygnałów ręcznych 
i komunikatów — pomijając sygnały świetlne 
i dźwiękowe;

•	 treść § 39c winna być uzupełniona o doku-
mentowanie  informowania pracowników 
nt. ryzyka zawodowego, w tym o zasadach 
ochrony przed występującymi na stanowi-
skach pracy zagrożeniami i sposobach ich 
minimalizowania.

W odniesieniu do innych uregulowań zawar-
tych w rozporządzeniu, inspektorzy pracy wnieśli 
następujące uwagi:
•	 Przepis § 15 stanowi, że w pomieszczeniach 

pracy należy zapewnić m.in. oświetlenie natu-
ralne. Z kolei, w myśl przepisu § 25, w pomiesz-
czeniach stałej pracy należy zapewnić 
oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemoż-
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liwe lub niewskazane ze względu na techno-
logię produkcji, a na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał 
zgodę właściwego państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego, wydaną w poro-
zumieniu z okręgowym inspektorem pracy. 
Jednocześnie § 26 ust. 1 stanowi, że oświetle-
nie dzienne na poszczególnych stanowiskach 
pracy powinno być dostosowane do rodzaju 
wykonywanych prac i wymaganej dokładności 
oraz powinno spełniać wymagania określone 
w Polskiej Normie.

Należy jednak zauważyć, że obecnie brak 
jest  normy  określającej  wymagania,  jakie  win-
no  spełniać  oświetlenie  światłem  dziennym 
w pomieszczeniach pracy czy też na stanowiskach 
pracy. Zatem w sytuacji, gdy w pomieszczeniu pra-
cy zapewniony jest chociażby minimalny dostęp 
do światła dziennego, nie ma podstawy prawnej 
do nakazania zapewnienia oświetlenia dziennego 
w szerszym zakresie, bowiem przepis stanowiący, 
iż oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowi-
skach pracy powinno być dostosowane do rodzaju 
wykonywanych prac jest zbyt ogólny. Brak światła 
dziennego na stanowiskach pracy lub jego znacz-
ne ograniczenie wpływa niekorzystnie na psychikę 
człowieka, pogarszając tym samym warunki pracy, 
a w konsekwencji wpływa negatywnie na bezpie-
czeństwo jej wykonywania. 

Daje się zaobserwować, narastającą  od 
wielu  lat,  tendencję  do  ograniczania w  budyn-
kach,  gdzie  znajdują  się  pomieszczenia  pracy, 
powierzchni okien, świetlików itp. Dzieje się tak, 
mimo że zgodnie z wymaganiami przepisu § 57 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) 
w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi 
stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle 
ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wyno-
sić co najmniej 1:8. Praktyka wskazuje, że z uwagi 
m.in. na uwarunkowania  funkcjonalne, projekto-
wane są budynki, w których znajdują się pomiesz-
czenia pracy nieoświetlone światłem dziennym 
w sposób określony w przepisach techniczno-bu-
dowlanych. Dotyczy to np. wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowo-usługowych, gdzie z uwagi na 
ukształtowanie architektoniczne wielkokubaturo-
wych budynków brak jest możliwości zapewnienia 
okien o odpowiedniej powierzchni, oświetlających 
poszczególne pomieszczenia, w których są orga-

nizowane stanowiska stałej pracy. Dotyczy to 
również dużych hal produkcyjnych, w których nie 
jest możliwe zapewnienie na poszczególnych sta-
nowiskach odpowiedniego oświetlenia dziennego 
poprzez okna wykonane w ścianach budynków. 
W tej sytuacji zasadne byłoby dokonanie zmiany 
przepisu § 26 ust. 1, poprzez ustanowienie  nor-
matywu  określającego  parametry  oświetlenia 
światłem  dziennym dla stanowisk i miejsc pra-
cy w budynkach. Parametry oświetlenia światłem 
dziennym powinny być określone w sposób spój-
ny z zapisami przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie, którego obecne wymagania w tym zakresie 
również powinny ulec zmianie. Nie uwzględniają 
one bowiem nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych, pozwalających na zapewnienie oświetlenia 
pomieszczeń światłem dziennym, np. za pomocą 
tuneli świetlnych (pozwalających na „sprowadze-
nie” światła dziennego z powierzchni dachu budyn-
ku na niższe kondygnacje). 
•	 Uchylone powinny zostać postanowienia 

działu IV rozdział 3 ww. rozporządzenia, gdyż 
wymagania dotyczące obsługi i stosowania 
maszyn zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy procesach 
galwanotechnicznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1043)

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości inter-
pretacyjne budzą m.in. następujące przepisy tego 
rozporządzenia:
	§ 20 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu: „Substancje 

niebezpieczne i preparaty niebezpieczne 
stosowane w procesie galwanotechnicznym 
przechowuje się w magazynie wyposażonym 
w: drzwi otwierane na zewnątrz magazynu, 
wyposażone w zamknięcie otwierane przez 
dwóch niezależnych pracowników”. Wydaje 
się, że intencja prawodawcy dotyczyła obo-
wiązku wyposażenia drzwi w dwa zamknięcia, 
niezależnie obsługiwane przez dwie osoby;

	§ 22, stanowiący, że jeżeli stężone kwasy lub 
ługi nie są przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach, to należy je przechowywać 



147

IX. OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

w zamkniętych pojemnikach napełnionych nie 
więcej niż do 90% ich pojemności. Przepis ten 
należy uzupełnić o obowiązek opisania  tych 
pojemników i oznakowania ich znakiem ostrze-
gawczym zgodnie z odrębnymi przepisami;

	zapisy zawarte w § 12 ust. 2 pkt 1), 2), 3), któ-
re są identyczne z postanowieniami zawarty-
mi w § 10 ust. 5 i 6. Określone w § 12 warunki 
dotyczą szczególnej  grupy substancji  che-
micznych (wykazujących działanie rakotwór-
cze, mutagenne lub ostre działanie toksyczne), 
ale praktycznie są takie same jak dla pozosta-
łych substancji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645  
ze zmianami z 2007 r. Nr 241, poz. 1772)

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości budzą 
m.in. następujące przepisy tego rozporządzenia:
	§ 2 ust. 1 — nie określono terminu drugiego 

pomiaru (po pierwszym pomiarze w wyni-
ku którego zostało ustalone, że stężenie lub 
natężenie czynnika nie przekracza 0,1 warto-
ści najwyższego dopuszczalnego stężenia lub 
natężenia). Ponadto wskazane byłoby okre-
ślenie terminu wykonania następnych badań, 
jeżeli na stanowiskach pracy wyniki dwóch 
ostatnio przeprowadzonych pomiarów/badań 
nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego 
dopuszczalnego stężenia lub natężenia czyn-
nika szkodliwego. Należy zaznaczyć, że zanie-
chanie w takim przypadku dalszych pomiarów, 
zwłaszcza w odniesieniu do czynników o dzia-
łaniu rakotwórczym lub mutagennym nie wyda-
je się słusznym rozwiązaniem;

	§ 3 — nie zdefiniowano pojęcia „pomiaru cią-
głego”. Takie niedoprecyzowanie jest źródłem 
wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto uregu-
lowania prawnego wymagają zasady prowa-
dzenia pomiarów ciągłych; w szczególności 
należy określić wymagania dla pracodawców 
wypełniających wskazany przepis (zgodnie 
z § 7, badania i pomiary czynników szkodli-
wych dla zdrowia występujących w środowisku 
pracy przeprowadzają  laboratoria posiadające 
akredytację na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, 
z późn. zm.) zgodnie z metodami określonymi 
w §6, bez wyłączeń);

	§ 4 — nie określono jednoznacznie, w jakiej 
formie pracodawca „dokonuje rozeznania” 
oraz jakie elementy powinno ono uwzględniać 
i na jakich dokumentach się opierać. W prak-
tyce często występuje rozbieżność między 
rozeznaniem dokonanym przez pracodawcę, 
a stanem faktycznym występującym w zakła-
dzie, stwierdzonym przez inspektora pracy;

	§ 5 — nie przewidziano obowiązku dodatko-
wego rozpoznania i dokonywania pomiarów/
badań w terminach późniejszych, np. w przy-
padku zmian technologicznych lub wprowa-
dzenia do produkcji nowych wyrobów, których 
wytwarzanie może powodować występowanie 
w środowisku pracy innych czynników szkod-
liwych dla zdrowia lub zwielokrotnienie wystę-
powania czynników rozpoznanych. Przepis 
określa jedynie 30-dniowy termin od rozpo-
częcia działalności, w którym pracodawca 
jest zobowiązany wykonać badania i pomiary 
czynników szkodliwych dla zdrowia, po wcześ-
niejszym rozpoznaniu występowania tych 
czynników w środowisku pracy;

	§ 8 — zawarty w nim zapis dotyczący umiesz-
czania wyników pomiarów na stanowiskach 
pracy nie jest konieczny, z uwagi na wymóg 
poinformowania pracowników o wynikach 
badań i pomiarów.

Główny Inspektor Pracy — realizując upraw-
nienia określone w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
— skierował do właściwych ministrów 16 wnio-
sków legislacyjnych. 

Wnioski te zawierały propozycje nowelizacji 
przepisów już obowiązujących, głównie z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najwięcej (11) wniosków legislacyjnych przed-
stawionych zostało Ministrowi  Pracy  i  Polityki 
Społecznej. Wnioski dotyczyły wprowadzenia 
następujących zmian w Kodeksie pracy:
	w art. 85 — w odniesieniu do terminu wypła-

ty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. 
Celem postulowanej zmiany jest umożliwienie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną 
w danym miesiącu kalendarzowym, a także 
wypłaty innych świadczeń pieniężnych, do 
których pracownik nabywa prawo w tym mie-
siącu w związku z rozwiązaniem z nim stosun-
ku pracy — niezwłocznie po ustaleniu pełnej 

2.  Wnioski legislacyjne
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wysokości tych świadczeń (nie później jednak 
niż w pierwszych 10 dniach następnego mie-
siąca).
Obowiązujący przepis nie reguluje jednoznacz-

nie kwestii wypłaty wynagrodzenia za ostatni mie-
siąc pracy dla osób, które w momencie wypłaty 
już nie są pracownikami, a także wypłaty innych 
świadczeń, takich jak odprawa pieniężna z tytułu 
rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przy-
czyn dotyczących pracodawcy, odprawa rentowa 
lub emerytalna;
	w art. 151 — poprzez wprowadzenie regulacji, 

w myśl której ponowne podjęcie pracy w tej 
samej dobie roboczej, po wykorzystaniu przez 
pracownika w czasie jej trwania 11-godzinne-
go nieprzerwanego odpoczynku, nie stano-
wi pracy w godzinach nadliczbowych — o ile 
podjęcie tej pracy wynika z obowiązującego 
pracownika pisemnego rozkładu czasu pracy 
(ustalonego uprzednio na okres co najmniej 
jednego tygodnia).
Proponowane rozwiązanie wyeliminuje wymu-

szone  planowanie  pracy  w  godzinach  nadlicz-
bowych wynikające z organizacji pracy niektórych 
zakładów, jak również w przypadku dużej liczby 
zwolnień lekarskich i urlopów pracowniczych;
	w art. 1672 — w zakresie urlopu na żądanie 

— poprzez jednoznaczne określenie terminu, 
w którym pracownik może żądać udzielenia 
tego urlopu. 
Proponowane nowe brzmienie art. 1672 Kp 

zobowiązuje pracownika do zgłoszenia ww. żąda-
nia najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed 
wyznaczoną godziną rozpoczęcia pracy. Taka 
regulacja pozwoli na uniknięcie rozbieżności 
w interpretacji przepisów;
	art. 168 — w odniesieniu do terminu udzielenia 

pracownikowi  zaległego  urlopu  wypoczyn-
kowego (w tym urlopu na żądanie) — poprzez 
wprowadzenie regulacji umożliwiającej udzie-
lenie go najpóźniej do 31 sierpnia następnego 
roku kalendarzowego.
Propozycja wydłużenia terminu udzielenia zale-

głego urlopu jest zasadna, zarówno ze względu na 
kwestię organizacji pracy w zakładzie, jak i z punk-
tu widzenia samych pracowników (możliwość 
połączenia zaległego urlopu z bieżącym w okresie 
wakacji, np. ze względów rodzinnych);
	art. 229 § 1 — w zakresie obowiązku prze-

prowadzania wstępnych  badań  lekarskich 
w  przypadku  zawierania  kolejnej  umowy 
o pracę na tym samym stanowisku. 

Zmiana przepisu spowoduje, że osoby przyj-
mowane ponownie do pracy u danego pracodawcy 
na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich 
samych warunkach pracy, na podstawie kolej-
nej umowy o pracę zawartej w terminie do 30 dni 
kalendarzowych po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą 
— nie będą podlegały wstępnym badaniom lekar-
skim. Powyższa zmiana nie powinna mieć wpływu 
na obniżenie poziomu ochrony zdrowia pracowni-
ka, jaką gwarantują przepisy Kodeksu pracy.

Spośród wniosków legislacyjnych dotyczą-
cych przepisów Kodeksu pracy akceptację Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej uzyskały propozycje 
obejmujące zmianę przepisów dot. terminu wyko-
rzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, urlo-
pu na żądanie oraz wstępnych badań lekarskich. 
Minister uznał, iż ww. wnioski odpowiadają pracom 
legislacyjnym podjętym już przez Zespół Prawa Pra-
cy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Kolejne wnioski legislacyjne skierowane do 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej dotyczyły 
zmian w:
	ustawie z 10 października 2002 r. o minimal-

nym wynagrodzeniu za pracę — w zakresie 
wyłączenia  z  minimalnego  wynagrodzenia 
dodatku za pracę w porze nocnej.
Obecna regulacja powoduje dyskryminację 

pracowników otrzymujących wynagrodzenie mini-
malne, gdyż faktyczną rekompensatę za pracę 
w porze nocnej pracownicy uzyskują tylko w sytua-
cji, gdy ich wynagrodzenie ustalone umową o pra-
cę przekracza kwotę minimalnego wynagrodzenia. 
Jedyna możliwość usunięcia tej nieprawidłowości 
to zmiana art. 6 ust. 5 ww. ustawy, polegająca na 
wyszczególnieniu dodatku za pracę w porze noc-
nej jako składnika, którego nie uwzględnia się przy 
obliczaniu wysokości wynagrodzenia. 

Propozycja nie uzyskała akceptacji Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.
	ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecz-

nej inspekcji pracy — poprzez wprowadzenie 
regulacji umożliwiającej powoływanie do peł-
nienia funkcji społecznego inspektora pracy 
w  służbach  mundurowych również funkcjo-
nariuszy niepozostających w stosunku pracy, 
lecz w stosunku służbowym o charakterze 
administracyjno-prawnym. Obecnie brak jest 
podstaw prawnych do wykonywania zadań 
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społecznego inspektora pracy przez funkcjo-
nariusza policji. 
Wniosek został przyjęty. Przygotowanie pro-

jektu zmian ww. ustawy będzie poprzedzone 
dyskusją na forum Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych, gdyż materia aktu 
dotyczy działalności związków zawodowych. Usta-
lenia Trójstronnej Komisji nt. kierunków i zakresu 
zmian w ustawie o społecznej inspekcji pracy będą 
podstawą opracowania przez Ministerstwo założeń 
do jej nowelizacji.
	rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 wrześ-

nia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, poprzez nowelizację:

§ 1 ust. 5 i dostosowanie jego treści do § 4  −
tego rozporządzenia, co pozwoli na jedno-
znaczne rozstrzygnięcie, że u pracodaw-
cy będącego jednostką organizacyjną, 
służba  bhp  podlega bezpośrednio oso-
bie zarządzającej tą jednostką lub osobie 
wchodzącej w skład organu zarządzające-
go, upoważnionej przez ten organ do spra-
wowania nadzoru w sprawach z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy;
§ 1 ust. 3 i dostosowanie jego treści do art.  −
23711 § 1 Kp, nakładającego na pracodaw-
cę zatrudniającego 100 pracowników obo-
wiązek utworzenia służby bhp. 

Wnioski uzyskały akceptację; proponowa-
ne zmiany zostaną uwzględnione przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia.
	rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych — poprzez dostoso-
wanie jego przepisów do specyficznych warun-
ków przemieszczania ludzi. 
Wniosek nie uzyskał akceptacji.

	rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 wrześ-
nia 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 
— poprzez określenie ciężaru dopuszczalne-
go dla kobiety przy zespołowym przenoszeniu 
(podnoszeniu) ciężarów. 
Wniosek nie został przyjęty.

	rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa 
i higieny pracy — poprzez wprowadzenie 
uregulowań dotyczących procedury  cofania 
uprawnień  rzeczoznawcy do spraw bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 
nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.

Do Ministra  Zdrowia skierowano wnioski 
legislacyjne dotyczące nowelizacji:
	rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi-
sku pracy — poprzez stworzenie pracodaw-
com zobowiązanym do zapewnienia ciągłego 
pomiaru  czynnika szkodliwego dla zdrowia 
— dla którego została określona wartość naj-
wyższego dopuszczalnego stężenia pułapo-
wego (NDSP) — możliwości samodzielnego 
przeprowadzania ww. pomiaru (z wykorzysta-
niem własnych analizatorów stacjonarnych lub 
indywidualnych, opartych na zasadzie bezpo-
średniego odczytu). Uwzględnienie powyż-
szego wniosku oznacza również konieczność 
określenia wymagań kwalifikacyjnych dla osób 
wykonujących wskazane badania.
Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 

nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.
	ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia 

— poprzez ustalenie  okresu  między  bada-
niami  i  pomiarami czynnika szkodliwego 
wykazującymi wartość poniżej 0,1 najwyższe-
go dopuszczalnego stężenia lub najwyższego 
dopuszczalnego natężenia.
Minister Zdrowia przygotował wstępny projekt 

nowelizacji rozporządzenia uwzględniający zgło-
szoną propozycję.
	wykazu chorób zawodowych stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób 
zawodowych — poprzez uzupełnienie  tego 
wykazu  o  schorzenia  układu  mięśniowo- 
-szkieletowego (szczególnie kręgosłupa) 
powodowane ręcznym przemieszczaniem cię-
żarów.
Do chwili opracowania Sprawozdania, Minister 

nie udzielił odpowiedzi w sprawie ww. wniosku.

Ministrowi Środowiska zgłoszono propozycję 
nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach — poprzez wprowadzenie art. 221 o treści: 
„Właściwy organ, na wniosek okręgowego inspektora 
pracy, może cofnąć w drodze decyzji zatwierdzenie 
programu gospodarki  odpadami  niebezpieczny-
mi, jeżeli sposób gospodarki odpadami powoduje 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i higieny pracowni-
ków realizujących tę gospodarkę”.
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Minister Środowiska poinformował, iż propo-
zycja nowelizacji ustawy zostanie szczegółowo 
przeanalizowana w trakcie trwających prac nad 
założeniami do nowej ustawy o odpadach (trans-
ponującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy). 

Wniosek nie został jednak uwzględniony.

Ministrowi  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego 
przedstawiono wniosek dotyczący nowelizacji roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierun-
ków studiów — poprzez dodanie  nazwy  kierun-
ków  studiów:  bezpieczeństwo i higiena pracy, 
z uwagi na konieczność skorelowania przepisów 
ww. rozporządzenia z przepisami § 4 ust. 2 pkt 2 
— 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 wrześ-
nia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higie-
ny pracy .

3.  Opiniowanie aktów prawnych

Wniosek został zaakceptowany. W dniu 1 paź-
dziernika 2009 r. weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie nazw kierunków 
studiów, w którym uwzględniono propozycję legis-
lacyjną Głównego Inspektora Pracy.

W ramach ustawowych kompetencji, Państwo-
wa Inspekcja Pracy zaopiniowała w 2009 r. ogółem 
45 projektów aktów prawnych — 12 ustaw oraz 
33 rozporządzenia (1— Prezesa Rady Ministrów, 
2 — Rady Ministrów oraz 30 — ministrów).

Zgłoszone propozycje i uwagi uzyskały w czę-
ści akceptację i zostały uwzględnione w projektach 
aktów prawnych.
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X. ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego 
o wypadkach przy pracy1 obejmują osoby poszko-
dowane w wyniku tych zdarzeń, pracujące w całej 
gospodarce narodowej, poza indywidualnymi 
gospodarstwami rolnymi.

Jak wynika z opublikowanych informacji wstęp-
nych za rok 20092, nastąpił spadek ogólnej liczby 

osób poszkodowanych: ze 104 402 w 2008 r. do 
87 052 w 2009 r. Było to więc o 17 350, tj. o 16,6% 
osób poszkodowanych mniej niż w roku poprzed-
nim. Porównywalny spadek (o 16,7%) odnotowano 
w odniesieniu do wypadków lekkich. Liczba śmier-
telnych ofiar wypadków spadła z 520 w 2008 r. 
do 401 w 2009 r., tj. o 22,9%. Natomiast liczba 
osób z ciężkimi obrażeniami ciała zmniejszyła 
się z 900 w 2008 r. do 827 w roku sprawozdaw-
czym, tj. o 8,1%.

Wykres 68. Poszkodowani w wypadkach przy pracy

1 Badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki przy 
pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadka-
mi przy pracy. Dane o wypadkach przy pracy uzyskiwane są 
ze statystycznej karty wypadku przy pracy (Z-KW) — Roz-
porządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 stycznia 
2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy 
(Dz.U. z dnia 29 stycznia 2009 r. Nr 14, poz. 80). Wypadkami 
traktowanymi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki 

w czasie trwania podróży służbowej, w związku z odbywa-
niem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony albo 
w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotni-
czej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy lub przy 
wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie 
pracy organizacje, np. związkowe;

2 Wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku;
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Zmniejszenie się liczby osób poszkodowa-
nych w wypadkach odnotowano we wszystkich 
sekcjach gospodarki3; przy czym największy spa-
dek dotyczył sekcji: przetwórstwo przemysłowe; 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działal-
ność związana z obsługą nieruchomości; informa-
cja i komunikacja oraz budownictwo. 

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że tylko 
trzy sekcje: górnictwo i wydobywanie; administra-
cja publiczna i obrona narodowa oraz działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa odnotowały wzrost 
liczby wypadków śmiertelnych (odpowiednio: 
o 10 osób, o 5 oraz o 2).

Wskaźnik wypadkowości — mierzony licz-
bą osób poszkodowanych w przeliczeniu na 

1 000 pracujących zmniejszył się z poziomu 8,96 
w 2008 r. do 7,44 w 2009 r., tj. o 16,9%. Dla wypad-
ków śmiertelnych ww. wskaźnik zmalał z 0,045 
do 0,034, tj. o 24,4%, natomiast w odniesieniu do 
wypadków powodujących ciężkie obrażenia ciała 
— z 0,08 do 0,07, tj. o 12,5%.

Rok 2009 przyniósł we wszystkich wojewódz-
twach zmniejszenie ogólnej liczby poszkodowa-
nych w wypadkach, a w 13 — także spadek liczby 
ofiar śmiertelnych. Natomiast w trzech wojewódz-
twach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i lubu-
skim odnotowano wzrost liczby śmiertelnych ofiar 
wypadków (odpowiednio: z 26 do 31, z 20 do 23 
i z 12 do 13)

Dane statystyczne dotyczące wypadków przy 
pracy wg sekcji gospodarki narodowej oraz woje-
wództw zawarte są w załącznikach 5A i 5B.

Wykres 70. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych (wskaźnik na 1 000 pracujących)

3 Agregacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) z 2007 r.
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Mapa 4. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw  
(wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących)

Mapa 5. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw  
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących)
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2. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badaniem statystycznym dotyczącym warun-
ków pracy, Główny Urząd Statystyczny objął — jak 
co roku — zakłady, w których liczba pracujących 
wynosi powyżej 9 osób. 

W 2009 r. powyższe badanie statystyczne 
dotyczyło 67,5 tys. zakładów, które zatrudniały pra-
wie 5,3 mln osób. W ww. grupie, 551,5 tys. osób4, 
tj. 10,4% ogółu zatrudnionych w zbadanych zakła-

dach — pracowało w warunkach zagrożenia 
(w 2008 r. — 601,1 tys. osób, tj. 11,2%).

Rok 2009 był kolejnym, w którym utrzymała 
się tendencja spadkowa wskaźnika zagrożenia 
dla zdrowia pracowników (mierzonego liczbą 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia przypada-
jącą na 1 000 zatrudnionych). Osiągnął on poziom 
104,45, co w porównaniu z rokiem 2008 oznacza 
spadek o 7%.

Wykres 72. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (wskaźnik na 1 000 zatrudnionych)

Najwięcej osób pracowało w warunkach zagro-
żenia czynnikami związanymi ze środowiskiem 
pracy (59,6 na 1 000 zatrudnionych), a w dalszej 
kolejności — z uciążliwością pracy (31,4) oraz 
z czynnikami mechanicznymi związanymi z maszy-
nami szczególnie niebezpiecznymi (13,3). 

Spośród objętych badaniem w roku sprawo-
zdawczym zagrożeń dla zdrowia — w sekcjach 
i działach gospodarki narodowej — najwyższe 
wartości ww. wskaźnika występowały nadal 
w górnictwie i wydobywaniu6 — 426,4 na 1000 
zatrudnionych (w 2008 r. — 414,7); w tym: górni-
ctwie rud metali — 742,3 (663,5) oraz wydobywa-
niu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
— 456,9 (449,6).

Dla sekcji przetwórstwo przemysłowe w nastę-
pujących działach odnotowano, podobnie jak 
w latach poprzednich, wysoki poziom ww. wskaźni-
ka: produkcja metali — 346,9 (w 2008 r. — 275,2); 
produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikli-
ny7 — 293,6 (327,8); produkcja wyrobów tytonio-
wych — 249,5 (264,3); produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego — 228,7 (279,1) oraz pro-
dukcja mebli — 212,9 (192,9). 

Wysokim poziomem tego wskaźnika charakte-
ryzowała się też sekcja wytwarzanie i zaopatrywa-
nie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę — 193,1 (201,0).

4 liczonych tylko raz w grupie czynnika przeważającego, 
tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pracy lub 
czynnikami mechanicznymi

5 wyliczenia wskaźników na podstawie danych GUS
6 klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej Klasyfi-

kacji Działalności (PKD) z 2007 r.
7 nazwy skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji

Terytorialna struktura zagrożeń czynni-
kami szkodliwymi dla zdrowia od lat nie ulega 
zasadniczym zmianom. Najtrudniejsze warunki 
pracy nadal występują w województwie ślą-
skim (co piąta osoba pracuje tam w warunkach 
zagrożenia dla zdrowia). Najmniej szkodliwe dla 
zdrowia warunki pracy odnotowuje się w woje-
wództwie mazowieckim (co 22. osoba zatrud-
niona w warunkach zagrożenia dla zdrowia), 
w woj. podlaskim (co 16.) i łódzkim (co 15.).
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Wykres 73. Struktura zagrożeń czynnikami środowiska pracy (osobozagrożenia)*

Mapa 6. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg województw (wskaźnik na 1 000 zatrudnionych)

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia — wg sek-

cji i działów PKD — zawiera załącznik 6.
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3. Choroby zawodowe

W 2009 r., według danych Centralnego Reje-
stru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi, odnotowano w Polsce 3 146 przy-

padków chorób zawodowych, tj. o 400 (11,3%) 
mniej niż w roku 2008.

Współczynnik zachorowalności na choroby 
zawodowe (liczba chorób zawodowych na 100 
tys. pracujących) zmniejszył się i wyniósł 22,4 
(w 2008 r. — 25,7).

Wykres 74. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. pracujących)

W omawianym okresie — w porównaniu do 
roku 2008 — odnotowano w szczególności spa-
dek zachorowań na przewlekłe choroby narządu 
głosu — o 168 przypadków (tj. o 23%); choroby 
zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa 
— o 68 (tj. o 7,1%); pylice płuc — o 63 (tj. o 9,0%); 
astmę oskrzelową — o 37 (tj. o 41,6%) oraz 
choroby skóry — o 21 (tj. o 16,8%). Duży spa-
dek procentowy dotyczył także zatruć ostrych 
albo przewlekłych lub ich następstw — o 16,8% 
(tj. o 12 przypadków mniej w porównaniu z 2008 r.) 
oraz chorób wywołanych działaniem promienio-
wania jonizującego o 43,7% (tj. o 7 przypadków 
mniej niż w 2008 r.).

Mimo zmniejszenia się ogólnej liczby stwier-
dzonych w roku sprawozdawczym chorób zawodo-
wych odnotowano, w odniesieniu do niektórych 
schorzeń, wzrost zachorowalności. Dotyczy to 
zwłaszcza przypadków trwałego ubytku słuchu 

— o 21 (tj. o 8,7% więcej niż w 2008 r.) oraz chorób 
układu wzrokowego (o 6 więcej, tj. o 37,5%).

Spośród sekcji gospodarki narodowej, naj-
wyższą zapadalność na choroby zawodowe 
odnotowano w górnictwie i wydobywaniu — 295,8; 
edukacji — 43,7; rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 
i rybactwie — 31,5; opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej — 30,0 oraz przetwórstwie przemysło-
wym — 23,3.

Wśród dominujących obecnie chorób zawo-
dowych należy wymienić: choroby zakaźne lub 
pasożytnicze albo ich następstwa (występujące 
głównie wśród pracowników służby zdrowia, 
rolników i leśników), pylice płuc (głównie pylice 
górników kopalń węgla i pylice azbestowe) oraz 
przewlekłe choroby narządu głosu spowodowa-
ne nadmiernym wysiłkiem głosowym (dotyczą 
one w zdecydowanej większości nauczycieli). 

Źródło: dane IMP w Łodzi
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W 2009 r. najwyższy współczynnik zapadal-
ności na choroby zawodowe odnotowano w woje-
wództwie śląskim — 54,0 (w 2008 r. — 55,0). 
Natomiast najniższym współczynnikiem zacho-
rowalności charakteryzowało się województwo 
mazowieckie — 7,5 (8,5).

Szczegółowe dane statystyczne dotyczące 
chorób zawodowych — wg jednostek chorobo-
wych — zawiera załącznik 7.

4. Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe w rolnictwie indywidualnym

W 2009 r., według danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy zgłosili do 
placówek terenowych i oddziałów regionalnych 
KRUS 26 943 zdarzenia wypadkowe, tj. o 779 
(o 2,8%) mniej niż w roku 2008. Za wypadki 
przy pracy rolniczej uznano 24 461 zdarzeń, tj. 
o 1 438 (o 5,5%) mniej niż w roku poprzednim, 
zaś odszkodowanie wypłacono z tytułu 17 620 
wypadków (w 2008 r. — 17 956). 

Wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą 
poszkodowanych na 1 000 ubezpieczonych rol-
ników spadł do poziomu 11,2 i jest to mniej o 0,1 
w porównaniu z 2008 r. 

W omawianym okresie odnotowano jedno-
cześnie zwiększenie się (o 7,4%) liczby śmiertel-
nych ofiar wypadków przy pracy rolniczej — z 95 
w 2008 r. do 102. Wskaźnik wypadkowości tych 
zdarzeń nie zmienił się od roku 2007 i wyniósł 0,06 
na 1 000 ubezpieczonych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych wśród rolników to 
skutek przejechania, uderzenia lub pochwycenia 
przez środki transportu w ruchu — 36,3% (37 zgo-
nów), a w następnej kolejności — upadku (z drabin, 
dachów) — 16,7% (17), nagłych zachorowań (zawa-
ły serca, udary i wylewy krwi do mózgu) — 10,8% 
(11) oraz upadku przedmiotów 10,8% (11).

Mapa 7. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. pracujących)

Pomimo systematycznego zmniejszania się 
wskaźnika, wypadki przy pracy w rolnictwie indy-
widualnym nadal zdarzają się 1,5-krotnie częś-
ciej niż w pozostałych gałęziach gospodarki.

Źródło: dane IMP w Łodzi

Polska w 2009 r.: 22,4

Polska w 2008 r: 25,7
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Jako źródło powtarzających się przyczyn 
wypadków należy wymienić:

 nieprzestrzeganie zasad z zakresu bhp, nieod- −
powiednia organizacja pracy;
 brak znajomości zasad bezpiecznego obsłu- −
giwania maszyn i urządzeń wynikających 
z instrukcji użytkowania;
 praca w budynkach o nieprawidłowej konstruk- −
cji, stosowanie wadliwych drabin, schodów; 
wystające elementy i progi, niezabezpieczone 
kanały;
 brak lub stosowanie nieodpowiednich środków  −
ochrony indywidualnej (m.in. obuwia i odzie-
ży ochronnej, rękawic ochronnych, środków 
ochrony układu oddechowego);
 stosowanie przestarzałych technologii produk- −
cji;
 stosowanie maszyn, urządzeń oraz narzędzi,  −
niespełniających wymogów bezpieczeństwa;
 nieznajomość i nieprzestrzeganie przepisów  −
kodeksu drogowego;
 praca pod wpływem alkoholu, ignorowanie  −
zagrożeń, nieostrożność, pośpiech i rutyna;
 nieporządek w obejściach gospodarczych, zły  −
stan nawierzchni na podwórzach;

 brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej zacho- −
wań zwierząt hodowlanych.

Największą liczbę wypadków przy pracy rol-
niczej odnotowano w następujących wojewódz-
twach: warmińsko-mazurskim — 14,8 na 1 000 
ubezpieczonych; podlaskim — 14,2; kujawsko- 
-pomorskim — 13,8; lubelskim — 13,1; wielkopol-
skim — 12,5 oraz pomorskim — 12,4. Najmniej 
ww. wypadków miało miejsce w województwach: 
małopolskim — 8,1; zachodniopomorskim — 7,9 
oraz opolskim — 6,6.

W 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przyznała 174 jednorazowe odszko-
dowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowo-
dowane chorobą zawodową (w 2008 r. — 130). 
Dominującymi — podobnie jak w latach poprzed-
nich — były choroby zakaźne (głównie borelioza), 
choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa) 
oraz choroby skóry. 

Najwięcej chorób zawodowych stwierdzono na 
terenie województw: podlaskiego (61), warmińsko- 
-mazurskiego (37) oraz lubelskiego (33).

Wykres 75. Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1 000 ubezpieczonych rolników)

Źródło: dane KRUS
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Na niezadowalający stan przestrzegania prze-
pisów prawa pracy w 2009 r. w znacznym stop-
niu wpłynęły realne — bądź tylko spodziewane 
— negatywne zjawiska związane z ogólnoświato-
wym kryzysem ekonomicznym, co było widoczne 
zwłaszcza na początku roku, gdy prognozowano 
nienajlepszą koniunkturę gospodarczą. 

Wiele firm podjęło wówczas różnego rodza-
ju działania służące ograniczeniu kosztów pra-
cy — częściej nawet poprzez zmiany systemowe 
i organizacyjne aniżeli poprzez redukcję zatrudnie-
nia. Niekiedy ewidentnie bezprawnym działaniom 
niektórych pracodawców towarzyszyły działania 
na granicy prawa (np. nadużywanie umów cywil-
noprawnych, kontraktów menedżerskich, nagłe 
zmiany harmonogramów pracy), z wykorzystaniem 
istniejących luk prawnych i niespójności interpreta-
cyjnych. Wpłynęło to negatywnie na poziom ochro-
ny uprawnień pracowników.

Dane z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
wskazują na wzrost skali nieprawidłowości pole-
gających na niewypłacaniu wynagrodzeń, jak 
również na opóźnieniach w wypłacie. Tego rodzaju 
nieprawidłowości ujawniono u co trzeciego kon-
trolowanego pracodawcy, podczas gdy w latach 
poprzednich — u co czwartego. Znaczna grupa 
skontrolowanych firm naruszyła także przepisy 
dotyczące wypłaty ekwiwalentu za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych.

W co piątym kontrolowanym przedsiębior-
stwie inspektorzy PIP ujawnili nielegalne świad-
czenie pracy, czyli zatrudnienie bez potwierdzenia 
na piśmie rodzaju umowy i jej warunków, niezgło-
szenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną 
pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, 
a także podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia 
bez powiadomienia właściwego urzędu pracy.

Natomiast zauważalną poprawę inspektorzy 
odnotowali, sprawdzając przestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy w zakładach różnych branż. 
Trzykrotnie zmniejszył się, w porównaniu z okre-
sem 2005–2007, np. odsetek kontrolowanych 
pracodawców, którzy nie zapewnili pracownikom 
dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. W podob-
nym stopniu zmniejszył się odsetek pracodawców 
zatrudniających pracowników powyżej dopusz-
czalnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu. 
Trudno jednak obecnie przesądzić, czy powyż-
sze dane świadczą o rzeczywistej poprawie 
przestrzegania prawa w omawianym zakresie, 
czy też są raczej konsekwencją obiektywnych zja-
wisk spowodowanych kryzysem gospodarczym 
(mniejsza aktywność ekonomiczna firm skutkowała 
w praktyce mniejszym zapotrzebowaniem praco-
dawców na pracę w nadgodzinach). Ponadto, jak 
wynika z ustaleń inspektorów pracy, w dalszym cią-
gu poważny problem stanowi nierzetelne prowa-
dzenie ewidencji czasu pracy. Wprawdzie w roku 
sprawozdawczym naruszenie to dotyczyło wyraź-
nie mniejszej grupy kontrolowanych pracodawców 
(37%, a przed 2—3 laty: 50%), lecz skala zjawiska 
jest nadal znaczna i jak podkreślają inspektorzy 
— w wielu przypadkach stanowi przejaw świado-
mego działania pracodawców dla osiągnięcia 
korzyści finansowych. Na przykład pracodawcy 
organizujący transport drogowy niejednokrotnie  
nie zaliczali do czasu pracy zarówno okresów prze-
znaczonych na codzienną obsługę pojazdu, czasu 
załadunku i rozładunku, jak i czasu poświęconego 
na niezbędne formalności administracyjno-spedy-
cyjne, co miało bezpośredni wpływ na zaniżanie 
kierowcom wynagrodzenia i innych świadczeń. 

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
działania PIP skupiły się zwłaszcza na tych sek-
cjach gospodarki, gdzie naruszenia prawa przyno-
szą najbardziej dotkliwe dla pracowników skutki, 
generując wypadki i choroby zawodowe.

Zgodnie z programem długofalowym, objęto 
wzmożonym nadzorem wybraną grupę zakładów, 
charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami 

W ocenie inspektorów pracy, podstawową 
przyczyną nielegalnego zatrudniania w dal-
szym ciągu pozostaje zamiar uniknięcia przez 
pracodawców kosztów, jakie wiążą się z zatrud-
nianiem pracowników zgodnie z prawem. Na 
ogół są to świadome działania pracodawców 
podejmowane w celu osiągnięcia wyższego 
zysku, mimo wiedzy o konsekwencjach wynika-
jących z powierzania nielegalnej pracy. Ważną 
rolę odgrywa przy tym brak negatywnej reak-
cji środowiska lub opinii publicznej wobec 
faktu nielegalnego zatrudniania.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy zgod-
nie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ma 
szczególne znaczenie, gdyż wszelkie nieprawid-
łowości w tym względzie rzutują na wysokość 
i rzetelność naliczania świadczeń pracowni-
czych.
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wypadkowości oraz znacznymi przekroczeniami 
norm czynników szkodliwych dla zdrowia. Zwięk-
szona częstotliwość kontroli, uzupełniona 
przedsięwzięciami doradczo-edukacyjnymi, zmo-
bilizowała pracodawców do usunięcia wie-
lu nieprawidłowości. Jak wynika z danych 
podsumowujących ostatni etap realizacji progra-
mu, w tej grupie zakładów osiągnięto efekt pole-
gający zwłaszcza na: modernizacji pomieszczeń, 
wdrożeniu bardziej bezpiecznych technologii, 
zmniejszeniu liczby pracowników zatrudnionych 
w warunkach narażenia na szkodliwe i uciążliwe 
czynniki środowiska pracy, podjęciu działań profi-
laktycznych po zaistniałych wypadkach przy pracy. 
W efekcie, potrzeba kontynuowania tej formy kom-
pleksowych działań zachodzi tylko w 21 zakładach 
spośród 76 podlegających wzmożonemu nadzoro-
wi PIP w latach 2007—2009. 

W roku sprawozdawczym po raz kolejny doko-
nano oceny dostosowania maszyn i urządzeń 
technicznych do minimalnych wymagań bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Mimo pewnej poprawy, 
która nastąpiła również wskutek interwencji inspek-
torów pracy, nadal niestety skala problemu jest 
znaczna. Choć modernizację należało zakoń-
czyć do 1 stycznia 2006 r., wymagań przepisów 
nie spełniała co czwarta z kontrolowanych obra-
biarek do metali, a w odniesieniu do co trzeciej 
— nie przestrzegano obowiązku przeprowadzenia 
i udokumentowania okresowego przeglądu stanu 
technicznego. Poważne zastrzeżenia budzi zwłasz-
cza brak w maszynach urządzeń chroniących ope-
ratora przed dostępem do stref niebezpiecznych. 

W ramach działań związanych z nadzorem 
rynku (obejmujących maszyny, urządzenia i środki 
ochrony indywidualnej wprowadzone do obrotu lub 
oddane do użytku od 1 maja 2004 r.) inspektorzy 
pracy zakwestionowali 34% ocenianych wyro-
bów. Wyniki kontroli w tym obszarze wskazują na 
zróżnicowany poziom respektowania prawa. Obok 
bezpiecznych, w obrocie są również maszyny 
i urządzenia niespełniające wymogów w zakresie 

konstrukcji, budowy i oznakowania, bez odpowied-
niej dokumentacji i instrukcji dla użytkowników. 

Stałemu i intensywnemu nadzorowi Pań-
stwowej Inspekcji Pracy podlega budownictwo. 
Najwięcej naruszeń prawa — skutkujących nie-
jednokrotnie tragicznymi wypadkami — inspekto-
rzy stwierdzają, kontrolując prace na wysokości, 
z wykorzystaniem rusztowań oraz przy robotach 
ziemnych i w wykopach. Przyczynami uchybień 
są m.in.: lekceważenie krótkotrwałych zagrożeń 
typowych dla zmiennych stanowisk pracy, przy-
zwolenie na odstępstwa w dziedzinie bhp, aby 
tylko dotrzymać terminów realizacji inwestycji, 
duża fluktuacja kadr oraz niedobór wykwalifiko-
wanych pracowników budowlanych powodujący 
zatrudnianie osób bez praktyki i przygotowania 
zawodowego. 

Analiza wyników kontroli, potwierdzających 
nadal zły stan bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie, pozwala jednocześnie zauważyć pewne 
symptomy poprawy. Skala nieprawidłowości jest 
mniejsza niż w poprzednich latach, zwłaszcza 
w odniesieniu do problematyki rusztowań oraz 
stosowania przez pracowników środków ochro-
ny 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 zatrud-

Największe zaległości w dostosowaniu 
maszyn do wymagań minimalnych mają przed-
siębiorcy z małych i średnich firm. Wielu z nich 
użytkuje maszyny stare lub znacznie wyeksploa-
towane, sprowadzane z zagranicy, zaś remonty 
i naprawy przeprowadza we własnym zakresie, 
zwykle nie w pełni likwidując uchybienia.

Ważnym elementem nadzoru rynku są dzia-
łania podejmowane przez Państwową Inspekcję 
Pracy wspólnie ze służbą celną. W ich następ-
stwie, niezgodne z przepisami maszyny lub 
środki ochrony indywidualnej, pochodzące 
z importu, są zatrzymywane zanim trafią do 
pracowników. 

Na stan bezpieczeństwa pracy mają też 
wpływ regulacje prawne dot. przeprowadzania 
przetargów. Podstawowym bowiem kryterium 
przy wyborze wykonawcy jest niski koszt usługi, 
natomiast kwestia zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy traktowana jest przez zamawia-
jących jako drugorzędna. Oferenci, proponując 
konkurencyjną cenę, w wielu przypadkach 
oszczędzają niestety na bezpieczeństwie pra-
cowników. 
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nienia. Wpływ na zauważoną poprawę miały 
niewątpliwie także działania PIP: w 2009 r. inten-
sywnym kontrolom towarzyszyła szeroka kampania 
prewencyjna (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, 
mając świadomość, że specyficzne dla tej sek-
cji gospodarki uwarunkowania (związane przede 
wszystkim z tymczasowością stanowisk pracy) 
powodują pojawianie się identycznych uchybień 
nawet na tej samej budowie, w dalszym etapie rea-
lizacji inwestycji.

Wiele uwagi inspektorzy PIP poświęcili warun-
kom pracy w kopalniach węgla kamiennego i rud 
metali. Sprawdzono m.in. przestrzeganie przepisów 
związanych z transportem podziemnym, ponieważ 
eksploatacja pokładów w coraz odleglejszych rejo-
nach kopalń ma istotne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa osób zatrudnionych w zakładach górniczych. 
Tymczasem, niewłaściwy stan techniczny środków 
transportu: przenośników taśmowych i zgrzebło-
wych, kolejek podwieszanych, kołowrotów oraz 
dróg służących do przemieszczania ludzi, materia-
łów i kopalin stwierdzono w większości kontrolowa-
nych kopalń. 

Nadmienić należy, że prace w wyrobiskach 
podziemnych powierzane są często firmom 
zewnętrznym. Przeprowadzone kontrole stano-
wisk dołowych, gdzie firmy te wykonywały usłu-
gi górnicze związane z drążeniem, przebudową, 
wzmacnianiem wyrobisk i odstawą urobku, ujaw-
niły poważne zaniedbania polegające na nieprze-
strzeganiu technologii robót górniczych, a także 
użytkowaniu niesprawnych, pozbawionych wyma-
ganych osłon maszyn i urządzeń. 

Kontrole w kopalniach wykazały także nie-
przestrzeganie norm dobowego i tygodniowego 
czasu pracy oraz obowiązku udzielenia dnia wol-
nego za przepracowane soboty, niedziele i świę-
ta. Problem czasu pracy w kopalniach ma jeszcze 
inny aspekt, związany ze zjawiskiem świadcze-
nia pracy przez część górników, w tygodniu, 
w macierzystej kopalni, a w soboty i niedziele 
— w firmie zewnętrznej, wykonującej usługi na 
jej rzecz. Kierując się względami bezpieczeństwa 
pracy, Główny Inspektor Pracy skierował do pre-
zesów zarządów kopalń pisma z prośbą o zwróce-
nie uwagi na problem, by do pracy wykonywanej 
w warunkach szczególnie niebezpiecznych i na sta-

nowiskach wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej — nie angażować w soboty i nie-
dziele — pracowników tych kopalń zatrudnionych 
w ramach umowy o pracę także w firmie usługowej. 

W warsztatach samochodowych prowadzą-
cych działalność z zakresu mechaniki pojazdowej 
oraz usług serwisowych i konserwacyjnych inspek-
torzy pracy także ujawnili liczne przypadki łamania 
prawa. Dotyczyły one w szczególności eksploatacji 
podnośników samochodowych. Dźwigniki te użyt-
kowano bez decyzji dozoru technicznego zezwa-
lającej na ich eksploatację (35% kontrolowanych 
pracodawców), okresowych przeglądów (12%) 
lub instrukcji obsługi (50%). Z kolei wyniki kontroli 
warsztatów samochodowych stosujących sub-
stancje i preparaty chemiczne, np. w procesie 
lakierowania, wskazują na błędy popełniane przy 
ocenie ryzyka zawodowego. Problemem dla pra-
codawców (ponad 60% kontrolowanych) pozosta-
je poprawne ustalenie i oszacowanie wszystkich 
występujących na stanowiskach pracy czynników 
szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. Sytu-
ację dodatkowo komplikuje brak fachowców 
przygotowanych do sporządzenia oceny ryzyka 
oraz nierzetelność osób i firm świadczących 
takie usługi. Bez właściwej oceny ryzyka nie jest 
możliwe podjęcie niezbędnych środków korygują-
cych lub zapobiegawczych. 

Równolegle sprawdzono w tej grupie zakła-
dów wypełnianie obowiązków nałożonych na użyt-
kowników chemikaliów rozporządzeniem REACH. 
Okazało się, że pracodawcy z reguły dysponowali 
kartami charakterystyki substancji i preparatów 
chemicznych, jednak informacje w nich zawarte nie 
zawsze odpowiadały przepisom i nie były uwzględ-
niane przy opracowywaniu instrukcji bhp, doborze 
środków ochrony indywidualnej bądź podczas 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego.

W zakładach opieki zdrowotnej najpoważ-
niejsze zagrożenia wynikają z oddziaływania 
czynników biologicznych i chemicznych, w tym 
rakotwórczych. Z kontroli przeprowadzonych 
w laboratoriach jednak wynika, że powszechnym 
zjawiskiem są trudności z identyfikacją zagrożeń. 
Potwierdza to m. in. brak aktualnych spisów sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych (42% kon-

Nierespektowanie podstawowego prawa 
do wypoczynku pracownika może być bowiem 
przyczyną wielu groźnych w skutkach wypad-
ków lub niebezpiecznych zdarzeń. 
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trolowanych pracodawców) oraz rejestrów prac 
w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi i rejestrów 
pracowników je wykonujących (36%). W konse-
kwencji pracownicy nie posiadali pełnej wiedzy 
o czynnikach, z którymi stykali się codziennie 
w pracy.

Do priorytetów naszego urzędu należy także 
przeciwdziałanie zjawisku dopuszczania do pracy 
pracowników bez odpowiedniego przeszkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Niestety, znaczna grupa kontrolowanych pra-
codawców naruszała przepisy w tym zakresie. 
Dotyczyło to zarówno instruktażu ogólnego (co 
piąty kontrolowany pracodawca), jak i stanowisko-
wego (co czwarty). Powtarzalnym uchybieniem, 
mającym wpływ na jakość szkolenia, jest niedo-
stosowanie programów szkoleń do specyfiki 
konkretnego zakładu, czy stanowiska pracy. 

Rodzaj nieprawidłowości stwierdzanych w pla-
cówkach handlu detalicznego wskazuje, że konse-
kwentnie powtarzane od dłuższego czasu kontrole, 
zwłaszcza w supermarketach, wpłynęły korzystnie 
na stan przestrzegania prawa pracy. Co prawda 
nadal występują uchybienia polegające na niewłaś-

ciwym składowaniu towarów, braku porządku na 
drogach komunikacyjnych i naruszaniu przepisów 
w zakresie przygotowania pracowników do pracy, 
ale mniejsza jest ich skala niż w latach poprzed-
nich. Dalsze działania Państwowej Inspekcji Pracy 
w tej grupie zakładów dotyczyć będą zwłaszcza 
sklepów nowo powstałych oraz tych, z których 
zgłoszono skargi pracownicze.

Oceniając stan bezpieczeństwa pracy w 2009 r. 
należy stwierdzić, że choć nadal odbiegał on od 
wymogów przepisów, zarysowały się pewne 
pozytywne tendencje.

Na ostrożny optymizm pozwala też analiza 
danych dot. zastosowanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych. Reagując na stwierdzo-
ne nieprawidłowości, w 2009 r. inspektorzy wyda-
li 354 tys. decyzji (0,5% mniej niż w 2008 r., przy 
większej o 10% liczbie skontrolowanych podmio-
tów gospodarczych). Wśród nich 9,4 tys. (o 17% 
mniej) nakazywało natychmiastowe wstrzyma-
nie prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie 
zdrowia lub życia pracowników. Na skutek decyzji 
inspektorów PIP do innych robót skierowano 11,3 
tys. (o 13% mniej) osób zatrudnionych — wbrew 
obowiązującemu prawu — przy pracach niebez-
piecznych, wzbronionych lub szkodliwych. 

Utrwaleniu tej tendencji sprzyja konsekwentne 
przeprowadzanie rekontroli w przypadkach świa-
domego i permanentnego naruszania przepisów 
przez pracodawców. Jednocześnie, w coraz szer-
szym zakresie kontrole wspierane są działaniami 
prewencyjno-promocyjnymi.

W roku sprawozdawczym, dzięki zwiększonym 
środkom budżetowym, Państwowa Inspekcja Pra-
cy przeprowadziła po raz pierwszy kampanię 
medialną (TV, radio i billboardy) w zauważalnej 
przez adresatów — młodych robotników budow-
lanych — skali.

Jak wynika z analiz PIP, wypadkom przy pra-
cy najczęściej ulegają osoby o bardzo krótkim 
stażu pracy na danym stanowisku, a przyczyna 
tych zdarzeń niejednokrotnie tkwi w nieprawid-
łowym zachowaniu się pracownika lub niewłaś-
ciwym posługiwaniu się środkami produkcji. 
Umiejętności te pracownik powinien zdobyć 
podczas profesjonalnie przeprowadzonego 
szkolenia wstępnego. 

W ocenie inspektorów, większość progra-
mów szkoleń miała zbyt ogólny charakter. Na 
przykład programy instruktaży stanowiskowych 
w jednym z kontrolowanych zakładów produk-
cyjnych nie uwzględniały problematyki bhp 
związanej z eksploatacją maszyn i urządzeń, 
mimo zaistnienia w ciągu roku kilku wypadków 
przy obsłudze maszyn. W innej z kontrolowa-
nych firm, dla różnych stanowisk, takich jak 
operator koparki, malarz, ślusarz opracowano 
identyczny program szkoleń, mimo odmiennych 
zagrożeń i oczywistych różnic w charakterze 
pracy.

Przede wszystkim — zmniejszyła się licz-
ba osób poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy oraz wskaźnik częstości wypadków. 
Jak wynika z danych GUS, ogólna liczba osób 
poszkodowanych w wypadkach była mniejsza 
o 16,6% w porównaniu z 2008 r. Wskaźnik czę-
stości wypadków na 1000 pracujących obniżył 
się z poziomu 8,96 w 2008 r. do 7,44 w 2009 r. 
W okresie tym nastąpił również wyraźny spadek 
liczby śmiertelnych ofiar wypadków (o 22,9%), 
a liczba osób poszkodowanych w wypadkach 
ciężkich zmalała o 8,1%.
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XI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W celu dotarcia do jak największej liczby 
małych firm budowlanych, po raz pierwszy wyko-
rzystano też formę e-mailingu, obejmując nim 25 
tys. pracodawców i przedsiębiorców budowla-
nych, którzy w ten sposób zostali poinformowani 
o celach działań PIP w budownictwie i możliwoś-
ciach uzyskania fachowej pomocy w sferze bhp. 
Spowodowało to niespotykaną wcześniej liczbę 
odwiedzin stron internetowych PIP; adresaci 
akcji pobierali z internetu specjalne listy kontrol-
ne do samodzielnej oceny bezpieczeństwa pracy 
w małym zakładzie budowlanym. Stosowano rów-
nież inne, bardziej tradycyjne formy oddziaływania 
(zaproszenia, spotkania informacyjne i szkolenia) 
skierowane do pozostałych adresatów — uczest-
ników procesu inwestycyjnego, tj. inwestorów 
budowlanych, inspektorów nadzoru inwestorskie-
go, projektantów, kierowników budów lub robót 
budowlanych. Założeniem kampanii było bowiem 
również zwrócenie uwagi na sprawy zarządzania 
bezpieczeństwem pracy na terenie budowy.

Coraz więcej pracodawców dobrowolnie 
uczestniczących w programach prewencyjnych 
PIP podejmuje działania zapobiegające zagroże-
niom w pracy oraz informuje inspekcję o uzyska-
nych efektach. Osiągnięcia, o których mowa, to np.:
-	 wdrożenie rozwiązań eliminujących zagrożenie 

upadkiem z wysokości w ramach programu 
„Bezpieczna budowa”,

-	 dostosowanie użytkowanych w zakładach 
maszyn do minimalnych wymagań bhp,

-	 poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy uzy-
skana w ramach programu „Zdobądź dyplom 
Państwowej Inspekcji Pracy” dla mikroprzed-
siębiorców (zatrudniających do 9 pracowni-
ków),

-	 zapewnienie właściwych urządzeń ochronnych 
— po otrzymaniu pism informacyjno-prewen-
cyjnych PIP, wskazujących na konieczność 
usunięcia zagrożeń, które skutkowały poważ-
nymi zdarzeniami wypadkowymi. 

W rolnictwie indywidualnym Państwowa 
Inspekcja Pracy prowadzi — zgodnie z ustawowymi 
kompetencjami — wyłącznie przedsięwzięcia infor-
macyjno-promocyjne. Z roku na rok wzrasta liczba 

punktów informacyjnych PIP, pokazów bezpiecznej 
obsługi ciągników i maszyn rolniczych, konkursów 
wiedzy o tematyce bhp, konkursów plastycznych, 
wykładów i prelekcji dla rolników i ich rodzin. Jest 
to efekt współpracy z wszystkimi partnerami, dzia-
łającymi na rzecz poprawy warunków pracy, a tym 
samym życia — w środowisku wiejskim.

W roku sprawozdawczym dokonano też pod-
sumowania realizowanych dotychczas programów 
prewencyjnych w zakresie zarządzania zespoła-
mi pracowników i radzenia sobie ze stresem oraz 
zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkie-
letowym w handlu i służbie zdrowia. Zebranie 
doświadczeń inspektorów pracy, a przede wszyst-
kim przykładów dobrych praktyk zastosowanych 
przez uczestniczących w tych programach praco-
dawców, pozwoliło na opracowanie kilku praktycz-
nych poradników dla wszystkich zainteresowanych 
powyższą problematyką.

Warto też dodać, że po raz pierwszy w historii 
inspekcji łączny roczny nakład wydawnictw PIP dot. 
ochrony pracy przekroczył milion egzemplarzy.

Oceniając różnorodne formy oddziaływania 
prewencyjnego na adresatów kampanii i progra-
mów PIP, należy mieć świadomość uwarunkowań, 
które ograniczały efektywność poszczególnych 
przedsięwzięć. Wynikały one m.in. z barier o cha-
rakterze formalnoprawnym, ekonomicznym i psy-
chologicznym. Wymienić tu należy np.:
-	 brak świadomości kosztów związanych ze zły-

mi warunkami pracy na poziomie zakładowym 
i ogólnokrajowym,

-	 brak motywacji i niechęć części pracodawców 
do korzystania z merytorycznego wsparcia 
PIP, postrzeganej tradycyjnie jako organ sank-
cyjny.

Trudności ekonomiczne przedsiębiorstw mają 
także wpływ na postawę samych pracowników, 
którzy większą wagę przywiązują do utrzymania 
zatrudnienia, niż do warunków, w jakich praca 
jest wykonywana. Nadal inspektorzy odnotowu-

Wyniki badania opinii publicznej potwierdzi-
ły, jak dużym zainteresowaniem mogą cieszyć 
się zagadnienia ochrony pracy oraz jaki wpływ 
na adresatów kampanii może mieć profesjonal-
nie przygotowany przekaz.

Istotne znaczenie ma także sytuacja ekono-
miczna przedsiębiorstw. Gorsza koniunktura na 
wyroby lub usługi w czasie kryzysu gospodar-
czego i wysokie obciążenia finansowe związane 
z zatrudnianiem pracowników — to przyczy-
ny, jakimi pracodawcy najczęściej tłumaczą 
nierespektowanie uprawnień pracowniczych, 
„oszczędzanie” na bezpieczeństwie pracy, czy 
też brak zainteresowania udziałem w progra-
mach prewencyjnych.
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ją nie tylko przypadki niewłaściwego nadzoru 
nad prowadzonymi pracami, ale — nonszalancji 
i lekceważenia zagrożeń zarówno przez kadrę kie-
rowniczą, jak i zatrudnionych. Zaznaczyć zarazem 
należy, że u części pracodawców nieprawidłowo-
ści nie wynikają z celowych działań, lecz z braku 
doświadczenia i wiedzy o skutecznych sposo-
bach zapobiegania zagrożeniom, co jednak nie 
tłumaczy naruszeń prawa pracy. Niemniej, brak 
precyzji i spójności części przepisów nadal stano-
wi istotny problem, co niejednokrotnie było pod-
kreślane w odpowiednich rozdziałach niniejszego 
Sprawozdania. 

Nieustabilizowany rynek pracy, utrzymujące 
się wysokie bezrobocie i wspomniane nieprecyzyj-
ne regulacje prawne nie sprzyjają ochronnej funkcji 
prawa pracy. Jej brak podważa zaufanie do pań-
stwa i jego organów, a także wskazuje na lekce-
ważenie prawa przez wszystkich jego adresatów. 
Praworządność bowiem to nie tylko poszanowanie 
powszechnie obowiązującego prawa przez pań-
stwo i jego organy, lecz również przez obywateli.

W tym kontekście niezbędne są dalsze 
— systematyczne i wielokierunkowe — działania 
Państwowej Inspekcji Pracy polegające na:

-	 koncentracji kontroli oraz przedsięwzięć 
prewencyjnych w tych sektorach gospodarki 
i zakładach, w których zagrożenia zawodowe 
występują w największym nasileniu,

-	 konsekwentnych rekontrolach u pracodaw-
ców dopuszczających się naruszeń prawa i nie 
wykazujących się odpowiednimi działaniami 
na rzecz poprawy stanu ochrony zdrowia pra-
cowników i przestrzegania ich uprawnień,

-	 prowadzeniu nadzoru specjalistycznego 
w tych obszarach, gdzie konieczna jest grun-
towna wiedza o występujących zagrożeniach 
i wysokie kwalifikacje inspektorów pracy 
(np. budownictwo, górnictwo, chemia, energe-
tyka, nadzór rynku),

-	 inspirowaniu inicjatyw legislacyjnych zmie-
rzających do uporządkowania często niedo-
skonałych i niespójnych przepisów prawa 
pracy,

-	 wspieraniu pracodawców, zwłaszcza właś-
cicieli małych firm, w procesie zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy, a szczególnie 
— udzielaniu im pomocy w prawidłowym doko-
nywaniu oceny ryzyka zawodowego jako sku-
tecznego narzędzia zapobiegania wypadkom,

-	 promowaniu innowacyjnych rozwiązań 
organizacyjno-technicznych (w tym stano-
wiących wynik badań instytutów naukowych), 
służących poprawie warunków pracy,

-	 wprowadzaniu nowoczesnych instrumentów 
komunikacji i form oddziaływania prewencyj-
nego na pracodawców i pracowników,

-	 systematycznym dokształcaniu inspektorów 
pracy w związku ze zmianami prawa krajo-
wego i unijnego oraz postępem technicznym 
i technologicznym,

-	 rozwijaniu współpracy z krajowymi i między-
narodowymi organami nadzoru i kontroli oraz 
instytucjami zajmującymi się problematyką 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowując, należy podkreślić, że w dąże-
niu do osiągnięcia odpowiednich standardów 
ochrony pracy istotne znaczenie mają jednak nie 
tylko konsekwentne działania wszystkich właści-
wych organów administracji rządowej i samorzą-
dowej oraz organów nadzoru i kontroli, ale także 
spójne, kompleksowe unormowania prawne i sta-
bilność ekonomiczna pracodawców.

Podstawową przesłanką tych działań jest 
uzyskanie wyraźnej i trwałej (potwierdzonej 
rekontrolami) poprawy stanu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zatrudnionych, a także prawo-
rządności w stosunkach pracy.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

A. STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY I OŚRODKA SZKOLENIA PIP WE WROCŁAWIU W 2009 R.

Czynności służbowe

Państwowa Inspekcja Pracy
Ośrodek

Szkolenia PIP
we WrocławiuOgółem

Liczba 
pracowników

GIP

Liczba
pracowników

OIP
Ogółem, w tym: 2 697 190 2 507 54
pracownicy na kierowniczych stanowiskach poza
głównymi księgowymi 25 25 - 2

kierownicze stanowiska inspektorskie
(OIP + Z-cy OIP) 48 - 48 -

nadinspektorzy pracy – kierownicy oddziałów 43 - 43 -
pozostałe stanowiska inspektorskie 1 489 - 1 489 -
stanowiska podinspektorskie 62 - 62 -
pracownicy merytoryczni niewykonujący czynności
kontrolnych 401 81 320 9

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania
działalności inspektorów pracy 183 37 146 -

służby finansowe, w tym główni księgowi 78 8 70 3
pracownicy administracyjni 309 36 273 14
pracownicy obsługi 59 3 56 23
kadra dydaktyczna - - - 3

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻ PRACY PRACOWNIKÓW PIP

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych

WIEK
do 30 lat 198 7
31–40 lat 835 31
41–50 lat 699 26
51–60 lat 722 27
powyżej 60 lat 243 9

WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE w tym: 2 367 88
prawnicze 606 22,5
administracyjne 229 8,5
techniczne 1 050 39
inne specjalności 482 18
POMATURALNE 60 2
ŚREDNIE 219 8
ZAWODOWE 38 1,5
PODSTAWOWE 13 0,5

STAŻ PRACY W PIP
do 5 lat 815 30
6–10 lat 445 16
11–15 lat 692 26
16–20 lat 422 16

21–25 lat 158 6
26–30 lat 121 4
ponad 30 lat 44 2

Źródło: dane PIP
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Załącznik 2
PRZEPISY OCHRONY PRACY

A. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W 2009 R.

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy 13.04.2007 01.07.2007
01.06.2007 Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zmian.

Ustawa – Kodeks pracy 26.06.1974 01.01.1975 tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
ze zmian.

Ustawa – Kodeks karny 06.06.1997 01.09.1998 Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmian.

Ustawa – Kodeks postępowania karnego 06.06.1997 01.09.1998
01.01.2008 Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zmian.

Ustawa – Kodeks wykroczeń 20.05.1971 01.01.1972 tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, 
poz. 756 ze zmian. 

Ustawa – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia 24.08.2001 17.10.2001 tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, 

poz. 848 ze zmian.

Ustawa – Kodeks postępowania
administracyjnego 14.06.1960 01.01.1961 tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071 ze zmian.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji 17.06.1966 01.01.1967 tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, 

poz. 1954 ze zmian.

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego 17.11.1964 01.01.1965 Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zmian.

Ustawa – Prawo budowlane 07.07.1994 01.01.1995 tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118. ze zmian.

Ustawa – Prawo energetyczne 10.04.1997
05.12.1997
04.06.1997
01.01.1999

tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zmian.

Ustawa – Prawo atomowe 29.11.2000
01.01.2002
02.02.2001
19.01.2003

tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 276 ze zmian.

Ustawa o odpadach 27.04.2001 01.10.2001 tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251 ze zmian.

Ustawa o produktach biobójczych 13.09.2002 01.12.2002
01.05.2004

tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 252 ze zmian.

Ustawa o transporcie drogowym 06.09.2001
01.01.2002
01.11.2001
01.05.2002

tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ze zmian.

Ustawa o transporcie kolejowym 28.03.2003 01.06.2003
01.05.2004

tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 
ze zmian.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 30.08.1991 15.01.1992 tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 
ze zmian.

Ustawa – Karta Nauczyciela 26.01.1982 01.02.1982 tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmian.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 02.07.2004

21.08.2004
01.01.2005
01.01.2007
01.10.2008

tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095 ze zmian.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 20.04.2004

01.06.2004
30.04.2004
01.05.2004
01.09.2004
01.01.2005

tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, 
poz. 415, ze zmian.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców

01.07.2009 22.08.2009 Dz. U. Nr 125, poz. 1035
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Ustawa o czasie pracy kierowców 16.04.2004 01.05.2004 Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zmian.

Ustawa o systemie oceny zgodności 30.08.2002
07.10.2002
01.01.2003
01.05.2004

tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 ze zmian.

Ustawa o pracy na morskich statkach
handlowych 23.05.1991 09.10.1991 Dz. U. Nr 61, poz. 258 ze zmian.

Ustawa o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych 22.06.2001 25.07.2001

26.10.2001
tj. Dz. U. 2007 r. Nr 36, poz. 233 
ze zmian.

Ustawa o związkach zawodowych 23.05.1991 27.07.1991 tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 854 ze zmian.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy 24.06.1983 30.06.1983 Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zmian. 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych 04.03.1994 01.01.1994 tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, 

poz. 335 ze zmian.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 23.05.1991 26.07.1991 Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zmian.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 27.08.1997 01.01.1998 tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 

ze zmian.

Konwencja MOP (nr 81) dot. inspekcji pracy 
w przemyśle i handlu (przyjęta w Genewie 
11.07.1947 r.)

11.07.1947 02.06.1996 Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450

Konwencja MOP (nr 129) dot. inspekcji pracy 
w rolnictwie (przyjęta w Genewie 25.06.1969 r.) 25.06.1969 02.06.1996 Dz. U. z 1997 r. Nr 72, poz. 452

Konwencja MOP (nr 178) dot. inspekcji 
warunków pracy i życia marynarzy (przyjęta 
w Genewie 22.10.1996 r.)

22.10.1996 09.08.2003 Dz. U. z 2004 r. Nr 139, 
poz. 1472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy

26.09.1997 24.04.1998
24.10.1999

tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 ze zmian.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 
a także zakresu informacji zamieszczanych 
w rejestrze wypadków przy pracy

28.07.1998

05.10.1998
Utrata mocy 

z dn. 03.07.2009 r. 
w zw. z rozporz. 

z dn. 01.07.2009 r.

Dz. U. Nr 115, poz. 744 
ze zmian.

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy

01.07.2009 03.07.2009 Dz. U. Nr 105, poz. 870

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie trybu postępowania 
w sprawie rejestracji układów zbiorowych 
pracy, prowadzenia rejestru układów 
i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul 
rejestracyjnych i kart rejestrowych

04.04.2001 05.05.2001 Dz. U. Nr 34, poz. 408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie rzeczoznawców 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 

19.12.2007 01.01.2008 Dz. U. Nr 247, poz. 1835

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie trybu i form współdziałania 
niektórych organów Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz legalności zatrudnienia

28.12.2007 01.01.2008 Dz. U. Nr 250, poz. 1870

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie nadania statutu Państwowej 
Inspekcji Pracy, w tym:
– zarządzenie zmieniające

27.08.2007
23.01.2009 

27.08.2007
02.02.2009

M. P. Nr 58, poz. 657
M. P. Nr 8, poz. 76

Zarządzenie Nr 16 Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia 
siedzib i zakresu właściwości terytorialnej 
okręgowych inspektoratów pracy

3.12.2007 12.12.2007 M. P. Nr 92, poz. 1006
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Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ustalenia wzoru legitymacji służbowej
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy 
wykonujących i nadzorujących czynności
kontrolne

03.12.2007 01.01.2008 M. P. Nr 92, poz. 1007

Zarządzenie Nr 6/91 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie wydawania Biuletynu 
Urzędowego Państwowej Inspekcji Pracy 08.07.1991

08.07.1991
Uchylone 

z dn. 27.07.2009 r. 
w zw. z zarz. 
Nr 49/2009

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 1

Zarządzenie Nr 15/2001 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie trybu wydawania przez 
Państwową Inspekcję Pracy orzeczeń 
o dopuszczeniu statku do eksploatacji
pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy

26.09.2001 26.09.2001 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 32

Zarządzenie Nr 17/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie utworzenia Komisji Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Rolnictwie, w tym zarządzenia 
zmieniające:
– Nr 1/2004

– Nr 24/2004

31.10.2003

07.01.2004

08.11.2004

31.10.2003

07.01.2004

08.11.2004
Utrata mocy 

z dn. 2.10.2009 r.
w zw. z zarz. 
Nr 58/2009

Biuletyn Urzędowy PIP 2004 
Nr 1, poz. 2
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 6
Biuletyn Urzędowy PIP 2005 
Nr 1, poz. 1

Zarządzenie Nr 3/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad 
przeprowadzania kontroli związanych
z realizacją przez organy Państwowej
Inspekcji Pracy obowiązków wynikających 
z postanowień ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

30.01.2004

30.01.2004
Uchylone 

z dn. 5.06.2009 r. 
w zw. z zarz. 
Nr 42/2009

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 14

Zarządzenie Nr 11/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad przeprowadzania przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy, będące 
organami wyspecjalizowanymi w rozumieniu 
ustawy o systemie oceny zgodności, kontroli 
wyrobów wprowadzonych do obrotu, w tym 
zarządzenia zmieniające:
– Nr 21/2004

– Nr 15/2006

26.04.2004

22.10.2004

05.09.2006

01.05.2004

22.10.2004

05.09.2006
Uchylone 

z dn. 14.10.2009 r. 
w zw. z zarz. 
Nr 59/2009

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 25
Zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, 
poz. 35
Biuletyn Urzędowy PIP
Nr 3, poz. 18

Zarządzenie Nr 12/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia wzorów decyzji 
inspektora pracy w postępowaniu 
dotyczącym wniosków podmiotów 
prowadzących działalność kulturalną, 
artystyczną, sportową lub reklamową, 
o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 
16 roku życia

07.05.2004 07.05.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 26
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Zarządzenie Nr 1/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalania zasad prowadzenia 
egzekucji administracyjnej obowiązków 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wypłaty należnego wynagrodzenia 
za pracę, a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi, nakładanych 
w drodze decyzji organów Państwowej 
Inspekcji Pracy

03.01.2006 03.01.2006 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 4

Zarządzenie Nr 13/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie organizacji przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skargi wniosków 
oraz udzielania porad w jednostkach
organizacyjnych Państwowej Inspekcji 
Pracy

14.11.2007 14.11.2007 Biuletyn Urzędowy PIP nr 3, 
poz. 14

Zarządzenie Nr 14/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie nadania statutu Ośrodka 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 
im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 
oraz określenia jego szczegółowej 
organizacji wewnętrznej, w tym 
zarządzenia zmieniające:
– Nr 10/2008

– Nr 62/2009

22.11.2007

08.05.2008

05.11.2009

22.11.2007

08.05.2008

05.11.2009

Biuletyn Urzędowy PIP nr 3, 
poz. 15

Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, 
poz. 14
Biuletyn Urzędowy PIP nr 5, 
poz. 64

Zarządzenie Nr 16/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie określenia wzorów druków 
stosowanych w działalności kontrolnej
Państwowej Inspekcji Pracy, w tym zarządzenia 
zmieniające:
– Nr 39/2008

– Nr 6/2009

– Nr 7/2009

– Nr 10/2009

– Nr 27/2009

– Nr 52/2009

– Nr 72/2009

22.11.2007

29.10.2008

05.03.2009

06.03.2009

12.03.2009

27.04.2009

27.08.2009

31.12.2009

22.11.2007

29.10.2008

07.03.2009

07.03.2009

12.03.2009

27.04.2009

27.08.2009

01.01.2010

WWW.bip.pip.gov.pl

WWW.bip.pip.gov.pl

Biuletyn Urzędowy PIP  Nr 2, 
poz. 7
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 8
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 11
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 28
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 5, 
poz. 54
Biuletyn Urzędowy PIP z 2010 r. 
Nr 1, poz. 7

Zarządzenie Nr 20/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie Komisji Prawnej Głównego 
Inspektora Pracy

29.11.2007
29.11.2007
Uchylone 

z dn. 20.02.2009 r.
w zw. z zarz. 

4/2009

Biuletyn Urzędowy PIP z 2008 r. 
nr 1, poz. 3

Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody 
im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie 
ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku 
pracy

10.01.2008

10.01.2008
Uchylone 

z dn. 11.03.2009 r. 
w zw. z zarz. 

8/2009

Biuletyn Urzędowy PIP nr 1, 
poz. 4

Zarządzenie Nr 13/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo 
– Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana 
Rosnera we Wrocławiu

28.05.2008

28.05.2008
Uchylone 

z dn. 17.04.2009 r. 
w zw. z zarz. 

19/2009

Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, 
poz. 17
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Zarządzenie Nr 15/2008 Głównego Inspektora 
Pracy  w sprawie zasad przeprowadzania 
kontroli zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym 
oraz wyrażania opinii Okręgowego Inspektora 
Pracy  w sprawie zgody Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
na obniżenie poziomu podłogi poniżej 
otaczającego terenu oraz zastosowania 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego 
w pomieszczeniu stałej pracy 

06.06.2008 06.06.2008 Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 2, 
poz. 18

Zarządzenie Nr 23/2008 Głównego Inspektora 
Pracy  w sprawie zasad badania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli 
stosowania przez pracodawców środków 
zapobiegających tym wypadkom

01.07.2008

01.07.2008
Utrata mocy 

z dn. 07.04.2009 r.
w zw. z zarz. 

15/2009

Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 24

Zarządzenie Nr 37/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady do Spraw 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 
Głównym Inspektorze Pracy oraz sposobu 
finansowania jej działalności, w tym 
zarządzenia zmieniające:
– Nr 11/2009

– Nr 38/2009

18.09.2008

16.03.2009

04.06.2009

18.09.2008

16.03.2009

04.06.2009

Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 38

Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, 
poz. 12
Biuletyn Urzędowy PIP nr 4, 
poz. 39

Zarządzenie Nr 40/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 
kosztów związanych z przygotowaniem 
kandydatów na rzeczoznawców, podnoszeniem 
kwalifikacji przez rzeczoznawców oraz 
nadawania uprawnień rzeczoznawcom do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacania 
wynagrodzenia, diet i zwrotu kosztów podróży 
członkom Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców, w tym 
zarządzenie zmieniające:
– Nr 64/2009

30.10.2008

09.11.2009

30.10.2008

09.11.2009

Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 41

Biuletyn Urzędowy PIP nr 5, 
poz. 66

Zarządzenie Nr 41/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 
na Rzeczoznawców oraz wyznaczenia 
jej przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza

30.10.2008 30.10.2008 Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 42

Zarządzenie Nr 4/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie Komisji Prawnej Głównego 
Inspektora Pracy, w tym zarządzenie 
zmieniające:
– Nr 69/2009

20.02.2009

01.12.2009

20.02.2009

01.12.2009

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 4

Biuletyn Urzędowy PIP z 2010 r. 
Nr 1, poz. 4

Zarządzenie Nr 8/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny 
Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony 
pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy

11.03.2009 11.03.2009 Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, 
poz. 9

Zarządzenie Nr 15/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie zasad badania i analizowania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
oraz kontroli stosowania przez pracodawców 
środków zapobiegających tym wypadkom

07.04.2009 07.04.2009 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 16
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Zarządzenie Nr 19/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo 
– Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana 
Rosnera we Wrocławiu

17.04.2009 17.04.2009 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 20

Zarządzenie Nr 42/2009  Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad 
przeprowadzania kontroli związanych 
z realizacją przez organy Państwowej Inspekcji 
Pracy obowiązków wynikających z postanowień 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
oraz zmiany zarządzenia w sprawie określenia 
wzorów druków  stosowanych w działalności 
kontrolnej  Państwowej Inspekcji Pracy.

05.06.2009 05.06.2009 Biuletyn Urzędowy PIP nr 4, 
poz. 43

Zarządzenie Nr 49/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie wydawania Biuletynu 
Urzędowego Państwowej Inspekcji Pracy

27.07.2009 27.07.2009 Biuletyn Urzędowy PIP nr 4, 
poz. 50

Zarządzenie Nr 58/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie utworzenia Komisji Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Rolnictwie 

02.10.2009 02.10.2009 Biuletyn Urzędowy PIP nr 5, 
poz. 60

Zarządzenie Nr 59/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad przeprowadzania przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy, będące organami 
wyspecjalizowanymi w rozumieniu ustawy 
o systemie oceny zgodności, kontroli wyrobów 
wprowadzonych do obrotu lub oddanych 
do użytku oraz zmiany zarządzenia 
w sprawie określenia  wzorów druków 
stosowanych w działalności kontrolnej 
Państwowej Inspekcji Pracy

14.10.2009 14.10.2009 Biuletyn Urzędowy PIP nr 5, 
poz. 61

Zarządzenie Nr 61/2009 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia szczegółowego 
trybu nadawania Odznaki Honorowej 
za Zasługi dla Ochrony Pracy

30.10.2009 30.10.2009 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 5, 
poz. 63

B. PRZEPISY NOWO USTANOWIONE W 2009 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach 
kompensacyjnych 22.05.2009 01.07.2009

23.06.2009 Dz. U. Nr 97, poz. 800

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorstw

01.07.2009 22.08.2009 Dz. U. Nr 125, poz. 1035

Ustawa o praktykach absolwenckich 17.07.2009 28.08.2009 Dz. U. Nr 127, poz. 1052

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych – (zmiana w Kodeksie 
pracy dot. art. 240 § 4 i 5)

27.08.2009 01.01.2011 Dz. U. Nr 157, poz. 1241

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie statystycznej karty 
wypadku przy pracy

07.01.2009 06.02.2009 Dz. U. Nr 14, poz. 80
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia 
na pracę cudzoziemca

29.01.2009 01.02.2009 Dz. U. Nr 16, poz. 84

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie określenia przypadków, 
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca 
jest wydawane bez względu na szczegółowe 
warunki wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców

29.01.2009 01.02.2009 Dz. U. Nr 16, poz. 85

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie agencji zatrudnienia 26.01.2009 10.02.2009 Dz. U. Nr 17, poz. 91

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wysokości zasadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających specjalizacje w ramach 
rezydentury

23.04.2009 04.05.2009 Dz. U. Nr 66, poz. 560

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie pomocy finansowej 
udzielanej pracodawcom prowadzącym 
zakłady pracy chronionej ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

22.04.2009
08.05.2009

obowiązuje do 
dn. 30.06.2014 r.

Dz. U. Nr 70, poz. 603

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby  
funkcjonariuszy Straży Granicznej

10.06.2009 04.07.2009 Dz. U. Nr 95, poz. 794

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi

16.06.2009 02.10.2009 Dz. U. Nr 104, poz. 868

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
chorób zawodowych 30.06.2009 03.07.2009 Dz. U. Nr 105, poz. 869

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy 

01.07.2009 03.07.2009 Dz. U. Nr 105, poz. 870

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie stanowisk, zaszeregowania, 
kwalifikacji oraz szczegółowych warunków 
wynagradzania pracowników izb morskich

25.06.2009 07.07.2009
01.01.2009 Dz. U. Nr 107, poz. 888

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych 
kosztów związanych z zatrudnianiem 
pracowników niepełnosprawnych

30.06.2009
09.07.2009 

obowiązuje do 
dn. 30.06.2014 r.

Dz. U. Nr 109, poz. 913

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

24.07.2009 21.08.2009 Dz. U. Nr 124, poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach 
galwanotechnicznych

23.07.2009 11.11.2009 Dz. U. Nr 126, poz. 1043

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie przyznawania i wypłaty 
świadczeń z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych  przedsiębiorcom 
w przejściowych trudnościach finansowych

24.08.2009 25.08.2009 Dz. U. Nr 135, poz. 1112 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie dodatków, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych 
w zakładach  poprawczych, schroniskach dla 
nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-
-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach 
karnych i aresztach śledczych

20.08.2009 01.04.2009 Dz. U. Nr 141, poz. 1153
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie wspólnych wskaźników 
bezpieczeństwa (CSI)

18.08.2009 17.09.2009 Dz. U. Nr 142, poz. 1159

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie szczegółowych 
warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

20.08.2009 17.09.2009 Dz. U. Nr 142, poz. 1160

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu

02.09.2009 08.09.2009 Dz. U. Nr 144, poz. 1182

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie kontroli przewozu drogowego 02.09.2009 07.09.2009 Dz. U. Nr 145, poz. 1184

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie zakresu i warunków przyznawania 
świadczeń przysługujących nauczycielom 
polskim skierowanym lub delegowanym 
do pracy za granicą

24.09.2009 20.10.2009 Dz. U. Nr 164, poz. 1307

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie warunków wynagradzania 
pracowników administracyjnych 
i pracowników obsługi zatrudnionych 
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą

08.10.2009 01.11.2009 Dz. U. Nr 177, poz. 1373

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych 23.10.2009 31.10.2009 Dz. U. Nr 180, poz. 1405

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych 
wyżywienia lub równoważnika pieniężnego 
w zamian za wyżywienie

23.10.2009 31.10.2009 Dz. U. Nr 180, poz. 1406

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowych warunków  bezpieczeństwa 
i higieny służby funkcjonariuszy celnych

28.10.2009 31.10.2009 Dz. U. Nr 181, poz. 1412

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
należności przysługujących funkcjonariuszom 
celnym z tytułu podróży służbowych 
odbywanych na obszarze kraju

28.10.2009 31.10.2009 Dz. U. Nr 181, poz. 1413

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 
świadectwa służby funkcjonariuszy celnych 28.10.2009 31.10.2009 Dz. U. Nr 182, poz. 1420

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych stanowiących pomoc publiczną 
na zatrudnienie pracowników znajdujących 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na 
zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych

15.10.2009 17.11.2009 Dz. U. Nr 183, poz. 1426

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie określenia wzorów 
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych 
raportów miesięcznych i imiennych raportów 
miesięcznych  korygujących, zgłoszeń płatnika, 
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji 
rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych 
o pracy w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze oraz innych 
dokumentów

23.10.2009 01.01.2010 Dz. U. Nr 186, poz. 1444

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyrobów 
aerozolowych

05.11.2009 29.04.2010 Dz. U. Nr 188, poz. 1460
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
jednoznacznego oznaczenia materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych 
oraz rejestru oznaczeń

05.11.2009 05.04.2012 Dz. U. Nr 189, poz. 1470

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni 
służbowych urzędników służby cywilnej, 
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz 
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania 
innych świadczeń przysługujących członkom 
korpusu służby cywilnej

09.12.2009 01.01.2010 Dz. U. Nr 211, poz. 1630

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zniesienia sądów grodzkich 18.12.2009 01.01.2010 Dz. U. Nr 221, poz. 1745

Oświadczenia Rządowe

Oświadczenie rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. 
uzupełniające oświadczenie rządowe 
z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy 
obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 
1999 r. wprowadzającego zmiany do 
Konwencji o międzynarodowym przewozie 
kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie 
dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)

07.07.2009 01.01.2009 Dz. U. Nr 167, poz. 1318

Obwieszczenia opublikowane w Dziennikach Ustaw

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

24.08.1991 01.01.1992 tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych

11.01.2001
15.02.2002
15.05.2001
01.11.2002

tj. Dz. U. z 2009 r. Nr  152, 
poz. 1222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych

30.10.2002
01.01.2003
28.11.2002
01.10.2003

tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, 
poz. 1322

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej

24.08.1991 26.09.1991 tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 
poz. 1380

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

13.10.1998 

01.01.1999
25.11.1998
01.12.1998
01.10.1999
01.01.2000
01.01.2002

tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585

Obwieszczenia opublikowane w Monitorach Polskich

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych

13.01.2009

13.07.2009

24.02.2009

28.07.2009

M. P. Nr 11, poz. 139

M. P. Nr 47, poz. 698
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Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wysokości kwot 
jednorazowych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

20.02.2009
01.04.2009 
Data obow. 
31.03.2010

M. P. Nr 12, poz. 149

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w sprawie 
wysokości składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
– w II kwartale 2009 r.

– w III kwartale 2009 r. 

– w I kwartale 2010 r.

11.03.2009

25.05.2009

10.12.2009

01.04.2009
Data obow.
30.06.2009 
01.07.2009
Data obow.
30.09.2009
01.01.2010
Data obow.
31.03.2010

M. P. Nr 16, poz. 202

M. P. Nr 34, poz. 509

M. P. Nr 81, poz. 1030

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wykazu substancji czynnych dozwolonych 
do stosowania w produktach biobójczych 
oraz produktach biobójczych niskiego 
ryzyka

08.05.2009 28.05.2009 M. P. Nr 32, poz. 473

Inne

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawie kwoty zasiłku 
pogrzebowego

17.02.2009

20.05.2009

19.08.2009

17.11.2009

01.03.2009
 Data obow.
31.05.2009 
01.06.2009
Data obow.
31.08.2009
01.09.2009
Data obow.
30.11.2009
01.12.2009
Data obow.
28.02.2010

M. P. Nr 12, poz. 155

M. P. Nr 33, poz. 497

M. P. Nr 54, poz. 763

M. P. Nr 76, poz. 949

C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2009 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

21.11.2008

19.11.2009

22.01.2009
01.01.2009
01.09.2009
16.12.2009

Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1

Dz. U. Nr 213, poz. 1650

Ustawa o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

19.12.2008

01.02.2009
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010

Dz. U. z 2009 r. Nr 6,
poz. 33

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw

19.12.2008
07.03.2009
31.03.2009
01.07.2011

Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne 20.02.2009 22.05.2009 Dz. U. Nr 69, poz. 586

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym rolników 24.04.2009 01.10.2009 Dz. U. Nr 79, poz. 667

Ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy 
kierowców 07.05.2009 28.06.2009 Dz. U. Nr 79, poz. 670
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Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji

22.05.2009 08.07.2009 Dz. U. Nr 97, poz. 805

Ustawa o uchyleniu lub zmianie niektórych 
upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 07.05.2009 10.07.2009 Dz. U. Nr 98, poz. 817

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze 
śródlądowej oraz ustawy o dozorze
technicznym

07.05.2009
10.07.2009
01.01.2010
01.01.2013

Dz. U. Nr 98, poz. 818

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 22.05.2009 03.07.2009 Dz. U. Nr 99, poz. 825

Ustawa o zmianie ustawy o uposażeniu posłów 
do Parlamentu Europejskiego wybranych 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw

24.06.2009 14.07.2009 Dz. U. Nr 111, poz. 918

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy
07.05.2009

05.11.2009

05.08.2009

06.01.2010

Dz. U. Nr 115, poz. 958

Dz. U. Nr 219, poz. 1704

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym oraz ustawy 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego

16.07.2009 22.08.2009
05.04.2012 Dz. U. Nr 125, poz. 1036

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

27.08.2009
01.01.2010
15.10.2009
30.12.2009

Dz. U. Nr 161, poz. 1278

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o gospodarce 
nieruchomościami

27.08.2009 15.10.2009
01.01.2010 Dz. U. Nr 161, poz. 1279

Ustawa o zmianie ustawy o języku polskim 27.08.2009 15.10.2009 Dz. U. Nr 161, poz. 1280

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym 25.06.2009

31.12.2009
01.01.2010
04.12.2010

Dz. U. Nr 214, poz. 1658

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw 20.11.2009

01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011

Dz. U. Nr 215, poz. 1664

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 05.11.2009 06.01.2010 Dz. U. Nr 219, poz. 1704

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych 23.10.2009 24.01.2010 Dz. U. Nr 221, poz. 1737

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu Data
uchwalenia

Data
obowiązywania Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek

10.04.2009 01.01.2009 Dz. U. Nr 64, poz. 536

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dokumentów 
wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie  
zezwolenia na wykonywanie działalności 
związanej z narażeniem na działanie 
promieniowania jonizującego albo przy 
zgłoszeniu wykonywania tej działalności

21.04.2009 27.05.2009 Dz. U. Nr 71, poz. 610
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szkolenia i egzaminowania osób mających 
dostęp do materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego

5.05.2009 14.05.2009 Dz. U. Nr 72, poz. 623

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
świadectw dopuszczenia do eksploatacji 
typu budowli i urządzeń przeznaczonych 
do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu 
pojazdu kolejowego

14.05.2009 09.06.2009 Dz. U. Nr 78, poz. 654

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej

22.05.2009 01.01.2009 Dz. U. nr 83, poz. 699

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  zmieniające  rozporządzenie w sprawie  
określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 
oraz zasiłku chorobowego

21.05.2009 24.06.2009 Dz. U. Nr 87, poz. 727

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  zmieniające  rozporządzenie w sprawie  
warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą pracownikom jednostek doradztwa 
rolniczego

22.05.2009 30.06.2009 Dz. U. Nr 91, poz. 746

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy

16.06.2009 17.07.2009 Dz. U. Nr 105, poz. 873

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych

17.06.2009 22.07.2009 Dz. U. Nr 107, poz. 891

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające  rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

22.06.2009 23.07.2009 Dz. U. Nr 108, poz. 907

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kwalifikacji zawodowych i składu załóg 
statków  żeglugi śródlądowej

03.07.2009 14.07.2009 Dz. U. Nr 110, poz. 916

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zakresu prowadzenia przez 
pracodawców dokumentacji w sprawach  
związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych 
pracownika

10.07.2009 05.08.2009 Dz. U. Nr 115, poz. 971

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zmieniające rozporządzenie 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpożarowej

16.07.2009 14.08.2009 Dz. U. Nr 119, poz. 998

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla 
pracowników publicznych służb zatrudnienia

12.08.2009 09.09.2009 Dz. U. Nr 135, poz. 1111
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej 
Praktyki Wytwarzania

17.08.2009 25.08.2009
01.09.2009 Dz. U. Nr 135, poz. 1114

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające  rozporządzenie w sprawie 
terminów, w których podmiot posiadający 
zezwolenie na dopuszczenie środka 
ochrony roślin do obrotu i stosowania jest 
obowiązany do przedstawienia wyników 
badań, informacji, danych, ocen oraz kart 
charakterystyki substancji aktywnej i środka 
ochrony roślin

21.08.2009 28.08.2009 Dz. U. Nr 138, poz. 1128

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach

25.08.2009 01.09.2009 Dz. U. Nr 139, poz. 1130

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
zmieniające  rozporządzenie w sprawie 
rozkładu czasu służby funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

09.09.2009 29.09.2009 Dz. U. Nr 149, poz. 1201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
zmieniające  rozporządzenie w sprawie 
grup zaszeregowania i stawek 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w tych grupach oraz wzrostu 
uposażenia zasadniczego z tytułu 
wysługi lat

09.09.2009 14.09.2009 Dz. U. Nr 149, poz. 1202

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania 
i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

08.10.2009 03.11.2009 Dz. U. Nr 174, poz. 1353

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w instytucjach 
kultury prowadzących w  szczególności 
działalność w zakresie upowszechniania 
kultury

06.11.2009 01.12.2009 Dz. U. Nr 196, poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie refundacji ze środków Funduszu 
Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń 
i składek na ubezpieczenia społeczne od 
refundowanych wynagrodzeń

03.12.2009 02.01.2010 Dz. U. Nr 215, poz. 1669

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych

16.12.2009 24.12.2009 Dz. U. Nr 220, poz. 1721

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym 
od pracy

18.12.2009 01.01.2010 Dz. U. Nr 222, poz.1755
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie różnicowania stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich 
skutków

22.12.2009 01.01.2010 Dz. U. Nr 223, poz. 1783

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą pracownikom jednostek doradztwa 
rolniczego

18.12.2009 02.01.2010 Dz. U. Nr 223, poz. 1785

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań jakim 
powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne

28.12.2009 31.12.2009 Dz. U. Nr 223, poz. 1794
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Załącznik 5A
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej

Wyszczególnienie
(sekcje PKD*) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

OGÓŁEM
2009 87 052 401 827 85 824
2008 104 402 520 900 102 982

Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo (A)

2009 1 336 19 17 1 300
2008 1 697 25 19 1 653

Górnictwo
i wydobywanie (B)

2009 3 096 41 41 3 014
2008 3 156 31 25 3 100

Przetwórstwo
przemysłowe (C) 

2009 30 570 59 280 30 231
2008 41 056 98 375 40 583

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych (D)

2009 1 089 7 17 1 065

2008 1 112 12 11 1 089

Dostawy wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją (E)

2009 1 875 10 20 1 845

2008 1 966 13 18 1 935

Budownictwo (F)
2009 8 684 117 172 8 395
2008 10 491 125 174 10 192

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle (G)

2009 10 379 40 76 10 263

2008 12 129 59 84 11 986

Transport
i gospodarka magazynowa (H)

2009 5 816 38 67 5 711
2008 6 545 80 67 6 398

Działalność związana 
z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (I)

2009 1 139 1 5 1 133

2008 1 283 2 11 1 270

Informacja 
i komunikacja (J)

2009 573 1 4 568
2008 694 2 6 686

Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa (K)

2009 853 9 5 839
2008 975 7 3 965

Działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości (L)

2009 966 6 14 946

2008 1 194 6 4 1 184

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna (M)

2009 1 179 10 15 1 154
2008 1 354 10 12 1 332
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Wyszczególnienie
(sekcje PKD*) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

Działalność w zakresie
usług administrowania 
i działalność wspierająca (N)

2009 3 001 13 21 2 967

2008 3 435 13 18 3 404

Administracja publiczna
i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne (O)

2009 3 767 14 28 3 725

2008 3 798 9 29 3 760

Edukacja (P)
2009 3 944 6 21 3 917
2008 4 348 13 14 4 321

Opieka zdrowotna
i pomoc społeczna (Q)

2009 7 356 5 17 7 334
2008 7 576 6 17 7 553

Działalność związana 
z kulturą, rozrywką 
i rekreacją (R)

2009 939 2 3 934

2008 1 024 5 10 1 009

Pozostała działalność
usługowa (S, T, U)

2009 490 3 4 483
2008 569 4 3 562

(*) – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) z 2007 r.

Źródło: dane GUS, 2008 r. – dane ostateczne, 2009 r. – dane nieostateczne

W związku ze zmianą układu PKD – GUS opublikował ww. dane tylko w liczbach bezwzględnych.
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Załącznik 5B
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach

Wyszczególnienie
(województwa) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

OGÓŁEM
2009 87 052 401 827 85 824
2008 104 402 520 900 102 982

Dolnośląskie
2009 9 313 28 64 9 221
2008 10 638 44 53 10 541

Kujawsko-pomorskie
2009 4 990 23 41 4 926
2008 5 720 20 49 5 651

Lubelskie
2009 3 508 15 36 3 457
2008 3 759 28 18 3 713

Lubuskie
2009 2 367 13 23 2 331
2008 3 285 12 34 3 239

Łódzkie
2009 5 528 20 49 5 459
2008 6 700 30 51 6 619

Małopolskie
2009 5 347 25 55 5 267
2008 6 270 30 87 6 153

Mazowieckie
2009 10 452 69 108 10 275
2008 12 905 84 115 12 706

Opolskie
2009 2 145 15 28 2 102
2008 2 709 19 31 2 659

Podkarpackie
2009 3 222 13 39 3 170
2008 4 317 28 33 4 256

Podlaskie
2009 2 083 9 22 2 052
2008 2 642 20 24 2 598

Pomorskie
2009 5 430 31 46 5 353
2008 6 474 26 67 6 381

Śląskie
2009 13 460 71 119 13 270
2008 15 146 77 133 14 936

Świętokrzyskie
2009 1 857 9 40 1 808
2008 2 675 13 33 2 629
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Wyszczególnienie
(województwa) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych

Warmińsko-mazurskie
2009 3 414 12 33 3 369
2008 4 266 21 46 4 199

Wielkopolskie
2009 9 879 35 84 9 760
2008 11 995 46 88 11 861

Zachodniopomorskie
2009 4 057 13 40 4 004
2008 4 901 22 38 4 841

Źródło: dane GUS, 2008 r. – dane ostateczne, 2009 r. – dane nieostateczne

W związku ze zmianą układu PKD – GUS opublikował ww. dane tylko w liczbach bezwzględnych.
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Załącznik 6
Zatrudnienia) w warunkach zagrożenia według sekcji i działów PKDb)

Wyszczególnienie
(sekcja, dział)

liczba osób
zatrudnionych
w warunkach
zagrożenia

na 1 000 
zatrudnionych

2009 2008 2009 2008

OGÓŁEM 551 448 601 105 104,4 112,2

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A), w tym: 6 357 7 545 88,8 102,4

Leśnictwo i pozyskanie drewna (02) 3 451 4 154 125,1 145,9

Górnictwo i wydobywanie (B), w tym: 74 974 72 466 426,4 414,7

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego 
(lignitu) (05) 61 288 59 860 456,9 449,6

Górnictwo rud metali (07) 9 587 8 969 742,3 663,5

Przetwórstwo przemysłowe (C), w tym: 277 801 311 189 142,9 148,7

Produkcja art. spożywczych (10) 36 340 39 071 106,0 114,5

Produkcja napojów (11) 2 204 2 610 87,6 97,1

Produkcja wyrobów tytoniowych (12) 1 333 1 507 249,5 264,3

Produkcja wyrobów tekstylnych (13) 5 501 7 282 126,2 149,3

Produkcja odzieży (14) 1 426 2 749 16,4 28,0

Produkcja skór i wyrobów skórzanychc) (15) 916 936 46,8 45,3

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wiklinyc) (16) 25 255 28 963 293,6 327,8

Produkcja papieru i wyrobów z papieru (17) 5 912 5 954 132,2 139,5

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18) 1 064 1 595 43,3 64,5

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowejc) (19) 3 050 2 598 202,7 168,4

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20) 6 036 6 390 96,5 99,8

Produkcja wyrobów farmaceutycznychc) (21) 670 452 27,8 18,9

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (22) 15 335 17 758 116,0 131,0

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych (23) 16 009 17 837 157,7 164,2

Produkcja metali (24) 21 577 22 280 346,9 275,2

Produkcja wyrobów z metalic) (25) 33 831 40 190 171,2 169,8

Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 
i optycznych (26) 2 717 4 364 50,8 79,3

Produkcja urządzeń elektrycznych (27) 9 050 9 942 97,7 108,6

Produkcja maszyn i urządzeńc) (28) 16 831 19 152 135,1 133,9

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczepc) (29) 21 971 23 691 161,4 163,1

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (30) 9 192 14 366 228,7 279,1

Produkcja mebli (31) 26 871 27 145 212,9 192,9

Pozostała produkcja wyrobów (32) 2 522 2 182 88,7 78,5

Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33) 12 188 12 175 180,6 162,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodęc) (D) 28 117 29 535 193,1 201,0

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjac) (E) 14 356 14 756 119,0 123,2
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Wyszczególnienie
(sekcja, dział)

liczba osób
zatrudnionych
w warunkach
zagrożenia

na 1 000 
zatrudnionych

2009 2008 2009 2008

Budownictwo (F) 54 745 60 334 127,6 138,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowychc) (G) 25 839 30 556 25,2 31,0

Transport i gospodarka magazynowa (H), w tym: 40 456 41 136 86,2 93,9

Transport lądowy i rurociągowyc) (49) 19 653 32 786 77,9 116,9

Informacja i komunikacja (J) 3 809 7 202 24,8 53,0

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M) 2 225 2 475 42,4 54,3

Administrowanie i działalność wspierającac) (N) 1 659 1 990 58,0 80,8

Edukacja (P), tylko podklasa 84.42.B 3 616 4 366 20,3 25,5

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 17 266 16 568 35,6 34,2

Pozostała działalność usługowa (S), tylko dział 95 268 493 41,3 67,1

a) – liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego
b) – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) z 2007 r.
c) – nazwy skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji

Źródło: dane GUS
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Załącznik 7
Choroby zawodowe w Polsce według jednostek chorobowych

Jednostki chorobowe
Liczba chorób
zawodowych

Liczba chorób
zawodowych
na 100 tys.

pracujących

2009 2008 2009 2008

Ogółem 3 146 3 546 22,4 25,7

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa 14 26 0,1 0,2

Gorączka metaliczna 1 - 0,0 0

Pylice płuc 634 697 4,5 5,1

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu 30 40 0,2 0,3

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli 13 11 0,1 0,1

Astma oskrzelowa 52 89 0,4 0,6

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych 11 15 0,1 0,1

Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 - 0,0 0

Byssinoza - - 0 0

Beryloza 1 - 0,0 0

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych - 3 0 0,0

Alergiczny nieżyt nosa 37 48 0,3 0,3

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym - - 0 0

Przedziurawienie przegrody nosa 2 4 0,0 0,0

Przewlekłe choroby narządu głosu 623 809 4,4 5,9

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego 9 16 0,1 0,1

Nowotwory złośliwe 87 85 0,6 0,6

Choroby skóry 104 125 0,7 0,9

Przewlekłe choroby układu ruchu 110 120 0,8 0,9

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego 161 160 1,1 1,2

Ubytek słuchu 261 240 1,9 1,7

Zespół wibracyjny 85 84 0,6 0,6

Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego 
ciśnienia atmosferycznego - - 0 0

Choroby wywołane działaniem wysokich, albo niskich 
temperatur otoczenia 0 1 0 0,0

Choroby układu wzrokowego 22 16 0,2 0,1

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa 888 956 6,3 6,9

(-) – zjawisko nie wystąpiło
(0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
(0,0) – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Źródło: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
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Załącznik 8
Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2009 według PKD

Wyszczególnienie (sekcje PKD)

Podmioty, na rzecz których
jest świadczona praca

(na podstawie
 umowy o pracę,

umów cywilnoprawnych)
(w tys.)

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

niezatrudniające
pracowników

(w tys.)

Ogółem 657,6 750,6

A. Rolnictwo i łowiectwo 13,2 12,5

B. Rybołówstwo i rybactwo 0,5 0,4

C. Górnictwo i kopalnictwo 0,9 0,3

D. Przetwórstwo przemysłowe 92,5 69,2

E. Zaopatrywanie w energię 2,2 0,4

F. Budownictwo 80,7 112,4

G. Handel i naprawy 209,4 207,9

H. Hotele i restauracje 25,5 16,9

I. Transport i składowanie 43,4 71,6

J. Pośrednictwo finansowe 10,5 29,1

K. Obsługa nieruchomości 74,0 128,7

L. Administracja publiczna 7,5 0,4

M. Edukacja 28,4 12,2

N. Ochrona zdrowia 26,6 44,9

O. Pozostała działalność usługowa 42,2 43,6

P. Gospodarstwa domowe 0,001 0,01

Q. Organizacje eksterytorialne 0,06 0,005

Źródło: zestawienie na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o liczbie aktywnych płatników opłacających 
składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy (stan na sierpień 2009 r.).






