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pisów bhp (dotyczących przewidzianego projektem 
budowlanym przeznaczenia pomieszczeń pracy), 
które dały podstawę do zgłoszenia 7 533 uwag. 

Inspektorzy pracy, poza zgłoszeniem sprzeciwów 
i uwag, wysłali do organów wydających pozwole-
nia na budowę obiektu – 41 zawiadomień o niezaopi-

niowaniu projektów budowlanych przez rzeczoznaw-

ców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Do rzeczoznawców do spraw bhp, którzy wydali 

pozytywne opinie o projektach posiadających uchy-
bienia w zakresie bhp, skierowano 78 pism o złoże-

nie wyjaśnień. Nie odnotowano przypadków rażą-
cego naruszania przez rzeczoznawców przepisów
bhp, uzasadniających skierowanie do Głównego In-
spektora Pracy wniosku o odebranie uprawnień. 

Inspektorzy PIP wysłali również do właściwych
organów 76 zawiadomień o stwierdzonym użytkowa-

niu obiektu bez wymaganego pozwolenia. 
W trakcie trwania kontroli inspektorzy pracy 

udzielili 12 191 porad, dotyczących problemów tech-
nicznych związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy oraz 4 777 porad prawnych, w tym również 
dotyczących problematyki legalności zatrudnienia. 
Głównymi adresatami udzielanych porad, oprócz in-
westorów, byli wykonawcy robót budowlanych oraz 
przyszli pracodawcy-użytkownicy obiektów. 

Wyniki kontroli przekazywanych do użytkowania 
obiektów budowlanych wskazują na przypadki braku 
skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz wykonaw-
czego, który zapewniałby zgodność realizowanych 
obiektów z projektami budowlanymi, w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przyszłych pracowników. 
Z różnych powodów, np. braku ustalonego przezna-
czenia obiektu (budowa pod wynajem) lub zmian
dokonywanych w celu zmniejszenia kosztów inwes-
tycji, pomijane są rozwiązania wynikające z przepi-
sów bhp. Skutkuje to błędami (niezgodnościami) 
w fazie przekazywania obiektów do użytkowania, 
wymagającymi zgłaszania sprzeciwu przez inspek-
torów pracy. 

Okręgowi inspektorzy pracy, współdziałając z pań-
stwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi 
w sprawach udzielania zgody na odstępstwa od obo-
wiązujących warunków technicznych w budownic-
twie oraz przepisów bhp, wydali (ze względów funk-
cjonalnych lub technologicznych) 679 pozytywnych 

opinii dotyczących zastosowania w pomieszczeniach 

stałej pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego. Wy-
dano również 1 285 pozytywnych opinii, dotyczących 
udzielenia zgody na usytuowanie pomieszczeń stałej 

pracy poniżej poziomu otaczającego terenu.
Obecnie brak jest jasnych i jednoznacznych wy-

magań prawnych w zakresie odstępstw od przepi-
sów dotyczących oświetlenia pomieszczeń pracy 
światłem dziennym, w szczególności światłem po-
średnim, niespełniającym wymagań polskich norm. 
Jednocześnie obowiązujące przepisy nie uwzględ-

niają możliwości zastosowania różnorodnych rozwią-
zań technicznych, spełniających wymagania bhp dla 
pomieszczeń pracy. Główny Inspektor Pracy wystąpi 
w tej sprawie do właściwych ministrów.

18.  Orzeczenia o dopuszczeniu
statków żeglugi śródlądowej
do eksploatacji

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole 118 statków w związku ze złożonymi wnioska-
mi o wydanie orzeczenia dopuszczającego je do 
eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W wyniku kontroli dopuszczono do eksploata-
cji 107 statków (w tym 6 statków – po powtórnej 
kontroli). W odniesieniu do 11 statków wydano orze-
czenia z postanowieniem niedopuszczenia do ich 
eksploatacji (stan na dzień 31 marca 2009 r.).

Najpoważniejsze nieprawidłowości, które uzasad-
niały wydanie negatywnych orzeczeń to:
–  brak specjalistycznego wyposażenia wymagane-

go dla statków przewożących materiały niebez-
pieczne i dla zbiornikowców;

–  brak bezpiecznych dojść do stanowisk obsługi 
zaworów regulacyjnych;

–  brak dokumentacji potwierdzającej skuteczność 
ochrony przeciwporażeniowej. 

19.  Sprawdzanie poprawności informacji 
– składanych do ZUS przez płatników 
składek – zawierających dane
do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (ZUS IWA)

W 2008 r. inspektorzy pracy, podczas przepro-
wadzania 7 330 kontroli, sprawdzili poprawność 
danych zawartych w informacjach ZUS IWA – skła-
danych do ZUS przez pracodawców – płaników skła-
dek, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowe-
go co najmniej 10 ubezpieczonych – w celu ustalenia 
wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 
łącznie ponad 954 tys. osób. Stwierdzono ogółem 
402 przypadki nieprawidłowych danych zawartych 
w 346 informacjach ZUS IWA, o których – zgodnie
z wymogiem art. 35 ustawy z dn. 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych – powiadomio-
no Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podając rów-
nocześnie prawidłowe dane ustalone na podstawie 
dokumentów okazanych w trakcie kontroli. 

Wyniki  sprawdzania danych zawartych w infor-
macjach ZUS IWA i niski odsetek skontrolowanych 
zakładów, w których stwierdzono nieprawidlowości 


