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Struktura stwierdzonych nieprawidłowości (zawyżanie danych lub ich zaniżanie) 

Sprawdzane dane w informacjach ZUS IWA
Nieprawidłowe dane

zawyżone o liczbę osób zaniżone o liczbę osób

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 58 116

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych 
i ciężkich 3 6

Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 1 614 1 458

Liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia 
wypadkowego 3 828 92

pracy – a także przekonywania ich do ponoszenia 
dodatkowych nakładów na poprawę bezpieczeństwa 
i warunków pracy w przedsiębiorstwach. 

Analiza dotychczasowych doświadczeń PIP w za-
kresie realizacji zadań wynikających z treści art. 35 
wspomnianej ustawy, w szczególności pod kątem 
celu, jakim jest stymulowanie prewencyjnych zacho-
wań pracodawców, skłania do rozważenia kwestii 
doprecyzowania roli inspektorów pracy w systemie 
ustalania zróżnicowanej składki na poziomie indy-
widualnych płatników składek, tak aby działania 
PIP miały jak największy wpływ na obniżenie liczby 

wypadków i chorób zawodowych. Tymczasem za-
kres sprawdzania poprawności informacji ZUS IWA 
obejmuje, oprócz danych o poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy i zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia, także inne informacje (nie związane
z zagrożeniami i ich skutkami), o których mowa
w art. 31 ust. 6 ustawy (powołanym w art. 35 usta-
wy), tj. dane identyfikacyjne płatnika składek okre-
ślone w przepisach o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, jego adres, rodzaj działalności wg PKD, 
liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecz-
nego. 

Inspektorzy pracy nie zawsze też otrzymują od 
jednostek terenowych ZUS informacje nt. efektów 
skierowanych powiadomień o stwierdzonych niepra-
widłowościach. Brak jest bowiem regulacji prawnych 
zobowiązujących ZUS do takich informacji. Jedno-
cześnie, z opinii kontrolowanych pracodawców wy-
nika, że funkcjonujący w Polsce system różnicowa-
nia składki na ubezpieczenie wypadkowe nie mo-
tywuje ich w oczekiwanym stopniu do ponoszenia 
istotnych nakładów na bhp. Przyjęte w ustawie za-
sady ustalania kategorii ryzyka, w oparciu o wskaź-
niki częstości wypadków nie w pełni odzwiercie-
dlają aktualne tendencje w zakresie wypadkowości, 
czego dowodem jest np. sytuacja w budownictwie 
(najwyższe wskaźniki wypadków śmiertelnych i cięż-
kich). Dotychczasowy brak możliwości obniżania 
płatnikowi składki może być praktycznie zrekompen-
sowany rozszerzeniem rozpiętości indywidualnego 
wskaźnika korygującego, w wyniku zmian wprowa-
dzonych od 1 kwietnia 2009 r. do rozporządzenia 
MPiPS w sprawie zasad różnicowania „składki wy-
padkowej”. 

W związku z potrzebą dalszego intensyfikowania 
w omawianym obszarze działań kontrolnych i do-
radczych, także w zakresie stosowania skutecznych 
bodźców ekonomicznych, należy uznać za uzasad-
nione wprowadzenie zmiany do ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, polegającej na nadaniu nowe-

go brzmienia art. 35 ustawy poprzez ograniczenie 
zakresu czynności sprawdzających dokonywanych 
przez inspektora pracy w czasie kontroli u płatnika 
składek – do danych, o których mowa w art. 31
ust 3 ww. ustawy, czyli dotyczących poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy oraz zatrudnionych w wa-
runkach zagrożenia.

20.  Wnioski do ZUS o podwyższenie składki 
na ubezpieczenie wypadkowe

Realizując postanowienie art. 36 ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób 
zawodowych, inspektorzy pracy skierowali do ZUS
87 wniosków o podwyższenie składki na ubezpie-
czenie wypadkowe o 100% na najbliższy rok skład-
kowy. Wnioski te wynikały z rażących naruszeń prze-
pisów o bezpieczeństwie i higienie pracy i najczęściej 
dotyczyły firm budowlanych (niezabezpieczanie sta-
nowisk pracy na wysokości, a także stosowanie nie-
bezpiecznych maszyn i urządzeń). Z informacji prze-
kazanych przez ZUS wynika, że we wszystkich 87 

sprawach wydano decyzję o podwyższeniu płatniko-

wi składki, przy czym w 12 przypadkach pracodaw-

Istotne znaczenie dla efektywności działań zwią-
zanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy 
i chorobom zawodowym ma również wielkość 
środków budżetowych przeznaczonych na fundusz 
prewencji wypadkowej. Dlatego z satysfakcją nale-
ży odnotować wzrost środków na ten cel przewi-
dziany w ustawie budżetowej na rok 2009.
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cy – płatnicy składki odwołali się od decyzji ZUS-u. 
Wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r. – jedno od-
wołanie od decyzji zostało przez ZUS uwzględnione; 
pozostałe sprawy są w toku.

21. Pisma o charakterze
 informacyjno-prewencyjnym

Inspektorzy pracy w roku sprawozdawczym wy-
stosowali 7 194 pisma o charakterze informacyj-
no-prewencyjnym, których adresatami były organy 
nadzoru państwowego nad warunkami pracy, pra-
codawcy i ich organizacje, związki zawodowe i ich 
centrale, szkoły i organy nadzorujące szkoły.

Organa nadzoru nad warunkami pracy informo-
wano o stwierdzonych przez inspektorów pracy na-
ruszeniach przepisów prawa, należących do zakresu 
kompetencji tych organów. 

Pisma do organów nadzoru budowlanego doty-
czyły niespełniania przez użytkowane obiekty budow-
lane wymagań określonych w przepisach technicz-
no-budowlanych (dot. obiektów, w których znajdują 
się pomieszczenia pracy), w szczególności z tytułu 
braku pozwolenia na użytkowanie, nieprzeprowa-
dzania okresowych kontroli stanu technicznego, pro-
wadzenia remontów bez projektów budowlanych. 
Inspektorzy pracy informowali także organy nad-
zoru budowlanego o stwierdzonych przypadkach 
nieprawidłowości w nowych lub przebudowanych 
obiektach, o których inwestorzy zawiadamiali orga-
na PIP w związku z zamiarem przystąpienia do ich 
użytkowania. 

Do Urzędu Dozoru Technicznego kierowano pis-
ma, informujące o użytkowaniu przez pracodawców 
maszyn i urządzeń technicznych podlegających prze-
pisom o dozorze technicznym, bez decyzji o ich do-
puszczeniu do eksploatacji. 

Z kolei w pismach do organów Państwowej In-

spekcji Sanitarnej inspektorzy pracy przekazywali 
informację o pracodawcach, którzy pomimo wystę-
powania u nich czynników szkodliwych związanych 
z zastosowaną technologią lub organizacją pracy, 
nie dokonali rozpoznania środowiska pracy i nie 
przeprowadzili niezbędnych badań i pomiarów tych 
czynników. Częstym przedmiotem pism była spra-
wa przeprowadzania badań i pomiarów przez la-
boratoria nieposiadające upoważnienia PIS lub akre-
dytacji. 

Pisma informacyjno-prewencyjne adresowane do 

określonych grup pracodawców i ich organizacji (wg 
kryterium branżowości lub terytorialnego) zawiera-
ły informacje o organizowanych przez PIP przed-
sięwzięciach prewencyjnych (kampaniach informa-
cyjnych, programach prewencyjnych, konkursach, 
konferencjach, szkoleniach itp.). Nieodzowną ich czę-
ścią było zasygnalizowanie przyczyn błędów, prowa-

dzących do wypadków przy pracy (np. w budownic-
twie, rolnictwie i branżach działalności produkcyjnej),
a także do przewlekłych chorób narządu głosu
i chorób zakaźnych oraz innych chorób związanych 
z pracą, w szczególności dolegliwości mięśnio-
wo-szkieletowych. Najistotniejszym składnikiem tych 
pism były załączone materiały i pakiety informacyjne, 
służące do: zapoznania się z przykładami dobrych 
praktyk, samooceny poziomu bezpieczeństwa i wa-
runków pracy oraz podjęcia działań zapewniających 
poprawę w tym zakresie. 

W pismach informacyjno – prewencyjnych do 

szkół i organów nadzorujących szkoły dominowała 
tematyka corocznych przeglądów obiektów budow-
lanych, ograniczania lub eliminacji zidentyfikowa-
nych zagrożeń wypadkowych oraz planowania poby-
tu uczniów w szkołach z uwzględnieniem wymagań 
bhp. 

Pisma informacyjno-prewencyjne wskazują na 
określone nieprawidłowości stwierdzane w czasie 
kontroli, kształtują świadomość adresatów i ukierun-
kowują podejmowane przez nich działania zapobie-
gawcze. Znaczącym uzupełnieniem pism są strony 
internetowe PIP, dostarczające niezbędnych szczegó-
łowych informacji i porad dotyczących problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praktycznych 
możliwości rozwiązania konkretnych problemów.

22.  Współpraca z urzędami państw
członkowskich UE i wypełnianie roli
instytucji łącznikowej

W maju 2005 r. Państwowa Inspekcja Pracy zo-
stała włączona do systemu wymiany informacji, które 
dotyczą warunków zatrudnienia pracowników dele-
gowanych do pracy na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. Główny Inspek-
torat Pracy pełni rolę jednej z polskich instytucji łącz-

nikowych (liaison office) – czyli urzędu upoważnione-
go do bezpośredniego komunikowania się ze swoimi 
odpowiednikami w krajach unijnych.

Współpraca z urzędami państw członkowskich 
UE odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków 
pracy i zatrudnienia pracowników skierowanych do 
wykonywania pracy na ich terytorium, na określony 
czas, przez pracodawcę mającego siedzibę w pań-
stwie będącym członkiem UE, obejmowała:
–  udzielanie informacji w zakresie warunków zatrud-

nienia pracowników skierowanych do wykonywa-
nia pracy na terytorium państwa członkowskiego 
UE, na określony czas, przez pracodawcę ma-
jącego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

–  informowanie o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypo-


