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W latach następnych PIP kontynuować będzie 
kontrole w kolejnych zakładach branży transportowej, 
wspierając je działaniami o charakterze edukacyjno-
-szkoleniowym.

D. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

w bankach – rekontrole

W celu oceny skuteczności działań PIP podjętych 
w 2007 r., przeprowadzono w placówkach banko-
wych ponowne kontrole przestrzegania przepisów
o czasie pracy. Objęto nimi 118 pracodawców za-
trudniających łącznie 53,5 tys. pracowników, w tym
37,1 tys. kobiet. 

Ustalenia inspektorów wskazują na istotną po-

prawę w zakresie prowadzenia przez pracodawców 

ewidencji czasu pracy pracowników. W roku 2007 
nieprawidłowości takie stwierdzono u ponad połowy 
kontrolowanych pracodawców, natomiast w 2008 r. 
występowały one u co piątego z nich. Skala niepra-
widłowości jest jednak nadal znacząca, a dotyczą 
one głównie niewykazywania pracy w godzinach 
nadliczbowych oraz nieuwzględniania w ewidencji 
– danych dotyczących pracy w porze nocnej i czasu 
dyżurów pracowniczych.

Podczas wcześniejszych kontroli (tzn. w 2007 r.)
inspektorzy bardzo często również stwierdzali naru-
szenia prawa polegające na niezapewnianiu pra-
cownikom dnia wolnego w zamian za pracę w dniu 
wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy oraz na zatrudnianiu pracowników powyżej 
przeciętnie pięciu dni w tygodniu w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym – 60% pracodawców kontrolowa-
nych w 2007 r. Natomiast w roku sprawozdawczym 
uchybienie to wystąpiło tylko u 5% objętych rekontro-
lą pracodawców, co oznacza wysoki poziom skutecz-
ności podjętych wcześniej przez inspekcję działań. 
Dodać należy, że nieudzielanie przewidzianych pra-
wem dni wolnych wynikających z pięciodniowego ty-
godnia pracy powodowało, że pracownicy świadczyli 
pracę przez 6, a nawet 7 dni w tygodniu. Dochodziło 
tym samym do przekroczenia przeciętnej 40-godzin-
nej tygodniowej normy czasu pracy. 

Poprawę odnotowano również w zakresie usta-
lania w umowach o pracę osób zatrudnionych w nie-

pełnym wymiarze czasu pracy – liczby godzin pracy 
ponad określony w umowie wymiar, za które pracow-
nikom przysługuje dodatek do wynagrodzenia jak 
za pracę w godzinach nadliczbowych. Uchybienie 
to stwierdzono u 6% pracodawców, podczas gdy
w 2007 r. – u ponad 40% pracodawców. Błędy pole-
gały na nieokreślaniu ww. limitu bądź na określaniu 
go na poziomie powszechnie obowiązujących norm 
czasu pracy. 

Na podobnym poziomie (tzn. ok. 6%) kształtował 
się odsetek pracodawców zatrudniających pracow-
ników z naruszeniem przepisów o nieprzerwanym

11-godzinnym odpoczynku dobowym. Tu również na-

stąpiła poprawa w odniesieniu do roku poprzednie-
go, gdy wynosił on prawie 15%. Uchybienie to zwią-
zane jest przede wszystkim z planowaniem zbyt
długiego dnia pracy, polecaniem pełnienia zbyt 
długich dyżurów czy też pracy w godzinach nadlicz-
bowych.

Jak ustalili inspektorzy, naruszenia przepisów
o czasie pracy w kontrolowanych placówkach ban-
kowych spowodowane były między innymi opra-
cowaniem i stosowaniem procedur wewnętrznych, 
sprzecznych z obowiązującymi w omawianym obsza-
rze przepisami. Pracodawcy zlecali rozliczanie czasu 
pracy komórkom niższego szczebla, które nie były 
odpowiednio merytorycznie do tego przygotowa-
ne. Znaczna liczba uchybień wynikała również z nie-
znajomości przepisów, aczkolwiek inspektorzy pra-
cy stwierdzali również przypadki celowego łamania 
prawa. Dotyczy to przede wszystkim nierzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy. 

Rekontrole potwierdzają, że prowadzone przez 
inspektorów pracy działania znacząco przyczyniają 
się do poprawy przestrzegania przepisów o czasie 
pracy. W związku z powyższym kontynuowane będą 
nie tylko kontrole, ale również szkolenia i seminaria 
podnoszące poziom wiedzy na temat obowiązują-
cych przepisów o czasie pracy.

3. Kontrole przestrzegania wymagań
minimalnych w odniesieniu do maszyn
i urządzeń technicznych w zakładach
eksploatujących maszyny budowlane

W ramach II etapu kontroli długofalowych doko-
nano oceny przestrzegania postanowień rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowa-
nia maszyn przez pracowników podczas pracy –
w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowlanych
(w 2007 roku oceniano sprzęt do tymczasowej pracy 
na wysokości).

Skontrolowano 538 zakładów, zatrudniających 
prawie 20,5 tys. pracowników. Były wśród nich za-
kłady zajmujące się budową i remontami obiektów 
budowlanych, wykonawstwem robót inżynieryjno-
instalacyjnych, budownictwem drogowym oraz za-
kłady przemysłu budowlanego. Większość stanowiły 
małe i średnie zakłady pracy zatrudniające od 1 do
9 pracowników (42,5%) oraz od 10 do 49 pracowni-
ków (40,7%).

Spełnienie minimalnych wymagań sprawdzono
w odniesieniu do 1743 maszyn i urządzeń, w tym: 769 
maszyn przemysłu budowlanego oraz 974 maszyn 
użytkowanych w budownictwie. Stwierdzono, że 723 

maszyny nie spełniały minimalnych wymagań (41,5% 

ogółu objętych kontrolą).
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Wykres 22. Stan techniczny maszyn stacjonarnych – naruszenia przepisów
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Źródło: dane PIP.
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Najwięcej zastrzeżeń zgłoszono do maszyn użyt-

kowanych w zakładach przemysłu budowlanego. Wy-
magań minimalnych nie spełniało 396 takich maszyn 
(51,5% objętych kontrolą) eksploatowanych w 127 
zakładach (23,6% kontrolowanych). Pracodawcy 
przemysłu budowlanego użytkują bowiem starsze
i bardziej wyeksploatowane maszyny, które nie w peł-
ni przystosowane zostały do minimalnych wyma-
gań. W budownictwie natomiast eksploatuje się now-
sze maszyny, ponieważ większość z nich zużywa się 
szybciej. Mimo to zastrzeżenia dotyczyły 327 maszyn 
(33,6% objętych kontrolą) eksploatowanych w 224 
zakładach budowlanych (48,5%).

Podczas kontroli oceniano w szczególności stan
techniczny maszyn, kompletność urządzeń zabezpie-
czających, elementy sterownicze, w tym wyłączniki za-
trzymania awaryjnego oraz jakość i czytelność ozna-
kowania napisów informacyjnych i ostrzegawczych.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że pracodaw-
cy wypełniają obowiązki związane z eksploatacją 

maszyn, jeśli zmuszają ich do tego np. przepisy 
dozoru technicznego lub warunki gwarancyjne dot. 
serwisowania maszyn przez wyspecjalizowane, au-
toryzowane serwisy. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że użytkowa-

ne maszyny przejezdne znajdują się w lepszym stanie 

niż stacjonarne maszyny budowlane. Pracodawcy 
przestrzegają z reguły zaleceń producentów i ko-
rzystają z ich serwisów, co ma znaczący wpływ na 
stan techniczny maszyn. Stwierdzone przy ich oce-
nie nieprawidłowości ograniczały się głównie do –
wynikających z nadmiernej eksploatacji – zniszczo-
nych oznakowań elementów sterowniczych, braku 
oznakowań i napisów ostrzegawczych. 

W zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczą-
cej maszyn, pracodawcy często lekceważą swoje 
obowiązki, o czym świadczą m.in. naruszenia prze-
pisów o dokumentowaniu ocen odnoszących się do 
spełniania minimalnych wymagań.

dostęp pracowników 
do instrukcji użytkowania maszyny

rejestr kontroli stanu technicznego maszyn

dokumentacje wstępnych kontroli maszyn
przed oddaniem do eksploatacji

dokumentacje okresowych kontroli maszyn

dokumentacje oceny maszyn pod względem
spełnienia minimalnych wymagań

Wykres 24. Dokumentacja związana z eksploatacją maszyn – naruszenia przepisów
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Źródło: dane PIP.

Uwagę zwraca również skala nieprawidłowości
w zakresie instrukcji obsługi maszyn. Posiadane 
przez pracodawców instrukcje często dotyczyły in-
nych typów maszyn, różniących się od użytkowa-
nych, były w obcym języku lub stanowiły nieautoryzo-
wane tłumaczenie oryginalnej instrukcji producenta; 
ponadto brakowało potwierdzeń faktu zapoznania się 
operatorów z treścią instrukcji. 

Inspektorzy pracy sprawdzali także posiadanie 
uprawnień do obsługi maszyn budowlanych. Liczba 
nieprawidłowości w tym zakresie nie była zbyt duża. 

Odpowiednich kwalifikacji nie posiadało 182 pracow-
ników (11,9% objętych kontrolą). Pracodawcy dbają, 
by kosztowne i skomplikowane maszyny powierzać 
pracownikom gwarantującym właściwe i odpowie-
dzialne posługiwanie się nimi.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w dalszym 
ciągu duża część maszyn budowlanych użytkowa-
nych w zakładach pracy nie spełnia minimalnych 
wymagań, mimo że wszystkie maszyny nabyte przed 
1.01.2003 r. powinny być dostosowane do dnia
1 stycznia 2006 r. do tych wymagań. Należy także 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

54

zauważyć, że pomimo upływu 6 lat od wejścia w ży-

cie rozporządzenia, pracodawcom wciąż brakuje ele-

mentarnej wiedzy na temat ich obowiązków związa-

nych z użytkowaniem maszyn. Dotyczy to przede 
wszystkim kwestii przeprowadzania kontroli stanu 
technicznego maszyn – wstępnych i okresowych 
oraz rejestrowania ich wyników.

Pracodawcy, tłumaczyli zaistniałe uchybienia nie-
znajomością przepisów; ponadto wskazywali na:
– dużą liczbę prowadzonych budów i związany

z tym pośpiech oraz brak odpowiednich maszyn, 
głównie budowlanych;

– krótkie okresy realizacji inwestycji, co powoduje 
niemożność wyłączenia maszyn z eksploatacji
w celu ustalenia nieprawidłowości i dostosowania 
do minimalnych wymagań; 

– duże koszty zakupu nowych maszyn bądź dosto-
sowania użytkowanych maszyn do minimalnych 
wymagań;

– duże koszty szkoleń w zakresie uprawnień zwią-
zanych z obsługą maszyn oraz obawy, że pracow-
nicy będą pracować w danej firmie tylko do czasu 
znalezienia lepiej płatnej pracy.
W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzo-

nych nieprawidłowości tkwią zwłaszcza w: 
– nieznajomości przepisów i zasad bhp przez oso-

by nadzorujące prace budowlane;
– świadomym tolerowaniu nieprzestrzegania prze-

pisów ze względu na krótkie terminy realiza-
cji inwestycji oraz kary umowne przewidziane
w umowach z inwestorami lub wykonawcami 
generalnymi;

– braku bezpośredniego nadzoru nad pracą pra-
cowników obsługujących maszyny budowlane, 

– niskim poziomie kultury technicznej – często 
dopuszcza się pracę na niesprawnym sprzęcie,
z otwartymi osłonami, z wyłączonymi urządzenia-
mi ochronnymi, itp. 
Mając powyższe na uwadze, podczas szkoleń 

lub spotkań z organizacjami pracodawców, cechami 
rzemiosł, przedstawicielami związków zawodowych
i społecznej inspekcji pracy, przedstawiciele PIP 
zwracali szczególną uwagę na problematykę bez-
pieczeństwa eksploatacji maszyn, a zwłaszcza na 
konieczność dostosowania ich do minimalnych 
wymagań.

Za pośrednictwem lokalnej prasy, radia i telewi-
zji propagowano sposoby bezpiecznego prowa-
dzenia prac budowlanych, metody dostosowywa-
nia maszyn do minimalnych wymogów, zgodnych
z przepisami obowiązującymi także w innych kra-
jach UE.

Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
kontynuacji kontroli w zakresie spełniania mini-
malnych wymagań, w tym kontroli problemowych, 

ukierunkowanych na poszczególne grupy maszyn
i określonych pracodawców użytkujących te maszy-
ny, a także:
 zintensyfikowania działań prewencyjno-szkole-

niowych wśród pracodawców oraz pracowników 
obsługujących maszyny, zwłaszcza w małych
i średnich zakładach;

 popularyzacji problematyki minimalnych wyma-
gań, m.in. poprzez publikowanie na stronach
internetowych PIP przykładów wzorcowych list 
kontrolnych dla maszyn i urządzeń technicz-
nych oraz poprzez wydawanie broszur i ulotek 
związanych z oceną wybranych typów maszyn
i urządzeń technicznych.

4. Wzmożony nadzór w zakładach
różnych branż charakteryzujących się
największym nasileniem zagrożeń
zawodowych

W ramach II etapu działań długofalowych prze-
prowadzono 151 kontroli w 72 zakładach objętych 
wzmożonym nadzorem. W warunkach zagrożenia 

czynnikami związanymi ze środowiskiem i uciążli-
wością pracy, a także czynnikami mechanicznymi 
związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecz-
nymi pracowało w tych zakładach ponad 24 tys. 

osób (ok. 40% ogółu zatrudnionych). W większości 
zakładów na pracowników oddziaływało kilka czynni-
ków jednocześnie.

W 2008 r. zarejestrowano w kontrolowanych 
firmach 1 485 wypadków przy pracy (w tym 8 śmier-
telnych oraz 9 powodujących ciężkie uszkodzenie 
ciała) a wskaźnik częstotliwości tych zdarzeń prze-
wyższał ponad trzykrotnie wskaźnik dla całej gospo-
darki, wynosząc 24.

Ponadto zarejestrowano – w 18 zakładach – 96 cho-

rób zawodowych, w tym 68 (71%) u emerytów i ren-
cistów. Były to m.in.: pylica płuc – 52 przypadki, 
uszkodzenie słuchu – 21, zespół wibracyjny – 9, prze-
wlekłe choroby oskrzeli – 1. Pracownikom przyzna-
no 14 rent z tytułu wypadków przy pracy, 3 renty 
z tytułu chorób zawodowych oraz 113 rent z tytułu 
ogólnego stanu zdrowia. We wszystkich zakładach,
w których stwierdzono choroby zawodowe praco-
dawcy przeprowadzili analizę przyczyn ich powstania. 
Na przykład w jednej z firm (odlewnia), po stwierdze-
niu zespołu wibracyjnego u pracownika zatrudnione-
go na stanowisku formierza, dokonano stosownej 
analizy i w jej wyniku wprowadzono zmiany technolo-
giczne oraz organizacyjne. Z procesu produkcji form 
wyeliminowano maszyny i sprzęt emitujący drgania 
mechaniczne, wprowadzając m.in.: wytwarzanie form 
z mas samoutwardzalnych, zhermetyzowano stano-
wiska wybijania odlewów oraz czyszczenia odlewów 
metodą piaskowania.


