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1.  Współpraca z organami władzy

Na plenarnym posiedzeniu (7 lutego 2008 r.) 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył i przyjął 
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z dzia-

łalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2006 r.
Główny Inspektor Pracy, realizując ustawowe 

obowiązki, przedłożył Marszałkowi Sejmu oraz właś-
ciwym komisjom sejmowym Sprawozdanie z dzia-
łalności PIP za 2007 r.

Kierownictwo PIP uczestniczyło w 2008 roku 
w 13 posiedzeniach sejmowej Komisji do Spraw 

Kontroli Państwowej, przedstawiając następujące 
dokumenty i opracowania: Sprawozdanie Głów-

nego Inspektora Pracy z działalności Państwowej 

Inspekcji Pracy w 2006 r.; Program działania 

Państwowej Inspekcji Pracy na 2008 r.; Skutecz-

ność realizacji funkcji kontrolnych Państwowej 
Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących prze-
pisów prawnych; Bezpieczeństwo i ochrona zdro-
wia osób pracujących z czynnikami chemicznymi, 
w szczególności narażonych na chemiczne czynniki 
rakotwórcze; Działania Państwowej Inspekcji Pracy 
w zakresie nadzoru rynku środków ochrony indy-

widualnej maszyn i innych urządzeń użytkowanych 
w zakładach pracy; Ocena skuteczności postę-

powań karnych wszczętych po zawiadomieniach 
prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy 
w 2007 r.; Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placów-

kach handlowych; Zagrożenia biologiczne w gos-
podarce komunalnej w świetle kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy w latach 2006–2007; Przestrzeganie 
przez pracodawców przepisów prawa pracy w za-
kresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy w latach 2005–2007; 
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w części 
dot. Państwowej Inspekcji Pracy; Analiza wyników 
kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy za-
robkowej przeprowadzonych od 1 lipca 2007 r.; 
Przestrzeganie przepisów o czasie pracy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem czasu pracy w bankach 

i firmach transportowych w latach 2006–2007
oraz w pierwszej połowie 2008 roku; Sprawozda-

nie Głównego Inspektora Pracy z działalności

Państwowej Inspekcji Pracy w 2007 r.; Bezpie-
czeństwo i higiena pracy w rolnictwie; Bezpieczeń-
stwo pracowników narażonych na hałas i drgania 

mechaniczne; Działania Państwowej Inspekcji
Pracy w zakresie prewencji wypadków przy pracy; 
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
2009 rok.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli ponadto w 45 
posiedzeniach pozostałych sejmowych komisji, pod-

komisji i komisji nadzwyczajnych rozpatrujących te-
maty dotyczące warunków pracy oraz przestrzegania 

przepisów prawa pracy. Ponadto uczestniczyliśmy
w 9 posiedzeniach komisji senackich.

Współpraca okręgowych inspektorów pracy 
z parlamentarzystami skupiała się przede wszyst-
kim na omawianiu problemów dotyczących ochrony 
pracy w poszczególnych województwach i regio-
nach; omawianiu wyników działalności OIP w 2007 r.; 
zapoznawaniu zainteresowanych parlamentarzystów 
z programem działania inspekcji oraz tematami 
realizowanymi tylko w poszczególnych okręgach; 
rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamentarzystów 
skarg i interwencji.

Główny Inspektor Pracy wraz z zastępcami, 
uczestniczył w posiedzeniach Rady Ochrony Pra-

cy, podczas których przedstawiano informacje 
i opracowania dot. wyników działalności PIP. W roku 
2008 prezentowano na posiedzeniach Rady nastę-
pujące materiały: Bezpieczeństwo pracy w trans-

porcie wewnątrzzakładowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem użytkowania wózków jezdnio-

wych i przenośników; Przestrzeganie przepisów 
prawa pracy, w tym bezpieczeństwa pracy, w pod-

ziemnych zakładach górniczych oraz w firmach 
świadczących usługi górnicze w podziemnych 
zakładach górniczych.; Bezpieczeństwo i higiena 
pracy pracowników zatrudnionych przy urządze-

niach zasilanych gazem LPG; Rozpatrywanie 

skarg i wniosków napływających do Państwowej 
Inspekcji Pracy w latach 2005–2007; Przestrzega-
nie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy w placówkach handlowych; Prze-
strzeganie przepisów o czasie pracy w placówkach 
ochrony zdrowia; Analiza wyników kontroli agencji 

zatrudnienia; Analiza wyników kontroli legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 

polskich oraz cudzoziemców; Analiza wyników kon-
troli legalności zatrudnienia pracowników na umo-

wy cywilno-prawne; Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w rolnictwie; Wypadki przy pracy i choroby zawodo-

we rolników, ich przyczyny i okoliczności; Przestrze-
ganie przepisów o czasie pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem czasu pracy w firmach transporto-

wych; Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowców; 
Analiza przyczyn wypadków przy pracy w aspekcie 
ich profilaktyki.

Warto wspomnieć, że członkowie Rady Ochrony 
Pracy podczas wyjazdowego posiedzenia w Sob-
kowie w woj. świętokrzyskim mieli możliwość nie 
tylko zapoznać się z informacjami przewidzianymi 
w porządku posiedzenia Rady, ale również odwiedzić 
gospodarstwo rolne nagrodzone w konkursie zorga-
nizowanym przez PIP.

Główny Inspektor Pracy w ramach ustawowych 
zadań, przedstawił Radzie Ochrony Pracy roczne 
Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy w 2007 r. oraz program działania Państwowej 
Inspekcji Pracy na 2009 r.
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Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspek-
cji Pracy za 2007 r. przekazane zostało, wzorem lat 
poprzednich, Prezesowi Rady Ministrów, wszyst-
kim urzędom administracji rządowej i centralnej, 
organom nadzoru i kontroli oraz placówkom na-

ukowo-badawczym i bibliotekom.
Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej zasługuje na szczególną uwagę, doty-
czy bowiem dwóch obszarów – międzynarodowego 
(w zakresie realizacji międzynarodowych umów i kon-
wencji, w tym konwencji Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy) oraz krajowego – obejmującego wymianę 
informacji na temat przestrzegania przepisów prawa 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
Kodeksu pracy oraz opiniowaniu projektów aktów 
prawnych.

W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy za-
warła trzy nowe porozumienia o współpracy, a mia-
nowicie:
 Porozumienie z Komendantem Głównym Straży 

Granicznej w sprawie zasad współdziałania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej;

 Porozumienie w sprawie współdziałania w za-
kresie ochrony pracy ze Związkiem Rzemiosła 
Polskiego;

 Porozumienie o współpracy w zakresie kształto-
wania bezpiecznych warunków pracy z Central-
nym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 
Instytutem Badawczym.
Poszerzanie zakresu współpracy PIP z wojewo-

dami, marszałkami województw, starostami, woje-
wódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Graniczną, Służ-
bą Celną, Policją i Prokuraturą, w ocenie PIP służy 
lepszemu wykorzystywaniu posiadanych informacji 
i danych. 

Realizując ustawowe zadania, okręgowi inspek-
torzy pracy przekazali roczne sprawozdania z dzia-
łalności okręgów wojewodom i marszałkom woje-
wództw.

Współpraca z wojewodami w roku 2008 do-
tyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie i budownictwie, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci w czasie prac 
żniwnych.

W wielu województwach okręgowi inspekto-
rzy pracy uczestniczyli w posiedzeniach wojewódz-

kich komisji dialogu społecznego, przedstawiając 
problemy ochrony pracy występujące w regionie. 

Na podkreślenie zasługuje wzrastające za-

interesowanie przedstawicieli lokalnych samorzą-

dów problemami ochrony pracy, a w szczególności 
warunkami pracy w zakładach, których organem za-
łożycielskim są samorządy. W kilku województwach 
okręgowi inspektorzy pracy przedstawiali ocenę do-
tyczącą stanu przestrzegania przepisów prawa pracy 
– wynikającą z bieżącej działalności PIP, na sesjach 
sejmików. 

Współpraca z organami władzy samorządowej 
dotyczyła także problematyki przestrzegania prawa 
pracy w małych zakładach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemów czasu pracy i wynagrodzeń; 
informowania młodzieży o obowiązkach pracodaw-
ców; spotkań prewencyjnych z przedstawicielami 
placówek oświatowych poszczególnych gmin; dzia-
łań na rzecz ograniczenia nielegalnego zatrudnienia; 
likwidacji azbestu w gospodarstwach indywidualnych 
oraz ochrony zdrowia rolników pracujących w kontak-
cie ze środkami chemicznymi; organizowania w szko-
łach konkursów nt. praw i obowiązków pracowników 
i pracodawców. Zwrócić należy uwagę na fakt, że 
coraz częściej władze samorządowe aktywnie uczest-
niczą w działaniach PIP na rzecz popularyzacji bez-
piecznych warunków pracy jako współorganizatorzy 
(zwłaszcza konkursów i pogadanek adresowanych 
do pracowników młodocianych i młodzieży).

Przedstawione powyżej tematy, to zagadnienia 
dominujące we współpracy z władzami samorządo-
wymi, istotne przede wszystkim ze względu na aspekt 
prewencyjny.

Nie sposób także nie wspomnieć o kontynuowa-
niu w 2008 r. wspólnych działań z samorządami na 
rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na 
budowach „EURO-2012”.

2.  Współpraca z organami nadzoru 
i kontroli warunków pracy

Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy 
pracy informowali kierownictwo Najwyższej Izby 

Kontroli oraz jej delegatur o programie działania 
inspekcji na 2008 r., a także przekazali sprawozdania 
z działalności PIP i jej jednostek w 2007 r. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, urzędy wymieniały się informa-
cjami o przestrzeganiu przepisów prawa przez praco-
dawców, zwłaszcza o przypadkach drastycznego ich 
łamania. Na wniosek NIK terenowe organy inspekcji 
pracy przeprowadzały kontrole pracodawców. 

W październiku 2008 r. w Bełchatowie odbyło się 
spotkanie kierownictw PIP i Wyższego Urzędu Górni-

czego, na którym Główny Inspektor Pracy przedstawił 
– na podstawie wyników kontroli PIP – ocenę bezpie-
czeństwa pracy i prawnej ochrony pracy w kopalniach 
odkrywkowych węgla brunatnego. Spotkania kierow-
nictw okręgowych inspektoratów pracy z kierownic-
twami okręgowych urzędów górniczych odbyły się 
także m.in. w Katowicach i we Wrocławiu. Omawiano 
na nich wyniki wspólnych kontroli przeprowadzonych 
w 2008 r. w zakładach górnictwa węglowego i mie-
dziowego oraz w zakładach pracujących na rzecz 
kopalń. Kontakty robocze utrzymywane były na bieżą-
co pomiędzy inspektorami pracy z sekcji nadzoru gór-
nictwa, a inspektorami OUG. Dotyczyły m.in. wspól-
nych oględzin miejsc wypadków, ustaleń okoliczności 




