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WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

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 
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i przyczyn śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypad-
ków przy pracy zaistniałych na stanowiskach pracy 
podlegających nadzorowi OUG, wspólnych kontroli 
tematycznych, prowadzonych na podstawie wcze-
śniejszych uzgodnień oraz informowania się o stwier-
dzonych naruszeniach, które regulowano zgodnie 
z właściwościami każdego ze współpracujących urzę-
dów. Przedstawiciel PIP uczestniczył także w pracach 
Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. 

W 2008 r. współpracę z organami Urzędu 

Dozoru Technicznego prowadzono zgodnie z po-
rozumieniem podpisanym w lipcu 2007 r. Głów-
ny Inspektor Pracy wziął udział w Jubileuszowym 
XV Krajowym Forum Konsultacyjnym Urządzeń Ciś-
nieniowych, które odbyło się w grudniu 2008 r. 
W pracach Krajowych Forów Konsultacyjnych (maszy-
nowym, urządzeń ciśnieniowych oraz dźwigowych) 
na bieżąco uczestniczyli przedstawiciele PIP. W ciągu 
roku inspektorzy pracy informowali Urzędy Dozoru 
Technicznego o stwierdzonych podczas kontroli naru-
szeniach przepisów o dozorze technicznym, w szcze-
gólności dotyczących: stanu technicznego urządzeń 
poddozorowych, eksploatowania przez pracodawców 
urządzeń podlegających dozorowi technicznemu 
bez zgody tego organu lub wbrew jego decyzji, do-
puszczania do obsługi i konserwacji urządzeń osób 
nieposiadających wymaganych uprawnień. Ściśle 
współpracowano także w zakresie oceny zgodności 
wyrobów podlegających dyrektywom nowego podej-
ścia. Inspektorzy dozoru technicznego przekazywali 
organom PIP informacje o urządzeniach poddozoro-
wych, które nie spełniały wymagań zasadniczych; zaś 
inspektorzy pracy podejmowali w ramach nadzoru 
rynku stosowne działania kontrolno-nadzorcze. Po-
nadto przedstawiciel Głównego Inspektoratu Pracy, 
we wrześniu 2008 r., uczestniczył w konferencji orga-
nizowanej przez UDT, a dotyczącej bezpieczeństwa 
dźwigników samochodowych.

Realizując postanowienia ustawy z 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności, Główny Inspek-
tor Pracy przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów roczne sprawozdanie 
z działalności w 2007 r., plany kontroli PIP na 2008 r. 
w obszarze nadzoru rynku oraz pełną dokumentację 
z kontroli wyrobów (wprowadzonych do obrotu lub 
oddanych do użytku) oraz prowadzonych w tym za-
kresie postępowań. Przedstawiciele PIP uczestniczyli 
w bieżących pracach powołanego przez Prezesa 
UOKiK Komitetu Sterującego ds. Nadzoru Rynku. 
Inspektorzy pracy, na wniosek Prezesa UOKiK, pro-
wadzili także kontrole w zakresie zgodności wyrobów 
z wymaganiami zasadniczymi. Przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w roboczych spotkaniach grup eksper-
tów UE ds. nadzoru rynku dotyczących dyrektyw: dla 
środków ochrony indywidualnej (nr 89/686/EWG) i dla 
maszyn (nr 98/37/WE). Ponadto inspektorzy pracy, 

zgodnie z wnioskami urzędów celnych, sporządzali 
opinie o wyrobach importowanych z krajów spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wadliwych 
wyrobów nie dopuszczono na obszar RP lub zostały 
one wprowadzone po usunięciu stwierdzonych nie-
zgodności z zasadniczymi wymaganiami dot. bhp). 

Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną 

odbywała się zgodnie z podpisanym porozumie-
niem o współdziałaniu. W 2008 roku przedstawiciele 
PIP uczestniczyli w prowadzonym przez PIS Che-
micznym Forum Współpracy Organów dotyczącym 
nowej polityki chemicznej. Na spotkaniach forum 
ustalona została strategia nadzoru nad chemikaliami 
przez organy i jednostki odpowiedzialne za wdra-
żanie nowych przepisów unijnych REACH i GHS. 
Ponadto inspektorzy pracy informowali terenowe or-
gany PIS m.in. o: braku badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; niewy-
konaniu prawomocnych decyzji PIS; nieprawidłowo-
ściach stwierdzonych w czasie kontroli zakładów 
pracy, zwłaszcza w zakresie wymogów sanitarnych 
dot. pomieszczeń higienicznosanitarnych; stosowa-
niu preparatów niebezpiecznych nieposiadających 
prawidłowego oznakowania oraz użytkowaniu nie-
prawidłowych kart charakterystyki substancji che-
micznych. Inspektorzy PIS przekazywali inspektorom 
pracy protokoły z pomiarów czynników szkodliwych, 
informowali m.in. o wydanych decyzjach dot. chorób 
zawodowych, o nieprawidłowościach w wykonywa-
niu prac związanych z usuwaniem azbestu.

Współpracowano także w zakresie wydawania 
decyzji w sprawie odstępstw od wymogów przepisów 
dot. pomieszczeń stałej pracy, pracy w pomieszcze-
niach usytuowanych poniżej poziomu otaczającego 
terenu oraz stosowania w pomieszczeniach wyłącz-
nie oświetlenia elektrycznego.

Realizując postanowienia porozumienia o współ-
pracy, między PIP a Państwową Strażą Pożarną, in-
spektorzy pracy współpracowali z funkcjonariuszami 
PSP podczas kontroli zakładów stwarzających duże 
zagrożenia pożarowe i wybuchowe, m.in. zakładów, 
w których występowało zagrożenie poważną awarią 
przemysłową z udziałem niebezpiecznych substan-
cji chemicznych; zakładów charakteryzujących się 
występowaniem w procesach produkcyjnych du-
żych ilości niebezpiecznych substancji i prepara-
tów chemicznych. Przedstawiciele PSP informowani 
byli także o zagrożeniach pożarowych w zakładach 
pracy, o braku prawidłowego sprzętu gaśniczego, 
o niewłaściwym oznakowaniu dróg i wyjść ewaku-
acyjnych w obiektach przemysłowych i budynkach, 
o użytkowaniu instalacji elektrycznych w sposób 
stwarzający zagrożenie pożarem, nieprawidłowych 
warunkach stosowania i magazynowania substancji 
chemicznych o właściwościach żrących i łatwopal-
nych. Inspektorzy pracy oraz funkcjonariusze Pań-
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stwowej Straży Pożarnej prowadzili wspólne szkolenia 
dla pracodawców, na których omawiane były zagad-
nienia bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoża-
rowej.

Stosownie do zawartego porozumienia, przed-
stawiciele PIP informowali organy Inspekcji Transpor-

tu Drogowego o nieprawidłowościach stwierdzonych 
podczas kontroli firm transportowych, w szczególno-
ści dotyczących nieprzestrzegania przepisów o trans-
porcie materiałów niebezpiecznych (ADR), przepisów 
o czasie pracy kierowców oraz o nieprawidłowościach 
związanych z kwalifikacjami zawodowymi kierowców. 
Inspektorzy pracy uczestniczyli również w okreso-
wych akcjach promocyjnych, organizowanych przez 
inspektorów ITD oraz funkcjonariuszy Policji na rzecz 
zwiększania bezpieczeństwa na drogach publicznych. 
Zgodnie z ustaleniami kierownictw obu urzędów, 
przyjętymi w 2008 r. w związku z wdrażaniem Krajowej 
Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu pracy, 
przerw i odpoczynku kierowców, inspektorzy PIP 
w 2009 r. w szerszym niż dotychczas zakresie kon-
trolować będą problematykę czasu pracy kierowców. 
Kontrole odbywać się będą w bazach transportowych 
u pracodawców.

Współpraca PIP z Inspekcją Ochrony Środo-

wiska dotyczyła w szczególności zakładów stwa-
rzających duże zagrożenia dla środowiska, w tym 
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia po-
ważnej awarii przemysłowej. Współpracowano także 
w zakresie eliminacji emitowanego przez urządzenia 
produkcyjne ponadnormatywnego hałasu i pyłów 
oraz gospodarki niebezpiecznymi chemicznymi 
odpadami. Inspektorzy pracy informowali o przy-
padkach prowadzenia – bez wymaganego zezwo-
lenia – działalności z zakresu gospodarki odpadami 
i wodno-ściekowej oraz o nieprawidłowościach zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 
Informowano się także o wynikach kontroli zakła-
dów, w których stosowane są duże ilości chemicz-
nych substancji niebezpiecznych. Prowadzone były 
wspólne kontrole tych zakładów. Przedstawiciel PIP 
– w ramach ww. Chemicznego Forum Współpracy 
Organów dotyczącego nowej polityki chemicznej 
– przeprowadził szkolenia dla wojewódzkich inspek-
torów ochrony środowiska nt. regulacji REACH. 

Współpraca z terenowymi urzędami nadzoru 

budowlanego prowadzona była zarówno podczas 
dokonywania odbiorów inwestycyjnych, kontroli 
placów budów, jak i rutynowych kontroli stanu 
technicznego obiektów budowlanych i pomiesz-
czeń pracy. Większość pism, które wysyłano do 
organów nadzoru budowlanego zawierała informacje 
o wniesieniu uwag lub sprzeciwu (bądź o ich bra-
ku) w związku z przekazywaniem do użytkowania no-
wo wybudowanych lub przebudowanych zakładów 

pracy. Pozostałe dotyczyły innych nieprawidłowo-
ści – związanych z bieżącą eksploatacją obiektów 
budowlanych – stanowiących naruszenie przepisów 
Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 
Dotyczyły one m.in. zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego – bez decyzji właściwego 
organu nadzoru budowlanego, barier architektonicz-
nych w budynkach użyteczności publicznej, braku: 
książek obiektu budowlanego, przeglądów stanu 
technicznego, pomiarów sprawdzających prawidło-
wość działania instalacji elektrycznej i wentylacyj-
nej, a także braku odpowiednich kwalifikacji osób 
sprawujących funkcje techniczne w budownictwie. 
Współpracowano również przy ustalaniu przyczyn 
i okoliczności katastrof budowlanych zaistniałych na 
terenie zakładów pracy.

3.  Współpraca z innymi instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się 
problematyką ochrony pracy

W 2008 r. kontynuowano współpracę z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wspólnych 
inicjatyw i działań prewencyjnych podejmowanych 
dla przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu, eli-
minacji zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz 
obniżania poziomu ryzyka zawodowego w procesach 
pracy. Współpraca ta polegała w szczególności 
na wzajemnym przekazywaniu informacji o niepra-
widłowościach stwierdzonych podczas kontroli.
W pismach kierowanych do ZUS informowano 
przede wszystkim o niedopełnieniu obowiązku zgło-
szenia pracowników do ubezpieczenia społecznego, 
naliczenia i odprowadzenia składek na ubezpieczenie 
oraz na Fundusz Pracy, a także zaniżaniu podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Pisma 
kierowane przez ZUS do PIP podejmowały głównie 
sprawy dot. ustalenia, czy charakter pracy osób 
zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych 
nosi cechy stosunku pracy. Inspektorzy PIP podczas
kontroli sprawdzali także poprawność informacji 
składanych do ZUS przez pracodawców, na formu-
larzach ZUS IWA – zawierających dane dla ustalenia 
składki na ubezpieczenie wypadkowe; w przypad-
kach stwierdzenia nieprawidłowych danych informo-
wano ZUS. Prowadzono także wspólne kontrole.

Wspólne działania z Kasą Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, obejmowały zwłaszcza: szkolenia 
z zakresu problematyki bhp dla rolników oraz uczniów 
szkół o profilu rolniczym, szkół podstawowych i gimna-
zjów położonych na terenach wiejskich; wizytacje prac 
żniwnych; organizację wystaw i pokazów promujących 
nowoczesne, bezpieczne maszyny i sprzęt rolniczy 
podczas imprez o charakterze masowym; organizację 
konkursów z zakresu znajomości problematyki bhp dla 


