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Szanowni Państwo!

Przedkładam Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2008,
wypełniając tym samym ustawowy obowiązek przedstawienia go Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Radzie Ministrów.

Zaszczytem dla mnie jest możliwość przedłożenia Sprawozdania w roku 90 – lecia polskiej
inspekcji pracy. Pragnę w tym miejscu wspomnieć, jak duże znaczenie w roku odzyskania przez
państwo polskie niepodległości ówczesne władze przywiązywały do ochrony pracy – już 3 stycznia
1919 roku wydano dekret dotyczący inspekcji pracy, a jednocześnie Polska jeszcze w tym samym
roku została jednym z państw założycieli Międzynarodowej Organizacji Pracy – organizacji
powstałej w trosce o reformy społeczne po I wojnie światowej. To MOP jest obecnie jedyną spośród 
światowych organizacji, w której przedstawiciele pracowników i pracodawców – „partnerzy społeczni”
w gospodarce – mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania swojej polityki
i programów.

Jak duże znaczenie obecnie ma ochrona pracy w naszym państwie, świadczą zapisy dotyczące 
m.in. prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz podporządkowanie Państwowej Inspekcji Pracy Sejmowi.

Rok 2008 dla inspekcji pracy to pierwszy pełny rok zajmowania się zagadnieniami legalności 
zatrudnienia, badania tematu i formułowania wniosków wynikających z przejętych zadań, to okres 
kontynuacji przedsięwzięć związanych z naszą przynależnością do Unii Europejskiej, to również
okres w którym parlamentarzyści, dostrzegając występujące w Polsce zagrożenia dla życia i zdrowia 
zatrudnionych, po raz pierwszy, w budżecie państwa na rok 2009, znacząco zwiększyli środki na
prewencję wypadkową.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy stanowi coroczną okazję do przed-
stawienia efektów pracy inspektorów, ich działalności na rzecz ochrony pracy. To również okazja do 
przekazania podziękowań partnerom społecznym za pomoc w wypełnianiu ustawowych zadań.

Szczególne podziękowania pragnę skierować do Rady Ochrony Pracy, za wnikliwą analizę
działań inspekcji i udzielane jej wsparcie.

Ufam, że przedłożone Sprawozdanie z działalności PIP w 2008 r. to nie tylko dokument
odpowiadający wymogom międzynarodowym, ale przede wszystkim rzetelna informacja o problemach 
ochrony pracy i skuteczności działań Państwowej Inspekcji Pracy.

Tadeusz Jan Zając

Główny Inspektor Pracy
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I. Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem 

powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli prze-

strzegania prawa pracy  w szczególności przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prze-
pisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej.

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi.
Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy spra-

wuje Rada Ochrony Pracy, powołana przez Marszałka 
Sejmu.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny 

Inspektor Pracy, powołany przez Marszałka Sejmu.
Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład 

unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy. Do 

sekretariatu Komitetu corocznie przekazywany jest 
„Raport roczny z działalności inspekcji pracy”.

Państwowa Inspekcja Pracy aktywnie uczest-
niczy w działaniach podejmowanych przez Między-
narodową Organizację Pracy (MOP). Wspomnieć 
należy, że Polska w roku 1919 była jednym ze współ-
założycieli tej organizacji.

Rok 1919 to również rok powstania Państwo-
wej Inspekcji Pracy – 3 stycznia 1919 roku Naczel-
nik Państwa – Józef Piłsudski podpisał „Dekret
tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji 
pracy”.

Rozmieszczenie struktur PIP przedstawiono 
na mapie.

Mapa 1. Struktura terytorialna Państwowej Inspekcji Pracy

   Okręgowe Inspektoraty Pracy

   Oddziały OIP
OIP Katowice:
1. Częstochowa
2. Zawiercie
3. Gliwice
4. Rybnik
5. Bielsko-Biała

Źródło: dane PIP.
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Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej In-
spekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrzną 
oraz siedziby i zakres terytorialnej właściwości okrę-
gowych inspektoratów pracy.

Przy Głównym Inspektorze Pracy działają sta-
łe organy opiniodawczo-doradcze:
 Kolegium Głównego Inspektora Pracy;
 Komisja Prawna Głównego Inspektora Pracy,
 Komisja Głównego Inspektora Pracy do Spraw 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie;
 Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budow-

nictwie.
Okręgowi inspektorzy pracy kierują działalnością 

okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzorują 
działalność inspektorów pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi placówkę 
szkoleniową – Ośrodek Szkolenia PIP im Prof. Ja-

na Rosnera we Wrocławiu.
Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy 

w szczególności:
 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów pra-

wa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, przepisów dotyczących sto-
sunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu
pracy, urlopów, uprawnień pracowników związa-
nych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocia-
nych i osób niepełnosprawnych;

 kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, 
przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz 
stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych 
urządzeń technicznych oraz technologii;

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej i wykonywania działalności;

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo-

ziemców;
 uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wy-

budowanych lub przebudowanych obiektów bu-
dowlanych albo ich części w zakresie ustalonym 
w odrębnych przepisach;

 kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu 
pod względem spełniania przez nie wymagań do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okre-
ślonych w odrębnych przepisach;

 podejmowanie działań polegających na zapo-
bieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku 
pracy, a w szczególności:
– badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspek-
cji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy i 16
okręgowych inspektoratów pracy, w ramach któ-
rych funkcjonują 43 oddziały. 

oraz kontrola stosowania środków zapobie-
gających wypadkom i chorobom zawodo-
wym,

– inicjowanie prac badawczych w dziedzinie 
przestrzegania prawa pracy, a w szczególno-
ści bezpieczeństwa i higieny pracy,

– inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochro-
ny pracy w rolnictwie indywidualnym,

– udzielanie porad i informacji w zakresie prawa 
pracy i bezpieczeństwa pracy,

 współdziałanie z organami ochrony środowiska

w zakresie kontroli przestrzegania przez praco-
dawców przepisów o przeciwdziałaniu zagroże-
niom dla środowiska;

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, określonych w ustawie z dnia 
22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych;

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu 
prawa pracy;

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby 
zainteresowanej – uczestnictwo w postępowaniu 
przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie ist-
nienia stosunku pracy;

 współpraca z urzędami państw członkowskich

Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór
nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowni-
ków;

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracow-
nika określonych w Kodeksie pracy i innych
ustawach oraz udział w postępowaniu w tych 
sprawach w charakterze oskarżyciela publicz-
nego.

W celu realizacji zadań, organy PIP zostały 
wyposażone w szczególności w uprawnienie prze-
prowadzania czynności kontrolnych wobec podmio-
tów, na rzecz których jest wykonywana praca przez 
osoby fizyczne, bez względu na podstawę świad-
czenia tej pracy oraz stosowania środków prawnych
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 
prawa pracy, tj.:
 nakazów usunięcia, w ustalonym terminie, stwier-

dzonych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy;

 nakazów wstrzymania prac lub działalności, gdy 
naruszenie powoduje bezpośrednie zagroże-
nie życia lub zdrowia pracowników lub innych 

Zgodnie z ustawą, nadzorem inspekcji pracy 
w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legal-
ności zatrudnienia objęci są nie tylko pracodawcy, 
ale także przedsiębiorcy, na rzecz których wykony-
wana jest praca przez osoby fizyczne, w tym przez 
osoby prowadzące działalność gospodarczą na 
własny rachunek.
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osób wykonujących te prace albo prowadzą-
cych działalność; skierowania do innych prac 
pracowników lub innych osób dopuszczonych 
do pracy wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników lub innych 
osób dopuszczonych do pracy przy pracach 
niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby 
nie posiadają odpowiednich kwalifikacji (nakazy 
w tych sprawach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu);

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn

i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja po-
woduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia zatrudnionych (nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu);

 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia 
działalności w miejscach, w których stan warun-
ków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia (nakazy w tych sprawach pod-
legają natychmiastowemu wykonaniu);

 nakazów zaprzestania prowadzenia działalności 

bądź działalności określonego rodzaju w przy-
padku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowni-
ków lub osób fizycznych wykonujących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób 
wykonujących na własny rachunek działalność 
gospodarczą;

 nakazania ustalenia, w określonym terminie, oko-

liczności i przyczyn wypadku;

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wyna-

grodzenia za pracę, a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi (nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu wyko-
naniu);

 kierowania wystąpień, w razie stwierdzenia innych 
naruszeń prawa pracy i przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia;

 nakładania grzywien w drodze mandatów kar-
nych i kierowania do sądów wniosków o ukaranie.

Główny Inspektor Pracy jest ponadto upraw-
niony do nadawania i cofania uprawnień rzeczoznaw-

cy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, 
Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swego 

działania współdziała z innymi organami nadzoru nad 
warunkami pracy, związkami zawodowymi, organi-
zacjami pracodawców, organami samorządu załogi 
oraz ze społeczną inspekcją pracy.

W roku 2008 w Państwowej Inspekcji Pracy 
zatrudnionych było – wg stanu na dzień 31.12. 2008 r.
– 2 651 pracowników, a w Ośrodku Szkolenia we 
Wrocławiu – 58 pracowników. Szczegółowe dane
o stanie osobowym PIP i Ośrodka Szkolenia PIP we 
Wrocławiu przedstawia załącznik 1.

Wykaz przepisów dot. ochrony pracy i pod-
staw prawnych działania PIP (nowo ustanowionych 
lub zmienionych w roku sprawozdawczym) – zawiera 
załącznik 2. Wykaz ten obejmuje również ogłoszone 
w roku sprawozdawczym umowy międzynarodowe
i oświadczenia rządowe.
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

1.  Kontrole w 2008 r.

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP prze-

prowadzili kontrole u prawie 59,4 tys. pracodaw-

ców (przedsiębiorców), na rzecz których świadczyło 
pracę łącznie 3,8 mln osób. Część podmiotów gos-
podarczych została objęta ponownymi kontrolami, 
w szczególności w celu sprawdzenia realizacji wcze-

śniej zastosowanych środków prawnych i wyegze-
kwowania poprawy stanu przestrzegania prawa pra-
cy. Ogólna liczba kontroli wyniosła 80,5 tys. (w 2007 r.
– również 80,5 tys.). Spośród nich, 86% zakończyło 
się wydaniem decyzji lub skierowaniem wystąpienia; 
co trzecia kontrola skutkowała nałożeniem grzywny
w drodze mandatu lub skierowaniem do sądu wnio-
sku o ukaranie winnych popełnienia wykroczeń.

Wykres 1. Struktura skontrolowanych zakładów

handel i naprawy

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

obsługa nieruchomości

działalność usługowa 

transport i składowanie

hotele i restauracje

edukacja

ochrona zdrowia

rolnictwo i łowiectwo

pozostałe

25%

23%
17%

7%

5%

5%
4%

3%
3%

5%3%

Źródło: dane PIP.

Liczba skontrolowanych zakładów
(wg wielkości zatrudnienia) w latach 2006–2008

Zakłady o zatrudnieniu 2008 2007 2006

1–9 pracowników 29 324 31 657 33 827

10–49 18 405 18 206 18 125

50–249 8 593 8 568 8 580

250 i powyżej 3 033 2 858 2 726

Ogółem 59 355 61 289 63 258

2.  Decyzje inspektorów pracy 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami prawa, inspektorzy pracy wydali 
364,2 tys. decyzji; najwięcej z nich nadal dotyczy-
ło: przygotowania pracowników do pracy (m.in. szko-
leń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyj-
nych), stanowisk i procesów technologicznych (np. 
niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych), 
maszyn i urządzeń technicznych (np. niewłaściwych 
urządzeń ochronnych lub ich braku). 

Wśród wydanych decyzji, 11,3 tys. nakazywa-
ło natychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze 

stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia 
bądź zdrowia pracujących. 4,1 tys. decyzji naka-
zywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urzą-

dzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powodowa-
ła bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. Natomiast 466 decyzji zakazywało wykony-

wania pracy lub prowadzenia działalności w miej-
scach, w których stan warunków pracy stanowił 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. Wydano także decyzje nakazujące skiero-

wanie do innych prac 13 tys. osób zatrudnionych 
– wbrew obowiązującym przepisom – przy pra-
cach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecz-
nych.
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3.  Decyzje nakazujące zaprzestanie
prowadzenia działalności 

Okręgowi inspektorzy pracy wydali 42 decyzje 

nakazujące zaprzestanie prowadzenia działalnoś-

ci bądź działalności określonego rodzaju. Decyzje 
takie są wydawane w przypadku, gdy stwierdzo-
ne w czasie kontroli naruszenia zagrażają życiu
lub zdrowiu pracowników (lub osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek pra-

Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji (w tys.)

         0   10   20  30    40  50 60

wynagrodzenia

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

zaplecze higienicznosanitarne

magazynowanie i składowanie

zagrożenia czynnikami szkodliwymi

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

maszyny i urządzenia techniczne

procesy technologiczne

przygotowanie do pracy

8,2

13,4

15,3

17,8

19,4

20,7

31,8

38,4

41,5

46,7

53,8

Źródło: dane PIP.

cy, w tym osób wykonujących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą) i mają charakter
trwały, tzn. nie mogą być usunięte przez zastoso-
wanie przez inspektora pracy nakazów dotyczą-
cych jednostkowych uchybień. Wśród wydanych 
decyzji:
 21 nakazywało zaprzestanie prowadzenia dzia-

łalności;
 i również 21 nakazywało zaprzestanie prowadze-

nia działalności określonego rodzaju.

Decyzje nakazujące zaprzestanie działalności zakładu bądź działalności określonego rodzaju
(wg sekcji gospodarki narodowej PKD)

Wyszczególnienie Liczba decyzji

Przetwórstwo przemysłowe 26

Handel i naprawy 9

Budownictwo 2

Obsługa nieruchomości 2

Rolnictwo i łowiectwo 1

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 1

Pozostała działalność usługowa 1

Razem 42
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Najwięcej ww. decyzji (27) dotyczyło mikro-
przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 pracowni-
ków). Drugą grupę pod względem liczby wydanych 
decyzji (12) stanowiły małe zakłady zatrudniające od 
10 do 49 pracowników. 

Podstawą do wydania decyzji były następujące 
nieprawidłowości, niejednokrotnie łącznie występu-
jące w ww. zakładach: 
– niespełnianie przez obiekty, w których odbywa-

ła się praca, wymagań dotyczących obiektów
budowlanych, w których znajdują się pomiesz-
czenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym pod-
stawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (m.in. praca w obiektach użytko-
wanych niezgodnie z przeznaczeniem, o naruszo-
nej konstrukcji, praca w obiektach tymczasowych 
o konstrukcji typu namiotowego); 

– użytkowanie pomieszczeń nieodpowiednich do

rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnio-
nych pracowników – głównie niespełnianie wyma-
gań kubaturowo-przestrzennych, np. zbyt mała 
powierzchnia pomieszczeń w zakładzie w sto-
sunku do stosowanej technologii wymagającej 
zatrudnienia określonej liczby pracowników, zbyt 
mała wysokość i kubatura oraz brak wentylacji
w pomieszczeniach, w których występują czynniki 
szkodliwe dla zdrowia (również o działaniu rako-
twórczym) związane z rodzajem wykonywanych 
prac, a także brak wymaganej wentylacji miejsco-
wej – stanowiskowej; 

– stosowanie technologii zabronionej w przepisach 

– stosowanie suchego piasku kwarcowego jako 
ścierniwa do czyszczenia powierzchni.
Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili w wielu ww. 

zakładach nieprawidłowości dotyczące użytkowa-
nych maszyn i urządzeń technicznych. Często nie 
spełniały one wymagań minimalnych, a ich stan tech-
niczny wskazywał na nadmierne zużycie eksploata-
cyjne elementów (brak przeglądów i remontów). Za-
strzeżenia dotyczyły także eksploatowanych instalacji 
elektrycznych. W większości zakładów stwierdzono 
również brak pomieszczeń higienicznosanitarnych 
lub użytkowanie pomieszczeń niezgodnych z nor-
matywami.

Pracodawcy wnieśli odwołania od 11 decyzji na-
kazujących zaprzestanie prowadzenia działalności.
W jednym przypadku Okręgowy Inspektor Pracy 
przychylił się do wniosku strony o zmianę terminu 
wydanej decyzji. W tym czasie pracodawca prze-
niósł działalność do nowo wybudowanego obiektu. 
W pozostałych 10 przypadkach sprawy zostały prze-
kazane Głównemu Inspektorowi Pracy do rozstrzy-
gnięcia. Główny Inspektor Pracy utrzymał w mocy 
2 decyzje, pozostałe zaś skierował do ponownego 
rozpatrzenia. W dwóch przypadkach postępowanie 
zawieszono ze względu na równoległe postępowa-
nie prowadzone przez organ nadzoru budowlanego. 

U jednego pracodawcy, w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, wydano decyzję ponownie, co skutkowało 
zaprzestaniem prowadzonej przez niego działalnoś-
ci. Kolejny pracodawca sam przeniósł działalność do 
innego obiektu. Cztery sprawy są w toku. (stan na 
dzień 31.03.2009 r.).

4.  Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia
lub innego świadczenia

Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy 
pracy wydali w roku sprawozdawczym 8,5 tys. de-

cyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń lub innych 
świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły 
należności dla 82 tys. pracowników, na łączną kwotę 
91,3 mln zł. 

Zrealizowanych zostało – wg stanu na dzień 
31 marca 2009 r. – 5 987 decyzji (70% wydanych). 
W efekcie – 50,7 tys. pracowników (62% spośród 
objętych nakazami) otrzymało należne świadcze-
nia pieniężne na kwotę ogółem 43,9 mln zł (48% kwo-
ty nakazanej do wypłaty przez inspektorów pracy). 
Ponadto 101 decyzji zostało zrealizowanych częścio-
wo – 1132 pracowników otrzymało świadczenia na 
kwotę 2 mln zł.

Dodatkowo, w zakresie objętym nakazami, część 
pracodawców dokonała samokontroli prawidłowości 
naliczania świadczeń i wypłaciła pracownikom kwotę 
46,5 tys. zł.

Łącznie więc, w wyniku działań inspektorów
pracy, wypłacono pracownikom należności na kwotę 
46 mln zł.

Informacja nt. wyegzekwowanych w roku spra-
wozdawczym należności pracowniczych (zarówno 
w wyniku wydanych przez inspektorów decyzji, jak 
i wniosków w wystąpieniach) została zawarta w roz-
dziale VI.

5.  Informacja dot. prowadzenia egzekucji 
administracyjnej 

W związku z niezrealizowaniem przez niektórych 
pracodawców decyzji organów PIP, w okręgowych 
inspektoratach pracy wszczęto 240 postępowań

egzekucyjnych. Dotyczyły one 216 pracodawców, na 
których – w celu przymuszenia do wykonania obo-
wiązków wynikających z nakazów inspektorów pra-
cy – nałożono grzywny w łącznej kwocie 3 mln zł. 
W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 
decyzje wykonało 107 pracodawców; 5 postępowań 
zostało zawieszonych. Umorzono 132 grzywny na 
kwotę 991,5 tys. zł; główną przyczyną umorzenia
był właśnie fakt wykonania obowiązków wynika-
jących z decyzji inspektorów pracy. W rezultacie 
wszczętej egzekucji, pracodawcy wpłacili 84,7 tys. zł
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z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia. 
Natomiast 298,3 tys. zł z tytułu grzywien w celu przy-
muszenia zostało ściągniętych za pośrednictwem 
urzędów skarbowych. 

6.  Informacja dotycząca skarg
– na decyzje i postanowienia
organów inspekcji pracy –
do sądów administracyjnych

W okresie sprawozdawczym do wojewódzkich 
sądów administracyjnych wniesiono 58 skarg na de-

cyzje okręgowych inspektorów pracy. Z tej liczby do 
końca roku 2008 r. rozpatrzonych zostało 25 skarg 
(natomiast 5 innych skarg zostało wycofanych). Pos-
tępowanie sądowo-administracyjne wojewódzkich 
sądów administracyjnych w 17 przypadkach zostało 
zakończone odrzuceniem lub oddaleniem skargi na
decyzje okręgowych inspektorów pracy. W 8 przy-
padkach sąd uwzględnił skargi i uchylił zaskarżone 
decyzje. Ponadto w omawianym okresie do woje-
wódzkich sądów administracyjnych wniesiono 15 
skarg na postanowienia okręgowych inspektorów 
pracy. Do końca roku 2008 wojewódzkie sądy 
administracyjne rozpatrzyły 12 z ww. spraw. W 10 
przypadkach skarga na postanowienie Okręgowego 
Inspektora Pracy została oddalona (odrzucona). Na-
tomiast w 2 przypadkach Sąd przyznał rację stronie 
skarżącej. 

Wojewódzkie sądy administracyjne w 2008 roku 
20 razy orzekały w sprawach dotyczących rozstrzy-
gnięć okręgowych inspektorów pracy, które wpłynęły 
do sądu przed 1 stycznia 2008 r. W 18 przypadkach 
postępowanie dotyczyło decyzji, natomiast w 2 – po-
stanowień. W 14 sprawach dotyczących decyzji sąd 
oddalił lub odrzucił skargi; natomiast w 4 przypad-
kach skargi zostały uwzględnione. Obie skargi na po-

stanowienia okręgowych inspektorów pracy zostały 
oddalone (odrzucone). 

W 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie rozpoznawał 14 skarg na decyzje i po-

stanowienia Głównego Inspektora Pracy oraz jed-
ną skargę na pismo dotyczące negatywnej oceny
z egzaminu państwowego. W siedmiu sprawach
Sąd uznał rację stron skarżących i uchylił zaskarżo-
ne decyzje (4) lub postanowienia (3). Natomiast
w pozostałych sprawach dotyczących postanowień 
(4) i decyzji (3) Głównego Inspektora Pracy oraz 
pisma dotyczącego negatywnej oceny z egzaminu 
państwowego – skargi zostały odrzucone (odda-
lone). 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 19 skarg 

kasacyjnych na wyroki wojewódzkich sądów admi-
nistracyjnych (wydane w wyniku skarg na decyzje 
PIP). W 10 przypadkach skargi zostały wniesione 
przez okręgowych inspektorów pracy. W 3 z nich 
Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzuty skargi 
kasacyjnej i uchylił rozstrzygnięcia WSA. Natomiast
w 2 uchylił wyroki tylko w części dotyczącej kosztów. 
Pozostałe skargi okręgowych inspektorów pracy 
zostały oddalone. Natomiast spośród 9 skarg pra-
codawców tylko 2 zostały uwzględnione – w pozo-
stałych przypadkach NSA skargi kasacyjne odrzucił 
(oddalił).

7.  Wystąpienia inspektorów pracy 

W 2008 r. inspektorzy pracy skierowali do praco-
dawców 53,6 tys. wystąpień zawierających 304,7 tys.

wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidło-
wości. 

Dominowały wnioski dotyczące nieprawidłowości 
przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy 
(31%) oraz czasu pracy (16%).

Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (w tys.)

            0  10   20   30   40   50   60   70   80   90   100

urlopy pracownicze

legalność zatrudnienia

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie pracowników do pracy

czas pracy

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 12,3

     25,3

       32,8

        34,5

            47,8

            94,8

Źródło: dane PIP.
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Kontrola realizacji wniosków zawartych w wys-
tąpieniach wykazała dość wysoką skuteczność
tego środka prawnego; pracodawcy wykonali bo-
wiem ok. 72% wniosków (wg stanu na dzień 31 mar-
ca 2009 r.).

Inspektorzy pracy skierowali także 50 wystą-

pień do jednostek nadrzędnych nad zakładami pracy 

oraz innych podmiotów. Wnioski zawarte w wystą-
pieniach – podobnie jak w latach ubiegłych – doty-
czyły przede wszystkim zapewnienia podległym jed-
nostkom organizacyjnym środków finansowych na 
wypłatę należnych pracownikom świadczeń pienięż-
nych ze stosunku pracy (w tym odpowiednich dodat-
ków do wynagrodzeń), terminowego udzielania urlo-
pów wypoczynkowych, przeciwdziałania przejawom 
mobbingu, zweryfikowania postanowień wewnątrzza-
kładowych źródeł prawa pracy mniej korzystnych niż 
powszechnie obowiązujące przepisy, zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.in. 
poprzez wprowadzenie w podmiotach, dla których 
jest to wymagane przepisami, stałej, zinstytucjonali-
zowanej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz doprowadzenia stanu technicznego 
obiektów do wymogów określonych w przepisach 
bhp.

8.  Wystąpienia okręgowych
inspektorów pracy

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali w okresie 
sprawozdawczym 7 wystąpień do organów samorzą-

du terytorialnego. Zagadnienia będące przedmio-
tem wniosków zawartych w ww. wystąpieniach do-
tyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pracownikom podległych jednostek, pro-
wadzenia dokumentacji pracowniczej, przeprowa-
dzania profilaktycznych badań lekarskich, proble-
matyki mobbingu i dyskryminacji, a także kwestii 
zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w śro-
dowisku pracy.

9.  Wystąpienia
Głównego Inspektora Pracy 

Zgodnie z uprawnieniami określonymi w art. 11 
pkt 8 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w 2008 r.
Główny Inspektor Pracy skierował do Ministra Edu-

kacji Narodowej wystąpienie wskazujące na zasad-
ność rozważenia zmian w programach nauczania
w szkołach rolniczych, poprzez wprowadzenie od-
rębnego przedmiotu z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w rolnictwie. Nauczanie przedmiotu
„bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”, ujętego
w programach technikum i zasadniczej szkoły rolni-

czej, przynosiło w przeszłości oczekiwane efekty 
praktyczne. Młodzież zdobywała niezbędną wiedzę 
i umiejętności jej wykorzystywania w codziennych 
pracach w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Obecnie zagadnienia bhp przy pracach rolnych 
nie są nauczane w ramach jednego przedmiotu,
lecz uwzględniane w programach nauczania wielu 
przedmiotów i omawiane w różnym zakresie i wy-
miarze.

Ustosunkowując się do ww. wystąpienia, Minister 
Edukacji Narodowej uznał, że propozycja ustanowie-
nia odrębnego przedmiotu z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie będzie możliwa do roz-
ważenia dopiero za kilka lat, bowiem analiza bieżą-
cej sytuacji nie uzasadnia konieczności wprowadze-
nia zmian.

10.  Wykroczenia

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy PIP ujawnili 79 161 wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, tj. o 2,6 tys. (3%) więcej niż w 2007 r.

Konsekwencją ujawnienia wykroczeń było ukara-
nie sprawców grzywną w drodze mandatu karnego 
(co dotyczyło 52 434 wykroczeń), skierowanie wnio-
sków o ukaranie do sądów grodzkich (w przypadku 
15 533 wykroczeń), oraz zastosowanie środków wy-
chowawczych (wobec sprawców 11 194 wykroczeń).

Najwyższy wzrost odnotowano w zakresie wykro-
czeń dotyczących legalności zatrudnienia (w 2007 r. 
– 3 492, w 2008 r. – 6 648), co wynika z faktu, iż ana-
lizowany okres był pierwszym pełnym rokiem obo-
wiązywania przepisów, na mocy których Państwo-
wa Inspekcja Pracy zyskała uprawnienia do ścigania 
wykroczeń wymienionych w art. 119–123 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. 

Spośród najczęściej ujawnianych wykroczeń, od-
notowano ponadto wzrost liczby naruszeń przepisów 
dotyczących stosunku pracy – o 6%, przygotowania 
do pracy oraz stanowisk i procesów pracy o 4%, 
wynagrodzenia za pracę – o 2,5%. Zmalała nato-
miast liczba wykroczeń związanych z urlopami wypo-
czynkowymi – o 16%, czasem pracy – o 7%, obsługą 
maszyn i urządzeń technicznych – o 2% i czynnikami 
szkodliwymi i uciążliwymi – o 1,5%. 

Mandaty są najczęściej stosowaną przez in-
spektorów pracy sankcją wobec sprawców wykro-
czeń – zostały zastosowane w ponad 60% ogółu 
podjętych postępowań w sprawach o wykroczenia 
i dotyczyły głównie naruszeń przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukaranie sprawcy 
wykroczenia mandatem karnym stanowi najszybszy 
sposób reakcji na ujawnione nieprawidłowości.
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Inspektorzy pracy ukarali sprawców wykroczeń 
grzywnami w drodze 19 629 mandatów karnych na 

łączną kwotę ponad 24 mln zł, tj. o 5,5 mln zł więcej 
niż w 2007 r. Średnia wysokość mandatu wynio-
sła 1 230 zł, czyli o 359 zł (ponad 40 %) więcej niż w ro-
ku 2007. 

Do sądów grodzkich inspektorzy skierowali 5 074 

wnioski o ukaranie, czyli o ponad 40% więcej niż
w roku 2007. Wzrost liczby skierowanych wniosków 
wynika głównie z rozszerzenia kompetencji PIP
o kwestie związane z kontrolą legalności zatrudnie-
nia i ściganiem sprawców wykroczeń określonych
w art. 119–123 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, w przypadku których przepisy nie
przewidują stosowania postępowania mandatowego.

Według stanu na dzień 31.03.2009 r., sądy wydały 
rozstrzygnięcia w 4 404 sprawach, z czego w 4 179 
przypadkach orzeczono karę grzywny (w tym 3 652 
w formie wyroków nakazowych), a 74 osoby ukarano 
karą nagany. 

Łączna kwota orzeczonych przez sądy kar grzyw-
ny wyniosła 7 866 533 zł, kształtując przeciętną wyso-
kość grzywny na poziomie 1882 zł.

W stosunku do 63 osób sądy, uznając spraw-
ców winnymi popełnienia zarzucanych im czynów, 
odstąpiły od wymierzenia kary, a 59 – uniewinni-
ły. W 29 przypadkach wydane zostało orzeczenie
o umorzeniu postępowania.

W porównaniu do roku 2007 odnotowano wzrost 
średniej kwoty grzywny orzekanej przez sądy –

o 458 zł (z 1424 zł do 1 882 zł, tj. o ponad 30%). Stan 
taki należy wiązać z podniesieniem, w drodze no-
welizacji Kodeksu pracy (począwszy od dnia 1 lipca 
2007 r.), wysokości kar grożących sprawcom wykro-
czeń przeciwko prawom pracownika. 

Spośród rozstrzygnięć sądowych ponad 85%

stanowiły wyroki nakazowe. Świadczy to o właściwym 
przygotowaniu przez inspektorów pracy materiału 
dowodowego, załączanego do wniosku o ukaranie, 
wskazującego na okoliczności popełnienia wykro-
czenia i winę sprawcy. Główne zalety tego trybu 
orzekania to szybkość postępowania nakazowego 
i mniejsze koszty procesowe, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu stronom możliwości zaskarżenia 
wydanego wyroku.

W 2008 roku od orzeczeń sądów wniesiono 
ogółem 563 środki zaskarżenia. W wyniku rozpatrzo-
nych apelacji od wyroków, utrzymano w mocy 25 
orzeczeń, 5 zmieniono, 2 postępowania umorzono, 
w 13 przypadkach sądy uznały sprawców wykro-
czeń winnymi popełnienia zarzucanych im czy-
nów, odstępując jednocześnie od wymierzenia kary, 
a 7 spraw zostało przekazanych do ponownego roz-
patrzenia. Po rozpatrzeniu sprzeciwów od wyroków 
nakazowych 189 sprawców wykroczeń ukarano 
grzywnami na łączną kwotę 260 285 zł, w stosunku 
do 8 sprawców sądy orzekły karę nagany, 14 osób 
uniewinniono, w 10 przypadkach sąd odstąpił od 
wymierzenia kary, a 10 postępowań zostało umo-
rzonych.

Wykres 4. Zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika (w tys.)
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II.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

17

Wobec 7 312 sprawców wykroczeń inspektorzy 
pracy zastosowali środki oddziaływania wychowaw-

czego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub zwrócenia 
uwagi; jest to o ponad połowę więcej niż w 2007 r.
W większości przypadków dotyczyły one praco-

dawców, u których kontrole przeprowadzano po raz 

pierwszy, a charakter ujawnionych wykroczeń oraz 
fakt podjęcia natychmiastowych działań zmierzają-
cych do przywrócenia stanu zgodnego z prawem 
wskazywał, iż zastosowanie środka wychowawcze-
go będzie wystarczające dla trwałego wyelimino-
wania stwierdzonych naruszeń. Należy dodać, że 
w analizowanym okresie największą ilość środków 
wychowawczych inspektorzy pracy zastosowali wo-
bec pracodawców, którzy dopuścili się drobnych 
uchybień z zakresu bhp, a także wobec osób, któ-
re nie powiadomiły w terminie powiatowych urzę-
dów pracy o podjęciu zatrudnienia, mimo figurowania
w rejestrze osób bezrobotnych.

11.  Zawiadomienia prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
oraz współpraca z prokuraturą i sądami

W 2008 roku inspektorzy pracy skierowali do or-
ganów prokuratury 1 114 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa.
W wyniku wniesionych zawiadomień wszczęto

i nadal toczy się 255 postępowań; w 140 przypad-
kach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowa-
nia; 290 postępowań umorzono; do sądu skierowa-
nych zostało 101 aktów oskarżenia.

Inspektorzy pracy złożyli 168 zażaleń na decy-
zje prokuratury dotyczące zawiadomień wniesionych 
w 2008 r., w tym: 70 – na postanowienie o umorze-
niu postępowania, 59 – na postanowienie o odmo-
wie wszczęcia postępowania oraz 38 zażaleń na 
brak informacji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia 
postępowania mimo upływu 6 tygodni od skierowa-
nia zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu prze-
stępstwa i 1 – na postanowienie o zawieszeniu pos-
tępowania. Spośród wniesionych zażaleń, 23 zostały 
uwzględnione, 47 nie uwzględniono, a 98 jest nadal 
rozpatrywanych. 

W wyniku skierowanych 101 aktów oskarżenia, 
sądy do końca 2008 r. uznały 14 oskarżonych win-
nymi popełnienia zarzucanych im czynów, skazując 
ich na karę grzywny (11 osób) oraz karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
(2 osoby), a wobec jednego oskarżonego zapadł wy-
rok uniewinniający. 

Ponadto sądy zakończyły 91 postępowań wsz-
czętych na podstawie zawiadomień skierowanych
w latach ubiegłych, skazując 16 osób na karę poz-
bawienia wolności w zawieszeniu, 11 – na karę grzyw-
ny. W jednym przypadku sąd wymierzył karę ograni-

czenia wolności, a 1 osobę uniewinniono. Umorzo-
nych zostało 7 postępowań, w tym 5 warunkowo.
35 utrzymano w mocy, pozostałe uchylono i przeka-
zano do ponownego rozpatrzenia.

Spośród wniesionych do prokuratury zawiado-
mień, nadal największą grupę (40%) stanowiły 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa określonego w art. 225 § 2 Kk, polegającego 
na udaremnianiu lub utrudnianiu inspektorom pra-
cy wykonania czynności służbowych, a w następnej 
kolejności – przestępstwa z art. 218 § 1 Kk, polegają-
cego na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw 
pracowników wynikających ze stosunku pracy (24%) 
oraz przestępstw z art. 270 i 271 Kk, tj. fałszowania 
dokumentów i poświadczania nieprawdy (18%).

Liczba zawiadomień skierowanych przez inspek-
torów pracy w 2008 r. wzrosła o ponad 13% w sto-
sunku do roku poprzedniego. W 2008 r. prokura-
tury częściej niż w 2007 r. umarzały postępowanie 
(w 2007 r. – umorzono co 14. postępowanie, a w 
2008 r. – co 8.). Najczęstszą podstawą umorzenia 

postępowania było uznanie przez prokuraturę, iż 
czyn sprawcy nie wyczerpuje ustawowych znamion
czynu zabronionego lub – że dowody, jakie zgroma-
dził inspektor pracy, nie są wystarczające do spo-
rządzenia aktu oskarżenia. Częściej również proku-
ratury odmawiały wszczęcia postępowania (w 2007 r.
– 8% zawiadomień, w 2008 r. – 13%). Najwięcej 
postanowień w tym zakresie dotyczyło przestępstw 
z art. 225 § 2 Kk. Uzasadnieniem tego rodzaju roz-
strzygnięć prokuratorów było najczęściej uznanie, 
iż zachowania pracodawców polegające na nie-
stawianiu się na wezwania inspektorów pracy bądź 
niedostarczaniu dokumentacji pracowniczej nie wy-
pełniają ustawowych znamion przestępstwa. Po-
ważną przeszkodę we wnoszeniu środków zaskar-
żenia przez inspektorów pracy stanowi fakt, iż posta-
nowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, czy też 
o jego umorzeniu, zgodnie z brzmieniem art. 325e 
§ 1 Kpk, nie wymagają sporządzenia uzasadnienia. 
Stąd też wniesienie zażalenia jest trudne, bowiem
nie wiadomo, jakie konkretnie przesłanki zdecydo-
wały o podjęciu określonego rodzaju decyzji przez 
prowadzącego postępowanie prokuratora. Prawo 
karne zaś nie przewiduje dla strony postępowa-
nia – uprawnienia do żądania sporządzenia uzasad-
nienia na piśmie w przypadku wydania ww. rozstrzy-
gnięcia.

Tak jak w latach poprzednich, na wniosek pro-

kuratury inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole, 
informowali o ich wynikach oraz przekazywali doku-
mentację pokontrolną. Kontrole te dotyczyły m.in. 
ustalenia okoliczności i przyczyn śmiertelnych, cięż-
kich i zbiorowych wypadków przy pracy. Dokumenta-
cja zaś wykorzystywana była przez organa prokuratu-
ry w trwających postępowaniach karnych. 
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W ramach bieżącej współpracy z organami pro-
kuratury inspektorzy pracy występowali jako świadko-
wie w postępowaniach przygotowawczych.

Współpraca z sądami, poza wspólnymi szkole-
niami, polegała głównie na udziale inspektorów pra-
cy w rozprawach w charakterze świadków. Ponadto 
inspektorzy przekazywali sądom pracy posiadaną 
dokumentację pokontrolną wykorzystywaną jako do-
wód w toczących się postępowaniach. Organizowa-
no także cykliczne spotkania i instruktaże dotyczące 
metodyki ścigania przestępstw i zabezpieczania 
dowodów. 

Odbywały się spotkania kierownictwa okręgo-
wych inspektoratów pracy z przedstawicielami or-
ganów prokuratury, służące wymianie informacji na 
temat prowadzonych postępowań oraz wyjaśnieniu 
pojawiających się w praktyce problemów. 

12.  Skargi i wnioski 

W roku sprawozdawczym do organów Państwo-
wej Inspekcji Pracy wpłynęło ogółem 34,1 tys. skarg 

(wraz z wnioskami o przeprowadzenie kontroli), czyli 
o 40% więcej niż w 2007 roku.

Podmioty, które najczęściej składały skargi, to 
pracownicy i byli pracownicy, gdyż od nich pocho-
dziło aż 65% wszystkich pism skargowych, które 
wpłynęły w 2008 r. do organów Państwowej Inspek-
cji Pracy (29% pism złożyli pracownicy, a 36% byli 
pracownicy). Od związków zawodowych wpłynęło 
4% ogólnej liczby skarg, a 11% złożonych zostało 

anonimowo. Po zbadaniu skarg inspektorzy uznali, 
że 63% było zasadnych bądź częściowo zasadnych.

Nadal najliczniej kierowano do PIP skargi, których 

przedmiotem były wynagrodzenia i inne świadczenia 
pieniężne (36% ogółu skarg). Zgłoszone nieprawi-
dłowości najczęściej dotyczyły: niewypłacenia wyna-
grodzenia lub opóźnień w wypłacie, niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Drugą co do liczebności grupę problemów poja-
wiających się w skargach stanowiły kwestie dotyczą-
ce nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 

(20%), głównie – niepotwierdzania rodzaju i warunków 
umowy na piśmie, niewydawania świadectw pracy 
lub błędów w ich treści, nieprawidłowości związanych
z wypowiadaniem umów o pracę oraz niezgodności 
rodzaju umowy z charakterem wykonywanej pracy.

W wielu skargach wskazywano również na na-

ruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(14%). Pracownicy skarżyli się głównie na niedo-
pełnianie obowiązku przeprowadzania szkoleń z za-
kresu bhp, dopuszczanie do pracy osób nieposiada-
jących orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 
do wykonywania pracy na danym stanowisku, na 
braki w środkach ochrony osobistej, odzieży i obuwiu 
roboczym oraz środkach higieny osobistej. Skarżący 
równie często zgłaszali niezgodny z wymogami bhp 
stan pomieszczeń pracy, urządzeń, instalacji i ma-
szyn, jak również niezapewnienie w okresie zimowym 
odpowiedniej temperatury pomieszczeń pracy oraz 
niewydawanie posiłków i napojów profilaktycznych.

wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy

czas pracy

legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

dyskryminacja oraz mobbing

urlopy

pozostałe

Wykres 5. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg
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20%
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12%

3%
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11%

Źródło: dane PIP.

Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy (12%) 
stanowiły także znaczący odsetek problemów w skar-
gach zgłaszanych do PIP. Sygnalizowane naruszenia 
najczęściej dotyczyły: zatrudniania pracowników po-
wyżej dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w ty-
godniu i powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu, braku 
lub nierzetelnego powadzenia ewidencji czasu pracy, 
zatrudniania w czasie pracy przekraczającym dzienny 
wymiar, niezapewnienia obowiązkowego odpoczyn-

ku dobowego. Dodać należy, że pracownicy często 
podnosili w skargach problem nieodzwierciedlania 
w dokumentacji faktycznie przepracowanego czasu 
pracy, ze względu na prowadzenie przez pracodawcę 
podwójnej ewidencji.

Zarzuty w zakresie nierównego traktowania pra-

cowników najczęściej dotyczyły dyskryminacji ze 
względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, 
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wymiar czasu pracy, przynależność związkową, a w 
mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie zarzutów zawartych w skargach po-
zwala na stwierdzenie, że ich proporcje na przestrzeni 
kolejnych okresów sprawozdawczych zmieniają się 
raczej nieznacznie. Takie same pozostają również 
przyczyny powstawania nieprawidłowości: nieznajo-
mość przepisów prawa przez pracodawców lub oso-
by działające w ich imieniu, niestabilna kondycja fi-
nansowa pracodawców, a w niektórych przypadkach 
– świadome naruszanie uprawnień pracowniczych, 
szczególnie widoczne w przypadku nierzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy.

Jak już zaznaczono, liczba skarg zgłoszonych 
do organów Państwowej Inspekcji Pracy w 2008 r. 
znacząco wzrosła w stosunku do lat poprzednich
(25,8 tys. skarg w 2006 r., 24,4 tys. – w 2007 r. oraz
34,1 tys. – w roku sprawozdawczym), co wskazuje na 
skalę problemów w sferze ochrony pracy. Oznacza 

to potrzebę kontynuowania zarówno działań kontro-
lnych, jak i prewencyjnych, w tym polegających na 
szkoleniach i poradnictwie prawnym.

13.  Porady prawne i techniczne

W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 
1 340,8 tys. porad, w tym 1 087,8 tys. – prawnych 
(81%) i 253 tys. – technicznych (19%).

Najliczniejszą grupę osób, która zgłaszała się po 
porady do przedstawicieli PIP stanowili pracownicy; 
łącznie udzielono im 60% spośród wszystkich porad. 
Kolejną co do wielkości grupę osób zainteresowanych 
uzyskaniem informacji o obowiązujących przepisach 
stanowili pracodawcy (31% ogółu porad). Związkom 
zawodowym udzielono 2% ogólnej liczby porad. Po-
zostałym podmiotom (m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych czy też rolni-
kom indywidualnym) udzielonych zostało 7% porad.

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne

czas pracy

urlopy

uprawnienia związane z rodzicielstwem 
oraz uprawnienia młodocianych
bezpieczeństwo i higiena pracy

dyskryminacja oraz mobbing

wypadki przy pracy

inne

Wykres 7. Struktura przedmiotowa udzielanych porad
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Źródło: dane PIP.

pracownicy

pracodawcy

związki zawodowe

pozostali

Wykres 6. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady
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Źródło: dane PIP.

Spośród ogólnej liczby porad 7,6 tys. zostało 
udzielonych na piśmie, natomiast 5,5 tys. stano-
wiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą elek-
troniczną.

Porady nadal najczęściej dotyczyły proble-
matyki stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń pieniężnych, czasu pracy oraz 
urlopów.
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W kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosun-

ku pracy (28% wszystkich porad udzielonych
w 2008 r.) tematami porad były głownie: rodzaje 
umów o pracę, przekształcanie umów terminowych
w umowy na czas nieokreślony, wypowiedzenie umo-
wy o pracę (kiedy wymagane jest uzasadnienie ta-
kiego wypowiedzenia oraz terminy i tryby wypowie-
dzeń, zasady doręczania wypowiedzenia), okresy 
ochrony trwałości stosunku pracy, treść i sposób 
wydawania świadectw pracy, różnica między umową 
o pracę a umową cywilnoprawną. 

Porady dotyczące należności pieniężnych (19%) 
dotyczyły m.in. prawidłowego ustalenia wynagro-
dzenia, prawnych możliwości egzekwowania nie-
wypłaconych wynagrodzeń, terminu i sposobu wy-
płaty wynagrodzenia, w tym wypłaty tzw. trzynastki, 
sposobu dokonywania i wysokości dopuszczalnych 
potrąceń, obliczania wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, wypłat dodatku za pracę
w niedzielę i święta oraz w porze nocnej, wypłat 
odpraw emerytalno-rentowych oraz odpraw z tytułu 
zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cownika, wypłat wynagrodzenia za okres choroby. 

Odnośnie porad z zakresu czasu pracy (15%) 
należy wymienić m.in. takie zagadnienia, jak wpływ 
święta na wymiar czasu pracy, zakaz pracy w świę-
ta w placówkach handlowych, odpoczynek dobowy 
i tygodniowy, doba pracownicza, dopuszczalność 
pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensaty
w zamian za pracę w szóstym dniu tygodnia, czas 
pracy kierowców, czas pracy w ochronie zdrowia, 
formy ewidencji czasu pracy oraz pracy w równoważ-
nym systemie czasu pracy. 

W przypadku problematyki urlopowej (11%) 
dominowały porady dotyczące nabycia prawa do 
pierwszego i kolejnych urlopów, wymiaru urlopu dla
pracowników zatrudnionych na część etatu oraz 
pracowników młodocianych, udzielania urlopu w róż-
nych systemach czasu pracy, urlopu na żądanie
oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za okres 
urlopu.

Wśród porad z zakresu uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem dominowały głównie za-
gadnienia dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskie-
go i wychowawczego oraz ochrony stosunku pracy 
kobiet w ciąży. 

Porady nt. uprawnień pracowników młodocia-

nych dotyczyły rodzajów umów zawieranych z nimi, 
urlopów i czasu pracy.

Odnośnie poradnictwa z dziedziny bezpieczeń-

stwa i higieny pracy wymienić należy przede wszyst-
kim porady dotyczące szkoleń z zakresu bhp, za-
plecza higienicznosanitarnego, badań profilaktycz-
nych, utworzenia palarni, ogrzewania pomieszczeń 
pracy, zaopatrzenia pracowników w odzież i obu-
wie robocze oraz dostarczania napoi i posiłków
regenerujących, a także zasad organizacji miejsca 
pracy.

Porady obejmujące problematykę mobbingu do-
tyczyły głównie jego definicji oraz kryterium długości 
trwania zachowań wywołujących to zjawisko. Nato-
miast porady z zakresu dyskryminacji w zatrudnieniu 
dotyczyły przede wszystkim sposobów dochodzenia 
odszkodowań z tego tytułu. 

W kwestii wypadków przy pracy dominującymi
tematami były zasady i tryb prowadzenia postępo-
wania powypadkowego, terminy sporządzania pro-
tokołów powypadkowych oraz sposób dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. 

Pozostałe porady dotyczyły m.in. układów zbio-
rowych pracy, uprawnień związków zawodowych, 
przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, odpowiedzialności materialnej 
pracowników, zwolnień grupowych, usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy.

Należy wskazać, iż liczba porad utrzymuje się

w ostatnich latach na zbliżonym poziomie. W 2008 ro-
ku udzielono ich 1 340,8 tys.; w 2007 r. – 1 356,5 tys.; 
w 2006 r. – 1 337,5 tys.

Przytoczone powyżej dane wskazują, że ciągle 
istnieje bardzo duże zapotrzebowanie społeczne na 
poradnictwo prawne świadczone przez specjalistów 
Państwowej Inspekcji Pracy. Podobnie jak w latach 
poprzednich, nieodpłatna pomoc prawna była po-
trzebna przede wszystkim pracownikom i pracodaw-
com – właścicielom małych firm, którzy nie posiadają 
wyspecjalizowanych służb kadrowych oraz których 
nie stać na korzystanie z usług wyspecjalizowanych 
kancelarii prawnych. 

Porady prawne i techniczne z pewnością przy-
czyniają się do ograniczenia liczby nieprawidłowości 
w sferze ochrony pracy oraz mają istotny wpływ na 
kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywa-
teli. Dotychczasowa praktyka wskazuje nadal na nie-
wysoki poziom znajomości przepisów prawa pracy, 
co w konsekwencji przesądza o konieczności dalsze-
go rozwijania przez PIP bezpłatnego poradnictwa. 

14.  Rejestracja zakładowych układów
zbiorowych pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej Inspek-
cji Pracy wpłynęło 200 wniosków o rejestrację ukła-

dów zbiorowych pracy i 1 950 wniosków o rejestrację 

protokołów dodatkowych.
Odsetek wniosków pozostawionych bez rozpa-

trzenia wyniósł 6,7% (w 2007 r. – 8,2%). Najczęstszy-
mi przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków były: 
nieuwzględnienie w ich treści informacji wymaganych 
przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu 
postępowania w sprawie rejestracji układów zbioro-
wych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt reje-
strowych oraz wzorów klauzul rejestrowych i kart reje-
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Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy

Wnioski Ogółem
Układy zbiorowe pracy Protokoły 

dodatkowe
Porozumienia

art. 24110)
Informacje

nowe przekształcone

wpływ 2 746 199 1 1 950 5 591

zwrot wniosków do 
rozpatrzenia 185 21 - 110 1 53

zarejestrowano lub 
wpisano do rejestru 2 395 154 1 1 732 4 504

odmowy rejestracji 55 7 - 48 - -

układy i protokoły 
zawierające postanowienia 
niezgodne z prawem

210 59 - 151 - -

strowych (m.in. pominięcie danych o dacie i miejscu 
zawarcia układu, informacji o spełnianiu przez strony 
warunków wymaganych do zawarcia układu, zakresu 
obowiązywania układu, liczby pracowników objętych 
układem); niedołączenie do wniosków odpowiednich 
dokumentów (np. pełnomocnictw, wyciągów ze sta-
tutów organizacji związkowych, aktualnych odpisów 
z KRS, dokumentów potwierdzających zaprzesta-
nie działalności przez organizację związkową); a tak-
że niezłożenie odpowiedniej liczby egzemplarzy ukła-
du. Poza brakami formalnymi wniosków o rejestrację 
układów i protokołów dodatkowych – strony układu 
niejednokrotnie nie dopełniały obowiązku zgłoszenia 
informacji dotyczących układu, przede wszystkim

o zmianie nazwy stron układu, rozwiązaniu organiza-
cji związkowej będącej jego stroną oraz wstąpieniu 
organizacji związkowej w prawa i obowiązki strony 
układu. Braki te uzupełniane były dopiero w wyniku 
interwencji inspekcji pracy, zwykle przy składaniu
kolejnych wniosków o rejestrację układu/protokołu.

Wzrósł nieco odsetek układów i protokołów 
dodatkowych (z 9,2% w 2007 r. do 9,7% w 2008 r.) 
zawierających postanowienia niezgodne z prawem. 
Natomiast na poziomie zbliżonym do roku poprzed-
niego kształtował się odsetek odmów rejestracji
układów, porozumień o stosowaniu układu i proto-
kołów – w stosunku do liczby wniosków o rejestrację 
(ok. 2,6%). 

W 3 przypadkach strony odwołały się od odmowy 
rejestracji do sądu; w jednym – sąd pracy oddalił 
odwołanie, w drugim stwierdził zgodność protokołu 
dodatkowego z prawem (w związku z tym okręgowy 
inspektor pracy wniósł apelację), a jedna sprawa nie 
została jeszcze rozstrzygnięta. Ponadto zostało roz-
patrzone odwołanie od odmowy rejestracji dokonanej 
w 2007 r. – sąd je oddalił. 

W okresie sprawozdawczym w 2 przypadkach 
wystąpiono do organu rejestrującego (w trybie
art. 24111 § 51 Kp.) z zastrzeżeniem, iż zarejestro-
wany układ został zawarty z naruszeniem przepisów
o zawieraniu układów. W 1 przypadku przeprowa-
dzone przez organ rejestrujący postępowanie wy-
jaśniające potwierdziło zasadność zgłoszonego za-
strzeżenia, w wyniku czego układ został wykreślony 
z rejestru; w drugim przypadku zastrzeżenie okazało 
się nieuzasadnione.

Od 2003 r. sukcesywnie maleje liczba zarejestro-

wanych układów. Spośród zarejestrowanych w roku 
sprawozdawczym 155 zakładowych układów zbio-
rowych pracy, 116 zostało zawartych po rozwiązaniu 
poprzedniego układu, a pozostałe tj. 39 – u praco-
dawców nieobjętych dotychczas układem.

Zarejestrowane w 2008 r. zakładowe układy zbio-
rowe pracy objęły ogółem 62,8 tys. pracowników. 
Najwięcej układów zawarto dla pracowników zatrud-

nionych w przetwórstwie przemysłowym (61 układów 
dot. łącznie prawie 35 tys. pracowników). 

Regulacją układową obejmowano z reguły 
wszystkich pracowników zatrudnionych przez pra-
codawców będących stroną układów, z wyjątkiem 
pracowników zarządzających zakładem w imieniu 
pracodawcy oraz głównych księgowych – w zakresie 
warunków wynagradzania za pracę. Spod regulacji 
układowej wyłączano również pracowników młodo-
cianych zatrudnionych w celu nauki zawodu.

Zgłoszone do rejestracji układy zawierały przede 
wszystkim postanowienia dotyczące wynagradzania 
za pracę oraz przyznawania pracownikom innych 
świadczeń związanych z pracą. Rzadziej regulowa-
ne były kwestie dotyczące czasu pracy, urlopów 
czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zamieszczane 
w układach postanowienia obligacyjne określały 
najczęściej sposób rozwiązywania kwestii spornych 
na tle stosowania układu oraz dokonywania wspól-
nej interpretacji układu. Zagadnieniem często re-
gulowanym w układach była działalność socjalna, 
określano również wysokość odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych. 

Utrzymuje się tendencja do ograniczania korzyst-

niejszych regulacji układowych, co jest widoczne

w układach zawieranych po rozwiązaniu obowiązu-
jącego poprzednio. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń 
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pieniężnych i polega najczęściej na zmniejszeniu 
podstawy nagród jubileuszowych, wysokości odpraw 
emerytalnych i rentowych, różnicowaniu wysokości
podstawy obliczania nagród jubileuszowych w za-
leżności od okresu zatrudnienia u pracodawcy bę-
dącego stroną układu i u innych pracodawców. Nie-
mniej jednak, w 134 układach przewidziano prawo
do nagród jubileuszowych, a w 125 – prawo do ko-
rzystniejszych, niż wynikające z przepisów, odpraw 
emerytalno – rentowych. Ponadto w układach regu-
lowano prawo do różnego rodzaju premii, nagród, 
dodatków, zarówno tych wynikających z Kodeksu 
pracy, ustalając je niekiedy na poziomie wyższym
niż to wynika z przepisów (np. dodatek za pracę
w porze nocnej – w 39 układach, w godzinach nad-
liczbowych – w 27 układach, w niedziele i święta –
w 28 układach), jak i do dodatków nieprzewidzia-
nych powszechnie obowiązującymi przepisami (np. 
dodatek stażowy, funkcyjny, za pracę w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia i szczególnie uciążliwych, 
brygadzistowski). 

Zakres uprawnień pracowniczych ustalony w ukła-
dach jest zależny od kondycji finansowej praco-
dawcy. Stąd też niektóre z układów przewidywały 
świadczenia niewiele odbiegające na korzyść od po-
ziomu określonego przepisami Kodeksu pracy, inne 
gwarantowały pracownikom, a często członkom ich 
rodzin, różnego rodzaju świadczenia i uprawnienia 
(np. prawo do opieki medycznej, pokrycie przez 
pracodawców wydatków na rzecz grupowego ubez-
pieczenia pracowników, wprowadzenie gwarancji 
zatrudnienia, ustalenie wyższych niż kodeksowe 
odpraw pośmiertnych). W układach pojawiają się 
coraz częściej postanowienia przewidujące prawo 
do określonych świadczeń w zależności od efektów 
pracy (np. wynagrodzenia prowizyjne) lub osiągnię-
cia dodatniego wyniku finansowego przez pracodaw-
cę (np. nagrody z zysku, nagrody roczne). Niekiedy 
strony wprowadzają mechanizmy automatycznego 
podnoszenia niektórych składników wynagrodzenia, 
co pozwala zredukować liczbę zawieranych protoko-
łów dodatkowych.

Zmniejszyła się liczba protokołów dodatkowych 

zgłoszonych do rejestracji w okresie sprawozdaw-
czym. Protokołami dodatkowymi najczęściej mody-
fikowano wysokość wynagrodzenia pracowników 
(dokonywano zmian tabel zaszeregowania, stawek 
bazowych służących do przeliczania różnych dodat-
ków) oraz zasady premiowania. W zależności od sy-
tuacji ekonomicznej pracodawcy, strony rezygnowały 
z nagród jubileuszowych, różnych dodatków bądź 
podwyższały ich wysokość lub podstawę nalicza-
nia; rezygnowały także z dokonywania odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź też 
podnosiły ich wysokość. Protokołami wprowadzano 
również zmiany systemów czasu pracy, długości 
okresów rozliczeniowych lub wyłączano tę materię 
do uregulowania w regulaminie pracy. Postanowienia 

protokołów dotyczyły ponadto zwiększenia limitu 
godzin nadliczbowych w roku, aktualizacji wykazów 
prac wykonywanych w warunkach uciążliwych, szko-
dliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych. Ustalano 
wysokość należności na pokrycie kosztów podróży 
służbowych. Dostosowywano też czas pracy pracow-
ników medycznych do obowiązujących przepisów 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku, 

kształtowała się liczba zawartych porozumień o zawie-

szeniu stosowania układu. Na czasowe zawieszenie 
stosowania postanowień układu – ze względu na sy-
tuację finansową pracodawcy – zdecydowały się stro-
ny 45 układów. Porozumienia dotyczyły najczęściej 
zawieszenia tylko niektórych postanowień płacowych 
(np. przewidujących prawo do premii, nagród jubile-
uszowych, dodatków do wynagrodzenia).

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na porad-
nictwo dotyczące tematyki układowej. W 2008 r. 
udzielono ponad 16,7 tys. takich porad. Dominowa-
ły kwestie naruszenia zasady równości oraz niedy-
skryminacji, zwłaszcza na tle przepisów przejścio-
wych dotyczących zmiany zasad przyznawania bądź 
likwidacji niektórych świadczeń w układzie oraz roz-
wiązywania zakładowych układów zbiorowych pracy 
i związanej z tym zmiany warunków wynagradza-
nia pracowników. Problemem dla pracodawców jest 
dokumentowanie uprawnień strony związkowej do 
zawarcia protokołu dodatkowego do układu wów-
czas, gdy organizacje związkowe nie przedstawia-
ją aktualnych dokumentów potwierdzających reje-
strację oraz liczbę członków. Niekiedy dochodzi do 
sytuacji, iż organizacja związkowa przestała działać, 
jednak brak jest dokumentów potwierdzających wy-
kreślenie takiej organizacji z rejestru. Pracodawca 
nie może wówczas dokonywać zmian w układzie ani 
odstąpić od jego stosowania. Problemem dla pra-
codawców jest również wynikająca z Kodeksu pra-
cy konieczność wyłączenia z postanowień układu
– w zakresie warunków wynagradzania – głównego 
księgowego, zwłaszcza wówczas, gdy z uwagi na 
jego zadania i usytuowanie w strukturach zakładu 
uzasadnione byłoby objęcie go regulacją układową.

Oprócz udzielania porad prawnych i konsultacji 
ze stronami na różnych etapach rejestracji układu, 
przeprowadzono wiele szkoleń dla przedstawicieli 
organizacji związkowych i pracodawców. Problema-
tykę układową popularyzowano również w audycjach 
radiowych i telewizyjnych oraz na łamach prasy ogól-
nopolskiej i lokalnej. 

15.  Spory zbiorowe 

W 2008 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 5 433 spory zbiorowe. Najwięcej sporów 
zarejestrowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
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w Katowicach (1 373), Warszawie (965), Rzeszowie 
(611) i Łodzi (438).

Organizacje związkowe wystąpiły do pracodaw-
ców łącznie z 11 441 żądaniami, które dotyczyły naj-
częściej warunków płacy (3 761) oraz warunków pra-
cy (2 368). Nieliczne odnosiły się do sfery świadczeń 
socjalnych (49) oraz praw i wolności związkowych 
(33). Prawie połowa żądań (5 230) nie mieściła się
w przyjętej definicji sporu zbiorowego. Dodać należy, 
iż w zgłoszeniach 1 230 sporów nie wskazano żądań 
kierowanych przez związki zawodowe.

Występując do pracodawców w sprawach do-
tyczących warunków płacy (prawie 33% skierowa-
nych ogółem żądań), związki zawodowe domagały 
się przede wszystkim podwyższenia wynagrodzeń. 
Przedstawiane żądania określały z reguły wysoko-
ść oczekiwanego wzrostu płac (kwotowo lub pro-

centowo, np. od najniższego wynagrodzenia) lub 
sposób podwyższania wynagrodzenia (m.in. przez 
ustalenie minimalnego wynagrodzenia danej gru-
py zawodowej, np. pielęgniarek, lekarzy). Związki 
zawodowe żądały także m. in. corocznej waloryza-
cji płac, zagwarantowania pracownikom prawa do 
nagrody rocznej, wprowadzenia dodatkowego wy-
nagrodzenia za pracę w niedziele i święta (oprócz 
wynikającego z Kodeksu pracy), premii motywa-
cyjnej, dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, 
dopłat do biletów miesięcznych, wzrostu wynagro-
dzeń w zależności od stażu pracy, wykształcenia
i zajmowanego stanowiska, zwiększenia wynagro-
dzenia dla pracowników podnoszących kwalifika-
cje. Sporadycznie zdarzały się żądania wypłaty 
należnych świadczeń lub ich terminowego wypła-
cania. 

Ponadto w skali całego kraju zgłaszane były 
żądania zagwarantowania zwiększenia – do 2010 r. 
– wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niebędą-
cych nauczycielami, o co najmniej 50%, m. in. przez 
zwiększenie nakładów na oświatę publiczną.

W kierowanych do pracodawców wystąpie-
niach, których przedmiotem były warunki pracy (pra-
wie 21%), związki zawodowe żądały m.in. popra-
wy warunków higienicznosanitarnych, prawidłowego 
wyposażenia stanowisk pracy – zgodnie z przepisa-
mi bhp, zapewnienia właściwej temperatury w po-
mieszczeniach pracy, dokonania zmian w zakresie 
przydziału obuwia i odzieży roboczej, terminowego 
ich wydawania, zwiększenia obsady pielęgniarskiej 
na dyżurach dziennych i nocnych, zagwarantowania 
urlopów szkoleniowych dla pracowników medycz-
nych, wprowadzenia zmian w organizacji pracy kie-
rowców, zapewnienia właściwej ilościowo obsady
w zespołach pociągowych, wdrażania zaleceń komi-
sji bhp oraz społecznego inspektora pracy.

W sferze świadczeń socjalnych (0,4%) związki 
zawodowe domagały się m. in. przekazania odpisów 
na konto zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych, utworzenia zfśs, wypłacania przekazywanych 

środków finansowych osobom uprawnionym, zmiany 
sposobu dystrybucji środków funduszu, zmiany re-
gulaminu korzystania z zfśs, realizowania na bieżąco 
wpłat i wypłat środków z funduszu.

W sporach z zakresu praw i wolności związko-

wych (0,3%) żądano m. in. zaprzestania utrudniania 
wykonywania działalności związkowej, stosowania 
mobbingu i dyskryminacji ze względu na przynależ-
ność związkową. Związki domagały się dotrzymy-
wania warunków uzgodnionych w porozumieniach 
zawieranych z pracodawcą, umożliwienia realizacji 
uprawnień wynikających z ustawy o związkach za-
wodowych, konsultacji ze związkami wydatkowania 
środków z zfśs, podjęcia rokowań dotyczących za-
warcia układu. 

Jak już podkreślono, duża liczba żądań wykra-
czała poza zakres objęty definicją sporu zbiorowe-
go (ok.46%). Można do nich zaliczyć m.in. żądania 
dotyczące zmian organizacyjnych i strukturalnych 
w zakładzie, powstrzymania realizacji programu na-
prawczego, a także np. spraw kadrowych, unieważ-
nienia konkursu udzielania świadczeń medycznych, 
utrzymania dotychczasowych uprawnień emerytal-
nych nauczycieli. 

Wykres 8. Struktura przedmiotowa zgłaszanych żądań

warunki płacy

warunki pracy

świadczenia socjalne

prawa i wolności związkowe

inne, wykraczające poza definicję sporu 
zbiorowego

45,7%

32,9%

20,7%

0,3% 0,4%

Źródło: dane PIP.
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W przypadkach, gdy z treści zawiadomienia
o powstaniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło 
dojść do naruszenia przepisów prawa pracy przez 
pracodawcę, inspektorzy przeprowadzali czynności 
kontrolne. W 2008 r. przeprowadzono 75 kontroli 
związanych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka licz-
ba takich kontroli wynikała z faktu, iż tylko w poje-
dynczych przypadkach zgłoszone żądania wcho-
dziły w zakres kompetencji Państwowej Inspekcji
Pracy. Natomiast, jak wskazuje praktyka, jeżeli sy-
tuacja w zakładzie wymaga interwencji inspektora 
pracy – związki zawodowe zazwyczaj kierują wniosek 
o podjęcie czynności kontrolnych niezależnie od pro-
wadzonego sporu zbiorowego.

W wyniku ww. kontroli inspektorzy wydali 60 de-
cyzji w sprawach dotyczących naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 1 decyzję na-
kazującą wypłatę należnego składnika wynagrodze-
nia za pracę; skierowali 41 wystąpień zawierających 
165 wniosków; nałożyli 10 mandatów karnych oraz 
zastosowali 2 środki oddziaływania wychowawczego; 
skierowali do sądu 3 wnioski o ukaranie; złożyli rów-
nież 4 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa.

Z informacji uzyskanych przez Państwową In-
spekcję Pracy wynika, że 184 spory zakończyły się

podpisaniem porozumienia. W 194 przypadkach stro-
ny podpisały protokół rozbieżności, w 23 – spór 
wszedł w fazę postępowania prowadzonego z udzia-
łem mediatora. W 2 przypadkach organizacje związ-
kowe odstąpiły od zgłoszonych żądań, kończąc tym 
samym spór zbiorowy, w 6 – strony zawiesiły prowa-
dzenie rokowań. Ponadto 62 pracodawców poinfor-
mowało o przeprowadzonym strajku. 

Zdecydowana większość pracodawców – z uwa-
gi na brak ustawowego obowiązku – nie informuje 

inspektora o przebiegu postępowania zmierzającego 
do rozwiązania sporu, prowadzonych negocjacjach, 
podjętych mediacjach, sporządzonych protokołach 
rozbieżności, czy też o zakończeniu sporu, stąd też 
dane o wynikach sporów są niepełne. 

Zaznaczyć należy, że strony sporu zbiorowego 
niejednokrotnie nie przestrzegają procedury przewi-
dzianej przepisami ustawy. Prowadzenie rokowań jest 
przedłużane, a często spory są zawieszane, pomimo 
że nie przewiduje tego ustawa o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych.

Prawie dwukrotnie – w porównaniu z 2007 r. –

wzrosła liczba sporów zbiorowych. Zdecydowana 
większość sporów zbiorowych (5 247) miała miejsce 
w pierwszym półroczu 2008 r. i związana była z ogól-
nopolską akcją protestacyjną w oświacie. Oprócz żą-
dania podwyższenia wynagrodzeń, zarządy oddzia-
łów ZNP reprezentujące w sporach pracowników jed-
nostek oświatowych (szkół, przedszkoli) domagały
się utrzymania warunków pracy i płacy wynikających 
z Karty nauczyciela oraz zachowania dotychcza-
sowych uprawnień emerytalnych przez nauczycieli. 
Żądania te zmierzały do wprowadzenia zmian syste-
mowych, nie były możliwe do zrealizowania na po-
ziomie szkół i innych placówek oświatowych. Speł-
nienie oczekiwań związków zawodowych mogłoby 
nastąpić dopiero w wyniku działań legislacyjnych,
a więc wykraczało poza zakres kompetencji praco-
dawców. Pracodawcy byli jednak zobligowani przepi-
sami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do 
rozpoczęcia negocjacji oraz powiadamiania okręgo-
wych inspektorów pracy o powstaniu sporów zbioro-
wych. Pomimo iż rokowania – z uwagi na przedmiot 
żądań – z góry były skazane na niepowodzenie, 
wejście w spór zbiorowy umożliwiło związkom zawo-
dowym pracowników oświaty zastosowanie legalnej 
formy nacisku jakim jest strajk.

Spory zbiorowe w latach 2006–2008

Wyszczególnienie 2008 r. 2007 r. 2006 r.

Liczba zgłoszonych sporów 5 433 2 869 659

Liczba zgłoszonych żądań 11 441 8 832 1 206

Liczba kontroli 75 88 104

Liczba zawartych porozumień 184 201 179

W jednostkach oświatowych (szkołach i przed-
szkolach) wszczętych zostało 4 610 sporów zbio-
rowych. Drugą w kolejności grupą pracodawców 
zgłaszających spór zbiorowy byli pracodawcy dzia-
łający w służbie zdrowia (340). Podobna sytuacja 
miała miejsce w 2007 r. Wówczas spory w oświacie 
stanowiły 63%, a w służbie zdrowia 21%. W 2008 r. 
spory w oświacie to 85% ogólnej liczby sporów, a w 
służbie zdrowia 6%. Zmianie uległy zatem tylko pro-
porcje tych sporów w ogólnej liczbie zgłoszonych. 
W dalszej kolejności pod względem liczby sporów 

zgłoszonych w roku sprawozdawczym znajdowały 
się zakłady prowadzące działalność w zakresie prze-
twórstwa przemysłowego (3%), transportu, łączności 
i gospodarki materiałowej (1,3%) oraz wytwarzania 
i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę 
(1,2%). 

Dominujący przedmiot sporów stanowiły żądania 
w zakresie wzrostu wynagrodzeń. Stąd też często 
rola inspekcji pracy sprowadzała się w praktyce do 
rejestracji sporu, gdyż jedynie spory zbiorowe na 
tle realizacji obowiązków wynikających z wiążących 
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strony przepisów prawa pracy mogą być przedmio-
tem kontroli PIP.

Istotnym problemem przy prowadzeniu ewiden-
cji sporów zbiorowych jest brak określenia wymo-
gów formalnych dot. powiadomienia okręgowego 
inspektora pracy o wszczęciu sporu zbiorowego. Jak 
wskazano na wstępie, przeszło 1/5 pracodawców nie 
przekazała informacji o treści żądań kierowanych 
przez związki zawodowe.

16.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dzieci

W 2008 roku do okręgowych inspektoratów pra-
cy wpłynęło 214 wniosków o wydanie zezwolenia
za wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. ro-
ku życia. Ww. wnioski dotyczyły łącznie 464 dzieci. 
Przeważająca liczba wniosków dotyczyła zamiaru za-
trudniania dzieci podczas prób i występów w przed-

stawieniach teatralnych, operowych; sporadycznie 
– udziału w filmach i reklamach oraz w wydawnic-
twach prasowych.

Inspektorzy pracy rozpatrzyli ww. wnioski i wy-
dali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 464 pozytywne 

decyzje zezwalające na wykonywanie pracy przez 

dzieci. 
Wydając ww. decyzje, inspektorzy pracy często 

podejmowali szereg niezbędnych ustaleń wyma-
ganych ze względu na dobro dziecka oraz rodzaj, 
charakter albo warunki wykonywania pracy lub in-
nych zajęć zarobkowych przez dzieci, zobowiązując 
wnioskodawców np. do zapewnienia osobistej opieki 
osoby dorosłej nad dziećmi podczas prób i spektakli, 
od momentu przybycia na plan zdjęciowy lub na 
scenę, do momentu opuszczenia tego planu oraz 
przestrzegania dopuszczalnego (określonego w de-
cyzjach przez inspektora pracy) dobowego wymiaru 
czasu pracy dziecka.

Nie było przypadków cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko.

Wnioski i decyzje w sprawie zezwolenia na wykonywanie pracy
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia

wydawane przez inspektorów pracy w latach 2006–2008

Rok
Ilość wniosków

o wydanie zezwolenia
Ilość wydanych decyzji Decyzje pozytywne Decyzje negatywne

2006 245 398 392 6

2007 201 376 376 0

2008 214 464 464 0

17.  Kontrola zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole 5 385 obiektów budowlanych, w których prze-
widziano pomieszczenia pracy (w tym 3 569 to 
obiekty nowe; pozostałe to obiekty przebudowane, 
zmodernizowane lub adaptowane do nowych po-
trzeb). Celem działań kontrolnych było stwierdze-
nie, czy zastosowane w tych obiektach rozwiązania
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są zgodne 
z projektem budowlanym. 

Najwięcej nieprawidłowości, tak jak w poprzed-
nich latach, dotyczyło: 
– niewłaściwego stanu technicznego obiektów bu-

dowlanych w zakresie urządzeń lub innych roz-
wiązań technicznych umożliwiających bezpiecz-
ne poruszanie się pracownikom po schodach, 
pochylniach i galeriach;

– niedostatecznego oświetlenia dziennego w po-
mieszczeniach pracy zlokalizowanych w nowych 
obiektach budowlanych o dużej kubaturze oraz 
braku lub niesprawnej wentylacji;

– instalacji i urządzeń energetycznych – w zakre-
sie ich oznaczania i opisywania oraz udoku-
mentowanej pomiarami ochrony przeciwporaże-
niowej. 
Inspektorzy pracy, działając na podstawie art. 56

ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane – zgłosili 344 sprzeciwy dotyczące przejęcia 
w użytkowanie obiektów budowlanych, z powodu 
niezgodności z projektem; mogły one skutkować 
bezpośrednimi zagrożeniami życia lub zdrowia osób 
świadczących pracę w tych obiektach. W odniesie-
niu do 216 obiektów (63%) inwestorzy – po usunię-
ciu przyczyn sprzeciwów – powtórnie zgłosili je do 
kontroli. We wszystkich tych przypadkach inspek-
torzy pracy potwierdzili dostosowanie obiektów do 
rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym, 
zajmując pozytywne stanowisko. 

O trybie i sposobie dopuszczenia do użytkowania 
obiektów budowlanych, w odniesieniu do których 
inspektorzy pracy zajęli negatywne stanowisko, a nie 
zostały one powtórnie zgłoszone do kontroli PIP –
decyduje właściwy urząd nadzoru budowlanego.

Ponadto w 1 806 zgłoszonych obiektach inspek-
torzy pracy stwierdzili naruszenie określonych prze-
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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 
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Wyniki sprawdzania danych zawartych w informacjach ZUS IWA w latach 2006–2008

Dane sprawdzane w informacjach ZUS IWA 
Liczba danych nieprawidłowych

2008 2007 2006

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 133 120 158

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich 9 17 19

Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 163 206 197

Rodzaj działalności wg PKD 28 18 75

Liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego 36 45 64

Dane identyfikacyjne i adresowe płatników składek 33 104 85

RAZEM 402 510 523

Odsetek skontrolowanych pracodawców – płatników składek, u których stwierdzono nieprawidłowe dane 
zawarte w informacjach ZUS IWA w latach 2006–2008

Dane sprawdzane w informacjach ZUS IWA
Odsetek skontrolowanych zakładów,

w których stwierdzono nieprawidłowości 

2008 2007 2006

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 1,8 1,5 1,9

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
śmiertelnych i ciężkich 0,1 0,2 0,2

Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 2,2 2,7 2,4

Rodzaj działalności wg PKD 0,4 0,2 0,9

Liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia 
wypadkowego 0,5 0,6 0,7

Dane identyfikacyjne i adresowe płatników składek 0,5 1,3 1,1

w omawianym zakresie wskazują, że zdecydowana 

większość pracodawców – platników składek rzetel-

nie podchodzi do obowiązku przekazywania danych, 

na podstawie których ustalana jest dla nich składka 

ubezpieczenia wypadkowego. Popełnione w informa-
cjach ZUS IWA błędy (dane zawyżone lub zaniżone) 
najczęściej wynikały z: 
–  braku lub niewłaściwie sporządzonych informa-

cji statystycznych o warunkach pracy Z-10 (dot. 

tylko zakładów objętych obowiązkiem sporządza-
nia takiej informacji);

–  braku lub nieaktualnych (niekompletnych) wyni-
ków pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy;

–  nieznajomości zasad ustalania liczby zatrud-
nionych w warunkach przekroczenia wartości 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia.

W 20 przypadkach braku możliwości oceny stanu 
środowiska pracy, a zwłaszcza określenia faktycznej 
liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia, 
inspektorzy PIP powiadamiali o tym pisemnie Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną, wnosząc o przeprowa-
dzenie badań środowiskowych.

Błędy w podawanej liczbie poszkodowanych
w wypadkach przy pracy wynikały z reguły z:
– braku rejestru wypadków lub nieprowadzenia re-

jestru wypadków na bieżąco;
–  nieujmowania w rejestrach – wypadków przy pra-

cy, jakim ulegały osoby niebędące pracownikami 
w okresie ubezpieczenia wypadkowego.
Obowiązek składania do ZUS przez pracodaw-

ców (zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowe-

go co najmniej 10 ubezpieczonych) informacji ZUS 
IWA w celu ustalenia składki na ubezpieczenie wy-
padkowe wszedł w życie w 2004 r. na mocy ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 35 
ww. ustawy, inspektorzy pracy zobowiązani zostali 
do powiadamiania ZUS o stwierdzonych w trakcie 
kontroli nieprawidłowościach oraz podawania da-
nych prawidłowych. Sprawdzanie informacji ZUS IWA 
stało się rutynowym zadaniem każdego inspektora 
pracy w trakcie prowadzenia kontroli pracodawcy 
zobowiązanego do sporządzania takiej informacji. 
Dało to inspektorom PIP możliwość uświadamiania 
pracodawcom mechanizmu zróżnicowanej składki 
ubezpieczeniowej – uzależnionej od stanu warunków 
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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-
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spolitej Polskiej, na określony czas, przez praco-
dawcę mającego siedzibę w państwie będącym 
członkiem UE;

–  wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pracy 
właściwego do udzielania żądanej informacji ze 
względu na zakres jego działania.

Wymiana informacji z instytucjami łącznikowy-

mi państw UE w 2008 r. objęła 268 spraw (w 2007 r.
– 232, w 2006 r. – 108). Państwowa Inspekcja 

Pracy współpracowała w tym zakresie z 21 pań-

stwami.
Do właściwych urzędów państw członkowskich 

UE, polska inspekcja przekazała w ramach realiza-
cji zadań instytucji łącznikowej, 46 spraw z zakresu 
zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy 
na terytorium innego państwa członkowskiego. Po-
nadto do właściwych urzędów państw członkowskich 
przekazano 67 spraw niedotyczących pracowników 
delegowanych (2007 r. – 45).

inne państwa

Grecja
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Norwegia

Wielka Brytania

Hiszpania

Czechy

Francja
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Wykres 9. Wymiana informacji z urzędami państw członkowskich UE
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Wykres 10. Wybrane obszary działalności Państwowej Inspekcji Pracy
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W 2008 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczno-

ści i przyczyny 2703 wypadków przy pracy, w tym 
376 zbiorowych. W zdarzeniach tych urazom uległo 
ogółem 3 298 osób, z których 615 poniosło śmierć, 
a 1 131 doznało ciężkich obrażeń ciała.

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pra-
cy, które były przedmiotem analiz PIP, ponad 91% 
stanowili pracownicy. O wypadkach osób wykonują-
cych pracę a niebędących pracownikami, inspektorzy 

Rok Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

2008
ogółem 2 703 3 298 615 1131

w tym zbiorowych 367 962 74 106

2007
ogółem 2 516 3 153 593 1 085

w tym zbiorowych 402 1 039 86 133

2006
ogółem 2 408 3 045 521 995

w tym zbiorowych 414 1 051 80 102

Źródło: dane PIP.

Status zatrudnienia 

poszkodowanych

w wypadkach zbadanych 

przez PIP 

2007 2008

Liczba poszkodowanych Liczba poszkodowanych 

ogółem

w tym: 

ogółem

w tym: 

ze skutkiem 

śmiertelnym 

z ciężkimi 

obrażeniami ciała

ze skutkiem 

śmiertelnym 

z ciężkimi 

obrażeniami ciała

pracownicy 2 873 512 982 3 009 528 1 041

osoby wykonujące pracę 
na innej podstawie niż 
stosunek pracy

280 81 103 289 87 90

Źródło: dane PIP.

PIP uzyskiwali informacje głównie od jednostek orga-
nizacyjnych policji, prokuratury i ZUS. 

W 2008 r. w zbadanych przez PIP wypadkach 
przy pracy poszkodowane zostały 1 942 osoby 
o stażu pracy w zakładzie krótszym niż 1 rok (59% 
ogółu poszkodowanych). Szczególny niepokój bu-
dzi fakt zaistnienia wypadków z udziałem 363 osób
o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 95 poniosło 
śmierć, a 146 doznało ciężkich obrażeń ciała).

Wykres 11. Struktura poszkodowanych w zbadanych przez PIP wypadkach – wg stażu pracy

Poszkodowani o stażu pracy do 1 roku 
– 59% ogółu poszkodowanych w wypadkach
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Źródło: dane PIP.
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W ogólnej liczbie poszkodowanych w wypad-

kach dominowali robotnicy budowlani stanu suro-
wego i pokrewni (11,5%), a w następnej kolejności 
– kierowcy pojazdów (8,3%); robotnicy budowlani 
robót wykończeniowych i pokrewni (6,8%); robotni-
cy pomocniczy w budownictwie (5,7%); kowale, ślu-
sarze i pokrewni (4,8%); robotnicy obróbki drewna, 
stolarze meblowi i pokrewni (4,4%); formierze odlew-

niczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji 
metalowych i pokrewni (4,0%); mechanicy maszyn
i urządzeń – 3,5% i elektrycy – 2,7%. Corocznie daje 
się zauważyć zwiększony udział zawodów budowla-
nych (12,5% w 2006 r.; 18% w 2007 r.; 20% w 2008 r.).

Wśród niebezpiecznych zawodów szczególną 
śmiertelnością wyróżniały się: zawód kierowcy pojaz-
dów i zawody budowlane. 

górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż 
oraz górnicy strzałowi

operatorzy pojazdów wolnobieżnych, w tym głównie: pojazdów 
rolniczych i leśnych oraz urządzeń dźwigowo-transportowych

spawacze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

elektrycy, w tym głównie elektromonterzy 
i monterzy linii elektrycznych

robotnicy pomocniczy w budownictwie

robotnicy budowlani robót wykończeniowych, w tym głównie: 
dekarze oraz monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

robotnicy budowlani robót stanu surowego, w tym głównie: 
murarze, cieśle, stolarze budowlani, robotnicy budowy dróg, 

betoniarze

kierowcy samochodów ciężarowych, 
osobowych i autobusów

Wykres 12. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach śmiertelnych – wg wykonywanych zawodów
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Źródło: dane PIP.

W 2008 r. nie zmieniła się zasadniczo struktura 
zbadanych przez PIP wypadków przy pracy ogółem 
wg miejsca ich powstania. Wciąż dominują wypad-

placówki ochrony zdrowia

miejsce uprawy roślin

biura, placówki naukowe, szkoły, zakłady usługowe

pod ziemią

miejsce i środki komunikacji publicznej

teren budowy, kopalnia odkrywkowa

miejsce produkcji przemysłowej

Wykres 13. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg miejsca wypadku
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Źródło: dane PIP.

ki w miejscu wykonywania produkcji (bez miejsc 
magazynowania, konserwacji i napraw) – 26,4% ogó-
łu zbadanych wypadków. Zwiększył się do 24,8% 

 liczba poszkodowanych
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(w 2007 r. – 20,9%) udział wypadków na terenach 
budów (obiektów w budowie lub obiektów rozbie-
ranych, wyburzanych, remontowanych). Natomiast 
udział wypadków na drogach publicznych zmniejszył 
się do 13,5% (w 2007 r. – 21,1%).

Inaczej kształtował się podział wypadków śmier-
telnych i zbiorowych wg miejsca ich powstania.
W 2008 r. inspektorzy pracy najczęściej badali wy-
padki śmiertelne, które miały miejsce na drogach 

publicznych – 20%, na terenach budowy nowych 
obiektów budowlanych – 17,6%, na terenach roz-
biórek, wyburzeń lub remontów starych obiektów 
budowlanych – 11,1% oraz w miejscach wykonywa-
nia produkcji – 8,9%. Do wypadków zbiorowych 
najczęściej dochodziło: na drogach publicznych –
45,6%, przy produkcji – 8%, w środkach transportu 
lądowego – 7,2% oraz na budowach nowych obiek-
tów – 6,9%. 

Wykres 14. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg wykonywanych czynności
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Źródło: dane PIP.

Jak wskazują dane z badania wypadków w 2008 r.,
do urazów najczęściej dochodziło podczas: kiero-
wania środkami transportu lub obsługi innych urzą-
dzeń ruchomych z własnym napędem – 22,1% ogó-
łu poszkodowanych; poruszania się (chodzenia,
biegania, wchodzenia na, schodzenia z, wchodze-
nia do, itp.) – 17,4%; obsługi maszyn – podawania 
i odbioru (materiałów, wyrobów i półwyrobów itp.) 
– 16,7%.

Szczególne znaczenie w analizie wypadków –
w celu ukierunkowania działań prewencyjnych – ma-
ją wydarzenia będące odchyleniami od stanu nor-
malnego (od normalnego przebiegu pracy). Wśród 
nich dominują wydarzenia związane z utratą kon-
troli nad środkami transportu lub obsługiwanym 
sprzętem ruchomym (32% ogółu poszkodowanych 
w 2008 r.), a także upadkiem z wysokości (np. z da-
chów, tarasów, okien, rusztowań, pomostów robo-
czych, drabin itp.), uderzeniem poszkodowanego 
przez spadające z góry czynniki materialne (np. 
elementy konstrukcji budynków, maszyn i urządzeń, 
narzędzia, przedmioty, materiały itp.).

Wybrane wydarzenia, będące odchyleniem od 
stanu normalnego, które skutkowały największą

liczbą poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych 
to: 

–  upadek osoby z wysokości – 124 ofiary śmier-
telne;

–  utrata kontroli nad środkami transportu –
123;

–  uderzenie poszkodowanego przez spadający
z góry czynnik materialny – 43;

–  obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej
w strefie zagrożenia – 29.

W wyniku stwierdzonych w czasie kontroli naru-
szeń przepisów bhp, inspektorzy pracy wydali łącz-
nie 3 489 decyzji. Ponadto w 1 237 wystąpieniach 
pokontrolnych skierowali łącznie 3 855 wniosków, 
dotyczących podjęcia działań organizacyjno-tech-
nicznych mających na celu wyeliminowanie lub 
ograniczenie występujących zagrożeń wypadko-
wych. Inspektorzy nałożyli kary grzywny w drodze 
mandatów karnych w związku z popełnieniem 2 067 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz 
skierowali do sądów grodzkich wnioski o ukaranie 
winnych w związku z popełnieniem 352 takich wy-
kroczeń. W 48 przypadkach inspektorzy zawiado-
mili organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko prawom osób wykonują-
cych pracę zarobkową.
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W wyniku zbadania w roku sprawozdaw-
czym okoliczności 2 703 wypadków przy pracy, 
inspektorzy PIP ustalili łącznie 18 228 przyczyn tych 
zdarzeń. Dominowały tzw. przyczyny ludzkie (w tym 
przede wszystkim nieprawidłowe zachowanie się 
pracownika spowodowane zaskoczeniem niespo-
dziewanym zdarzeniem) – 56,3% wszystkich usta-
lonych przyczyn. Wśród przyczyn organizacyjnych 
(które łącznie stanowiły 31,8%), najwięcej dotyczy-
ło sfery ogólnej organizacji pracy. Podobnie jak
w latach poprzednich, najmniej stwierdzonych
przyczyn związanych było z wadami konstrukcyjny-
mi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi 
– przyczyny techniczne stanowiły 11,9% ogółu usta-
lonych przyczyn wypadków przy pracy.

Szczegółowa analiza przyczyn wypadków przy 
pracy zbadanych w 2008 r. przez inspektorów pracy 
wskazuje na istotne zaniedbania w zakresie techniki, 
organizacji i zachowań ludzkich.
 Przyczyny techniczne dotyczyły:

–  braku, niewłaściwego doboru oraz stanu 
osłon i urządzeń ochronnych (zabezpiecze-
nia m.in. przed zetknięciem się z ruchomy-
mi elementami maszyn, urządzeń i narzędzi; 
uderzeniem przez wyrzucane substancje, ma-
teriały i przedmioty; wybuchem; zetknięciem 
z powierzchniami o skrajnych temperaturach 
[bardzo wysokich i niskich]; porażeniem prą-
dem elektrycznym) – 21,5% ogółu przyczyn 
technicznych,

– niewłaściwej stateczności czynnika material-
nego (brak zabezpieczeń przed przewró-
ceniem, zmianą położenia itp.) – 14,8%,

– braku lub niewłaściwych układów sterowania, 
elementów sterowniczych, a także urządzeń sy-
gnalizujących powstawanie zagrożeń – 14%,

– niewystarczającej wytrzymałości czynnika 
materialnego – 14%,

– braku lub niewłaściwych środków ochrony 
zbiorowej – 8,7%,

– ukrytych wad materiałowych czynnika mate-
rialnego – 5,1%.

 Przyczyny organizacyjne polegały na:
–  braku nadzoru nad pracownikami – 12,2%

w grupie przyczyn organizacyjnych,
–  tolerowaniu przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpiecznej pracy – 9,3%,
–  braku lub niewłaściwych instrukcjach bez-

piecznej pracy – 11,4%,
–  dopuszczaniu do wykonywania pracy pra-

cowników bez przeszkolenia lub niewłaści-
wie przeszkolonych w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy – 8,1%,

–  niewyposażeniu pracowników w środki ochro-
ny indywidualnej lub niewłaściwym doborze 
tych środków – 4,5%,

–  niedostatecznym przygotowaniu zawodowym 
pracowników, w tym braku wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych – 4,4%. 

 Przyczyny ludzkie dotyczyły:
–  nieprawidłowego zachowania się pracow-

ników, w tym spowodowanego: zaskocze-
niem niespodziewanym zdarzeniem – 30% 
w grupie przyczyn ludzkich, niedostateczną 
koncentracją na wykonywanej czynności 
– 7,6%, lekceważeniem zagrożenia (brawurą, 
ryzykanctwem itp.) – 7,5% oraz nieznajomo-
ścią zagrożenia – 4,5%,

–  nieużywania sprzętu ochronnego przez pra-
cowników – 4,7%,

wstrząs psychiczny, strach, przemoc, zagrożenie

odchylenie związane z elektrycznością

ruchy ciała bez wysiłku fizycznego

wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych

ześlizgnięcie się, upadek czynnika materialnego z góry

poślizgnięcie się, upadek osoby

utrata kontroli nad maszyną, środkiem transportu

Wykres 15. Poszkodowani w zbadanych przez PIP wypadkach – wg wydarzeń 
stanowiących odchylenie od stanu normalnego
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–  niewłaściwego samowolnego zachowania 
się pracowników, w tym: wykonywania czyn-
ności bez usunięcia zagrożenia – 2,8%; 
wejścia, wjechania w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, że nie ma niebezpieczeństwa 
– 2,7%; przechodzenia, przejeżdżania lub 
przebywania w miejscach niedozwolonych 
– 2,6%, 

–  stanu psychofizycznego pracowników, nie-
zapewniającego bezpiecznego wykonywania 
pracy – 3,8%.

Od kilku lat systematycznemu zwiększaniu się 
wskaźnika PKB oraz poziomu zatrudnienia, towa-
rzyszyło zjawisko emigracji zarobkowej do krajów 
Europy Zachodniej oraz angażowania do pracy
w Polsce siły roboczej o niższych kwalifikacjach 
zawodowych. W tych warunkach PIP, przy współ-
pracy z partnerami społecznymi i instytucjami pań-
stwowymi, starała się przeciwdziałać znacznemu 

wzrostowi poziomu wypadków przy pracy. Zasadni-
czy kierunek tych działań to nadzór i kontrola branż
i zakładów, w których występują czynniki niebez-
pieczne, powodujące największą liczbę wypadków. 
Ponad 80 tys. przeprowadzonych przez PIP kontroli 
pracodawców i innych podmiotów gospodarczych
w 2008 r. spowodowało wyegzekwowanie bezpiecz-
nych warunków pracy na stanowiskach, które nie speł-
niały wymagań bhp. Jednocześnie rozwinięto kam-
panie i programy prewencyjno-promocyjne, wspiera-
jące działalność kontrolną:
 program prewencyjny dla małych i średnich za-

kładów budowlanych;
 program informacyjno-promocyjny dla pracodaw-

ców, w zakresie dostosowywania użytkowanych 
maszyn do minimalnych wymagań bhp;

 program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw, 
służący skutecznej samoocenie bezpieczeństwa 
i warunków pracy;

niewłaściwy stan czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

wady materiałowe

wady konstrukcyjne

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa organizacja pracy

stan psychofizyczny pracownika

nieużywanie sprzętu ochronnego

brak/niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym

niewłaściwe, samowolne zachowanie się

nieprawidłowe zachowanie się  pracownika 

Wykres 16. Przyczyny zbadanych przez PIP wypadków
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 program informacyjno-prewencyjny dla praco-
dawców i pracowników, dotyczący zapobiegania 
przeciążeniom psychicznym i stresowi w miejscu 
pracy; 

 program dla młodzieży szkolnej, kształtujący po-
jęcie kultury bezpieczeństwa.
We wszystkich działaniach informacyjno-promo-

cyjnych poświęconych eliminacji lub ograniczaniu 
zagrożeń wypadkowych, inspektorzy pracy wykorzy-
stują specjalnie opracowane publikacje oraz strony 
internetowe. Do przedsięwzięć propagujących ko-
rzyści wynikające z działań prewencyjnych, inspek-
torzy pracy starają się włączać media, współpraca 
w tym zakresie najkorzystniej układa się z lokalnymi 
stacjami radia i telewizji oraz redakcjami dzienników
i czasopism.

Analiza przyczyn wypadków badanych przez PIP 

wskazała na szereg zdarzeń o zwiększonym ryzy-

ku występowania śmiertelnych, ciężkich lub zbioro-

wych wypadków przy pracy, takich jak: poślizgnięcia 
i upadki z wysokości na placach budów, obsługa 
maszyn niespełniających wymagań w zakresie bhp 
w zakładach produkcyjnych, jazda pracowników 
pojazdami samochodowymi z naruszeniem przepi-
sów o ruchu drogowym. Coraz częściej czynnik 
„ludzki” – związany z relacjami pomiędzy pracodaw-
cą (kierownikiem) a pracownikiem, a także między 
pracownikami i rzutujący na sferę ogólnej organizacji 
pracy oraz organizacji stanowisk pracy – może być 

źródłem poważnych obciążeń psychicznych, skutku-
jących tragicznymi błędami podczas wykonywania 
pracy. 

Uwarunkowania związane z niewłaściwym sta-

nem psychofizycznym pracownika bardzo często nie 
pozwalają na bezpieczne wykonywanie pracy. Nagła 
niedyspozycja fizyczna lub psychiczna, zmęczenie, 
zdenerwowanie mają znaczący udział w ogólnej 
liczbie przyczyn. Wskazuje to na celowość zaintere-
sowania się ww. problematyką w kontekście stresu 
zawodowego, jako czynnika mającego wpływ nie 
tylko na stan zdrowia pracowników, ale również na 
aktywizację zagrożeń wypadkowych (błędy prowa-
dzące do wypadków).

* * *
W 2008 r. kontynuowano kontrole przestrzega-

nia przez pracodawców przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy. Kontrole przeprowadzo-
no u 2 220 pracodawców, w tym zatrudniających: 
do 9 osób – 371, od 10 do 49 osób – 647, od 50 do
249 osób – 757 i powyżej 250 osób – 445. Łącznie
w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 
482,6 tys. pracowników. Analizie poddano 9 035 do-
kumentacji powypadkowych.

Wykres 17. Nieprawidłowości w zakresie zgłaszania wypadków oraz przystępowania 
do postępowania powypadkowego – wg wielkości zatrudnienia
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Wykres 18. Nieprawidłowości dotyczące ustalania przyczyn wypadków 
oraz określania środków i wniosków profilaktycznych – wg wielkości zatrudnienia
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Skala nieprawidłowości w zakresie przestrzega-
nia postanowień ww. rozporządzenia utrzymała się 
na poziomie dwóch poprzednich lat. 

Wciąż w znacznej części kontrolowanych zakła-

dów – zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw – nie prze-

strzega się obowiązku niezwłocznego przystępowa-

nia do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 
Wprawdzie odnotowano niewiele naruszeń polegają-
cych na zaniechaniu postępowania powypadkowego 
w ogóle lub niesporządzeniu protokołu powypadko-
wego, niemniej należy podkreślić, że nieuzasadnione 
zwlekanie w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej 
miejsca wypadku oraz zebrania dowodów, w tym 
zeznań świadków, utrudnia określenie właściwych 
środków profilaktycznych.

Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwracają na 
ustalanie przez zespoły powypadkowe przyczyn tych 
zdarzeń. Na podstawie analizy dokumentacji powy-
padkowej, a w szczególności zebranych dowodów 
dotyczących wypadków, ujawnione zostały, powta-

rzające się od lat w prowadzonych przez pracodaw-

ców dochodzeniach powypadkowych nieprawidło-

wości: niewskazanie żadnych przyczyn wypadku lub 
ustalenie tylko ich części, nieadekwatność środków
i wniosków profilaktycznych do faktycznych przyczyn 
wypadku. W części skontrolowanych dokumentacji 
powypadkowych, pomimo jednoznacznych dowodów 
dotyczących wypadków, nie zostały wskazane istot-
ne błędy i zaniedbania organizacyjno-techniczne ze 
strony pracodawcy. Brak działań zapobiegawczych,
wynikających przede wszystkim z oceny ryzyka zawo-
dowego na stanowisku pracy, na którym doszło do 
wypadku, stwarza możliwość zaistnienia podobnego 
zdarzenia, w tym o poważniejszych skutkach. Najwię-
cej uchybień stwierdzono w zakładach o najmniej-
szym zatrudnieniu.

Nadal w toku kontroli stwierdza się nieprawidło-
wości w zakresie rejestracji wypadków przy pracy 

i przekazywania informacji do statystyki publicznej 

GUS. Dotyczą one przede wszystkim mikroprzed-
siębiorców (podmiotów zatrudniających do 9 pracow-
ników), których wiedza o wymogach prawa pracy, 
ekonomicznych skutkach wypadków oraz obowiąz-
kach statystycznych, jest wciąż niewielka. 

Wobec pracodawców, naruszających przepisy 
ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lip-
ca 1998 r., inspektorzy pracy zastosowali 286 decyzji, 
w tym 97 decyzji nakazujących ustalenie okoliczności 
i przyczyn wypadku oraz 131 decyzji w sprawie nie-
prawidłowości przy rejestracji wypadków przy pracy. 
Ponadto skierowali do pracodawców 4 865 wnios-
ków, w tym 3 860 dotyczących przestrzegania zasad 
prawidłowego ustalania okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy. W stosunku do pracodawców, 
którzy popełnili wykroczenia, inspektorzy pracy na-
łożyli grzywny w drodze 88 mandatów karnych oraz 
skierowali 20 wniosków do sądów grodzkich. W zde-
cydowanej większości sprawy te dotyczyły niepra-
widłowości w zakresie powiadamiania o wypadkach 
przy pracy organów PIP.

Realizowane od wielu lat kontrole przestrzegania 
obowiązków w zakresie postępowania powypad-
kowego, a zwłaszcza stosowania właściwych środ-
ków zapobiegających kolejnym zdarzeniom wypad-
kowym, wykazują wciąż wysoki poziom uchybień
i nieprawidłowości. Świadczy to, że nadal znacząca 
część pracodawców – zwłaszcza właścicieli małych 
firm (zatrudniających do 9 i do 49 pracowników) nie 
ma świadomości spełniania choćby minimalnych wy-
magań bhp (standardu bhp). 

Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podjęła dzia-
łania służące ściślejszej współpracy z instytucjami 

Wykres 19. Nieprawidłowości w zakresie rejestrowania wypadków przy pracy i obowiązku zgłaszania 
do statystyki publicznej GUS – wg wielkości zatrudnienia
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pełniącymi kluczową rolę w obszarze ograniczania 
zagrożeń zawodowych (w szczególności z ZUS –
w zakresie efektywnego wykorzystania środków z fun-
duszu prewencyjnego oraz dostępu do aktualnych 
danych o zakładach charakteryzujących się wysoką 
wypadkowością). Aktywność Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie prewencji wypadkowej nadal będzie 
koncentrować się na:
 intensywnych działaniach kontrolno-prewencyj-

nych w zakładach o największym nasileniu zagro-
żeń wypadkowych; 

 prowadzeniu poradnictwa z zakresu wypadkowo-
ści dla jak najszerszego kręgu adresatów (pra-
codawców, osób z nadzoru średniego szczebla, 

pracowników, przede wszystkim tych o krótkim 
stażu w pracy) oraz doboru środków ochrony 
zbiorowej i indywidualnej;

 udostępnianiu materiałów informacyjno-szko-
leniowych, w tym na stronach internetowych 
Głównego Inspektoratu Pracy i okręgowych in-
spektoratów pracy – o przykładach bezpiecznych 
rozwiązań organizacyjno-technicznych, uwzględ-
niających wyniki oceny ryzyka zawodowego;

 wykorzystaniu możliwości współpracy z mediami 
o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym w ce-
lu upowszechniania informacji, kształtujących za-
chowania prewencyjne w szczególnie wypadko-
gennych sektorach gospodarki narodowej.
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1.  Przestrzeganie przepisów dotyczących 
wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy

W 2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili
1 222 kompleksowe kontrole przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i in-
nych świadczeń pracowniczych. W kontrolowanych 
zakładach zatrudnionych było łącznie 138,9 tys. 
pracowników, w tym prawie 63 tys. kobiet i 716 mło-
docianych. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w obsza-
rze należności pracowniczych najczęściej naruszane 
były przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia za 
pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, a także wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
Ww. nieprawidłowości występowały u co czwartego 

kontrolowanego pracodawcy.
Incydentalny charakter miały natomiast narusze-

nia przepisów w zakresie wypłaty świadczeń urlopo-
wych (1%), minimalnego wynagrodzenia (3%), wy-
nagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za który 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (1%), 
odpraw emerytalnych lub rentowych (2%) oraz należ-
ności z tytułu podróży służbowej (3%).

Najczęściej obserwowanymi i zgłaszanymi przez 
inspektorów pracy przyczynami naruszeń przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy pozostają nadal: brak środków fi-
nansowych; niewiedza, że świadczenie przysługuje; 
niewłaściwa metoda ustalenia wysokości świadczeń 

oraz pomyłki w obliczeniach. Inspektorzy wskazywali 
również wątpliwości interpretacyjne dotyczące po-
stanowień układów zbiorowych pracy i regulaminów 
wynagradzania. 

Natomiast pracodawcy, tłumacząc zaistniałe nie-
prawidłowości, najczęściej podkreślali trudności na-
tury ekonomicznej, tj.: wysokie koszty pracy; rece-
sję w danej branży i w konsekwencji spadek cen 
na towary i usługi (zwłaszcza w zakresie produkcji 
artykułów spożywczych); wahania kursu walut, który 
dotyka przede wszystkim pracodawców realizujących 
kontrakty zagraniczne.

Z uwagi na nadal wysoką skalę stwierdzanych 
naruszeń prawa, jak też ich społeczne skutki, istnieje 
konieczność prowadzenia dalszych kontroli w za-
kresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy.

Niezwykle istotne, obok działalności kontrolnej, 
wydaje się upowszechnianie wiedzy na temat na-
leżności pracowniczych, w szczególności świadczeń
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w tym 
wynikających z przekroczenia dobowej i średniotygo-
dniowej normy czasu pracy, z tytułu pracy w niedziele 
i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy) 
oraz w porze nocnej.

Wobec powyższego, Państwowa Inspekcja Pracy 
będzie kontynuować działania profilaktyczno – szko-
leniowe i popularyzatorskie, adresując je do jak naj-
szerszej grupy odbiorców. 

Informacja nt. wyegzekwowanych należności ze 
stosunku pracy zawarta jest w rozdziale VI pn. „Efekty 
działalności kontrolnej”.

wynagrodzenie za pracę niewypłacone
w terminie

niewypłcone wynagrodzenie za pracę

dodatki do wynagrodzenia, 
w tym wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

odprawy i odszkodowania dla osób 
zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika

wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop

premie i nagrody

pozostałe należności

Wykres 20. Struktura niewypłaconych należności

67%

21%

4% 1%1% 2% 3%

Źródło: dane PIP.
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Wykres 21. Naruszenia przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 
(% pracodawców naruszających przepisy)

            2006                     2007                      2008
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2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

A. Kontrole w placówkach ochrony zdrowia

Kontrolami w zakresie czasu pracy w placówkach 
ochrony zdrowia objęto 451 pracodawców, którzy
zatrudniali prawie 149,3 tys. pracowników, w tym 
120,6 tys. kobiet oraz 200 młodocianych. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że najczęst-
szym uchybieniem było nieustalenie w umowie o pra-

cę pracowników zatrudnionych w niepełnym wy-

miarze czasu pracy – liczby godzin pracy ponad 
określony w umowie wymiar, za które pracownikowi 
przysługuje dodatek do wynagrodzenia jak za pra-
cę w godzinach nadliczbowych. Uchybienie to doty-
czyło blisko 11% pracodawców. Błędy w tym zakre-
sie polegały bądź na nieokreślaniu ww. limitu, bądź 
na określaniu go na poziomie powszechnie obowią-
zujących norm czasu pracy. 

Kolejna nieprawidłowość to nierzetelne prowa-

dzenie ewidencji czasu pracy. Uchybienia te, stwier-
dzone u 10% skontrolowanych pracodawców, pole-
gały najczęściej na niewłaściwym ewidencjonowaniu 
dziennych oraz tygodniowych wymiarów czasu pracy 
poszczególnych pracowników. Pracodawcy ci z regu-
ły zaniżali wymiar czasu pracy, aby uniknąć ujawnie-
nia pracy w godzinach nadliczbowych. Nie prowadzi-
li również indywidualnych kart ewidencji czasu pracy 
albo też nie dokumentowali w nich wykorzystywania 
urlopów wypoczynkowych, czy udzielania dni wol-
nych w zamian za pracę w niedziele, święta oraz 
dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy.

U prawie 7% kontrolowanych pracodawców 
stwierdzono zatrudnianie pracowników z narusze-

niem przepisów o co najmniej 11-godzinnym nie-

przerwanym odpoczynku dobowym. Uchybienia te 
związane są przede wszystkim z planowaniem zbyt 
długiego dnia pracy, polecaniem pełnienia zbyt 
długich dyżurów czy zlecaniem pracy w godzinach 
nadliczbowych.

Nieprawidłowości polegające na nieokreśleniu 
– w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub 
w obwieszczeniu – systemów czasu pracy ujawnio-
no u ponad 6% skontrolowanych pracodawców. Wy-
nikały one przede wszystkim z nieznajomości przepi-
sów prawa.

Podsumowując ustalenia inspektorów pracy w za-
kresie przyczyn uchybień stwierdzonych w placów-
kach ochrony zdrowia, należy wskazać na trudności 

interpretacyjne dot. przepisów o czasie pracy w tych 
zakładach. Lakoniczność niektórych przepisów za-
wartych w ustawie o zoz i Kodeksie pracy czyni je 
mało zrozumiałymi dla pracodawców i powoduje 
trudności w stosowaniu w praktyce. Nieznajomość 
przepisów regulujących czas pracy obserwuje się 
szczególnie w małych nzoz-ach, gdzie pracodawcy 
(lekarze) często sami prowadzą dokumentację pra-

cowniczą lub powierzają ją osobom nieposiadającym 
w tym zakresie odpowiedniego przygotowania mery-
torycznego (średni personel medyczny), zatrudnio-
nym przy innej pracy. Powyższe skutkuje traktowa-

niem spraw pracowniczych, w tym dotyczących 

czasu pracy pracowników, jako mało istotnych, 

drugorzędnych. Ponadto należy stwierdzić, że także 
powierzanie rozliczania czasu pracy biurom rachun-
kowym nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż otrzymu-
ją one takie dane, jakie przedstawią im pracodawcy.
Z ustaleń inspektorów wynika, że pracodawcy niekie-
dy nie dostarczają do tych biur pełnej dokumentacji,
a tylko listy obecności lub nie dostarczają żadnych do-
kumentów, polecając sporządzenie rozliczenia czasu 
pracy, z uwzględnieniem jedynie przewidzianej pra-
wem liczby dni wolnych. Rozliczenia takie, tworzone 
tylko i wyłącznie na potrzeby instytucji kontrolnych, 
nie spełniają swojej funkcji. 

Częstą przyczyną nieprowadzenia lub nieprawi-
dłowego prowadzenia w zakładach opieki zdrowot-
nej (szczególnie dużych) kart ewidencji czasu pra-
cy lekarzy jest niedocenianie przez ordynatorów tej 
dokumentacji. Wielu ordynatorów wyraża pogląd, 
że ewidencja czasu pracy nie powinna obejmować 
lekarzy. Zwykle też obciążają jej prowadzeniem po-
szczególnych pracowników, którzy z kolei traktują 
narzucony im powyższy obowiązek z nienależytą sta-
rannością, co odbija się na jakości danych zawartych 
w tych dokumentach. 

Wśród innych przyczyn nieprawidłowości należy 
wymienić: 
–  względy ekonomiczne. Oszczędzanie na kosz-

tach pracy (szczególnie w dużych, zadłużonych 
szpitalach) poprzez zmniejszanie zatrudnienia, 
skutkuje naruszaniem przepisów z zakresu czasu 
pracy. Coraz częściej zobowiązuje się pracowni-
ków (nie posiadających wyższego wykształce-
nia) do pełnienia dyżurów (tzw. kodeksowych) po 
godzinach normalnej pracy (w domu lub w pra-
cy), bez zapewnienia przewidzianego prawem 
odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz 
odpowiedniej liczby dni wolnych;

–  braki kadrowe (brak odpowiedniej liczby lekarzy 
oraz średniego personelu medycznego niektó-
rych specjalności – spowodowany masowymi wy-
jazdami do pracy za granicę). Problem ten wystę-
puje szczególnie w dużych szpitalach. Skutkiem 
jest większe obciążenie pracą zatrudnionych
w zoz-ach pracowników medycznych tych defi-
cytowych specjalności i niezapewnienie im odpo-
czynków (dobowych i tygodniowych) oraz odpo-
wiedniej liczby dni wolnych od pracy.

B. Kontrole w towarzystwach ubezpieczeniowych

Kontrole przeprowadzono u 232 pracodawców, 
którzy zatrudniali ponad 14,8 tys. pracowników,
w tym 9,7 tys. kobiet oraz 5 młodocianych. 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

50

Inspektorzy ustalili, że ponad 23% pracodaw-
ców nierzetelnie prowadziło ewidencję czasu pracy. 
Uchybienia te polegały najczęściej na niewłaściwym 

ewidencjonowaniu dziennych oraz tygodniowych wy-
miarów czasu pracy poszczególnych pracowników,
a także na nieuwzględnianiu w ewidencji danych 
dotyczących pracy w porze nocnej, w godzinach 
nadliczbowych oraz czasu dyżurów pracowniczych.

Kolejne nieprawidłowości stwierdzane podczas 
przeprowadzanych kontroli polegały na nieokreśle-
niu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy 
lub w obwieszczeniu – systemów czasu pracy (ponad 
12% pracodawców) oraz rozkładów czasu pracy
i przyjętych okresów rozliczeniowych (nieco ponad 
6% pracodawców). Brak tych informacji powodo-
wał, że pracownicy nie wiedzieli, w jakim systemie 
czasu pracy pracują, a tym samym nie mogli skutecz-
nie dochodzić swoich należności z tytułu np. pracy
w godzinach nadliczbowych czy w porze nocnej.

W czasie kontroli ujawniono też przypadki nie-
ustalenia w umowach o pracę osób zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy – liczby godzin 
pracy ponad określony w umowie wymiar, za które 
pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodze-
nia jak za pracę w godzinach nadliczbowych (9,5% 
pracodawców). Błędy w tym zakresie polegały bądź 
na nieokreślaniu ww. limitu, bądź na określaniu go na 
poziomie powszechnie obowiązujących norm czasu 
pracy.

Ponadto u 6% pracodawców kontrole wykazały 
nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowni-
ków powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyję-
tym okresie rozliczeniowym. 

Podstawowa przyczyna stwierdzonych niepra-
widłowości to nieznajomość uregulowań prawnych 
w zakresie czasu pracy, niezrozumienie treści tych 
przepisów (brak odpowiedniej wiedzy u osób prowa-
dzących sprawy kadrowe). Dążenie pracodawców 
do obniżania kosztów prowadzenia działalności gos-
podarczej skutkuje niekorzystaniem ze specjalistycz-
nego poradnictwa i fachowej obsługi prawnej. Rodzi 
to konieczność rozszerzania przez PIP działań edu-
kacyjnych dotyczących problematyki czasu pracy, 
adresowanych do firm branży ubezpieczeniowej.

C. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy

kierowców – rekontrole

Ponowne kontrole przestrzegania przepisów o cza-
sie pracy kierowców przeprowadzono u 201 praco-
dawców, którzy zatrudniali łącznie 22 tys. pracowni-
ków, w tym 3,6 tys. kobiet i 75 młodocianych. 

Miały one na celu sprawdzenie skuteczności 
działań PIP podjętych w 2007 r. i ocenę trwałości uzy-
skanych efektów. Jak wynika z ustaleń inspektorów,
w objętych rekontrolą zakładach nastąpiła wyraźna

poprawa stanu przestrzegania ww. przepisów. Doty-
czy to m.in. dokumentowania czasu pracy pracow-

ników. W 2007 r. nierzetelne prowadzenie ewidencji 
czasu pracy stwierdzono u ponad połowy kontrolowa-
nych pracodawców, natomiast w 2008 r. u co dziesią-
tego z nich. Nieprawidłowości polegały najczęściej na 
niewykazywaniu w dokumentacji pracowniczej pracy 
w godzinach nadliczbowych, a także na nieuwzględ-
nianiu czasu pracy w porze nocnej oraz czasu dyżu-
rów pracowniczych.

Kolejny obszar, w którym odnotowano wyraźną 
poprawę to przestrzeganie przepisów o co najmniej 

11-godzinnym nieprzerwanym odpoczynku dobowym. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono tylko
u ponad 9% kontrolowanych pracodawców, podczas 
gdy w 2007 r. – aż u 52%. Uchybienia polegające na 
nieudzielaniu pracownikom nieprzerwanych odpo-
czynków dobowych związane są przede wszystkim
z planowaniem zbyt długiego dnia pracy, polecaniem 
pełnienia zbyt długich dyżurów czy zlecaniem pracy 
w godzinach nadliczbowych.

Rekontrole wykazały również znaczne ogranicze-

nie skali nieprawidłowości polegających na zatrud-

nianiu pracowników w czasie pracy przekraczającym 

dzienny wymiar ustalony dla systemu, w którym pra-
cownik jest zatrudniony. Uchybienia w tym zakresie 
ujawniono u niespełna 7% kontrolowanych praco-
dawców, podczas gdy w 2007 r. problem dotyczył 
aż 62% z nich. Przyczyna tego naruszenia to przede 
wszystkim zatrudnianie zbyt małej liczby osób w sto-
sunku do faktycznych potrzeb pracodawcy.

Niezapewnianie pracownikom dnia wolnego w za-
mian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy oraz zatrudnianie 
pracowników powyżej przeciętnie pięciu dni w ty-
godniu w przyjętym okresie rozliczeniowym także 
stwierdzano zdecydowanie rzadziej niż w roku po-
przednim, bo tylko u ponad 6% pracodawców, zaś
w 2007 r. –  aż u 63% pracodawców. Nieudzielanie 
przewidzianych prawem dni wolnych, wynikających 
z 5-dniowego tygodnia pracy powodowało, że pra-
cownicy świadczyli pracę przez 6, a nawet 7 dni
w tygodniu. Dochodziło tym samym do przekrocze-
nia przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy cza-
su pracy. 

Naruszenia przepisów o czasie pracy spowo-
dowane są najczęściej nieznajomością przepisów 
lub – jak już zaznaczono – zlecaniem pracowni-
kom zadań, których wykonanie nie jest możliwe w ra-
mach powszechnie obowiązujących norm czasu 
pracy (zbyt małe zatrudnienie w stosunku do faktycz-
nych potrzeb zakładu). Dodać należy, iż pracodaw-
cy w wielu przypadkach nie rozróżniają pojęć czas 
pracy i czas prowadzenia pojazdu; w ich ocenie je-
dynie czas prowadzenia pojazdu jest czasem pracy.
Natomiast odbywane zgodnie z ustawą postoje, ob-
sługę codzienną pojazdów oraz ustawowe przerwy 
w pracy pracodawcy traktują jako czas wolny i nie 
zaliczają tych czynności do czasu pracy kierowców.
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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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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 
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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.
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W 66 zakładach funkcjonowała służba bhp,
a w 6 – pracodawcy powierzyli wykonywanie jej 
zadań specjalistom spoza zakładu pracy. W trzech 
zakładach, ze względu na występujące zagrożenia 
oraz stan zatrudnienia, inspektorzy pracy nakazali 
zwiększenie liczby pracowników tych służb. 

W 42 zakładach działała społeczna inspekcja pra-

cy, ale tylko w 30 z nich społeczni inspektorzy pracy 
wydawali zalecenia dotyczące poprawy warunków 
pracy. 

Komisję bezpieczeństwa i higieny pracy powołano 
we wszystkich zakładach, na których spoczywał taki 
obowiązek. W 1 zakładzie komisja nie dokonała prze-
glądu stanowisk pracy.

Wszyscy kontrolowani pracodawcy przepro-
wadzili ocenę ryzyka zawodowego, ale w 16 za-

kładach była ona niepełna. Nie dokonano jej na 
nowo powstałych stanowiskach pracy lub nie 
uwzględniono wszystkich zagrożeń, np. związanych 
z ręcznymi pracami transportowymi, pracą na wy-
sokości, wystąpieniem atmosfery wybuchowej na
stanowisku pracy oraz narażeniem pracowników
na hałas.

Nadal stwierdzano przypadki nieaktualizowania 
oceny po przeprowadzonej modernizacji, zmianie 
sposobu użytkowania lub instalacji nowych maszyn, 
a także po dokonaniu ponownych pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia, które wskazywały 
przekroczenie NDN lub NDS. Z inicjatywy inspekto-
rów pracy podejmowano działania zmierzające do 
uzupełnienia oceny ryzyka i wyeliminowania niepra-
widłowości.

Wykres 25. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych 
– naruszenia przepisów

Źródło: dane PIP.
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Działania kontrolne (a także doradcze, informacyj-
ne, promocyjne) inspektorów pracy w zakładach ob-
jętych wzmożonym nadzorem nastawione są przede 
wszystkim na likwidację lub – przynajmniej – znacz-
ne ograniczenie występujących zagrożeń. Wyniki 
kontroli wskazują, że w 2008 r. nastąpiła poprawa
w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń do wy-
mogów bhp, zatrudniania pracowników w narażeniu 
na czynniki szkodliwe, eksploatacji urządzeń i instala-
cji energetycznych, stanu budynków i pomieszczeń 
pracy. Odnotowano jednak wzrost liczby nieprawidło-
wości w organizacji transportu wewnątrzzakładowe-
go oraz magazynowania i składowania. Najczęściej 
stwierdzane naruszenia to: niewłaściwe oznakowa-
nie i zły stan techniczny dróg transportowych, nie-
właściwy sposób oraz dobór miejsca składowa-
nia oraz nieprzystosowanie magazynów i składów
do rodzaju składowanych materiałów. Należy zaz-
naczyć, że zagadnienia te są często bagatelizowa-
ne w zakładach pracy, więc podczas kontroli pro-
wadzonych w 2008 r. zwracano na nie szczególną 
uwagę.

Pozytywne tendencje zarysowały się natomiast 
w zakresie realizacji przez pracodawców wniosków 
profilaktycznych po zaistniałych wypadkach przy pra-
cy. Podkreślić należy, że z oceny dokumentacji powy-
padkowej dokonanej przez kontrolujących wynika, iż 
formułowane wnioski profilaktyczne były w większo-
ści adekwatne do ustalonych przyczyn i okoliczności 
wypadków.

W 12 zakładach inspektorzy pracy nie stwierdzili 
poprawy warunków pracy, przy czym w odniesie-
niu do 3 z nich, gdzie nadal nie zmniejszyła się licz-
ba zatrudnionych w warunkach przekroczenia nor-
matywów higienicznych, utrzymywały się wysokie 

wskaźniki wypadkowości oraz duża liczba zagro-
żeń wypadkowych, inspektorzy skierowali wnioski

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższe-
nie składek na ubezpieczenie wypadkowe o 100%. 
W jednym zakładzie inspektor pracy skierował taki 
wniosek po raz drugi.

Warto zaznaczyć, że zdarzały się również po-

zytywne przykłady. W jednej z firm pracodawca
na poprawę warunków pracy wydatkował kwotę
1,7 mln zł. Przeprowadził m.in.: wymianę oświetle-
nia, remont pomieszczeń warsztatowych, pomiesz-
czeń higienicznosanitarnych, instalacji wentylacyjnej. 
Zakupił także nowe środki ochrony indywidualnej, 
urządzenia transportu bliskiego oraz wentylatory do 
prac spawalniczych.

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości, 
należy wskazać przede wszystkim:
– niewystarczającą znajomość przepisów bhp

przez pracowników i osoby z nadzoru mimo for-
malnego spełnienia obowiązku posiadania za-
świadczeń z odbytych szkoleń;

– brak stosownego nadzoru nad prowadzony-
mi pracami, tolerowanie niewłaściwych metod 
pracy;

– lekceważenie zagrożeń wynikających z pozornie 
drobnych uchybień;

– brak środków finansowych na dostosowanie 
maszyn i urządzeń do wymogów bhp, a także na 
poprawę stanu technicznego obiektów i pomiesz-
czeń pracy (powód często wskazywany przez 
kontrolowanych pracodawców).
Z uwagi na rodzaj zagrożeń występujących

w tej grupie zakładów, kontrole wspierane działania-
mi doradczymi, informacyjnymi i promocyjnymi będą 
kontynuowane.
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1.  Kontrola legalności zatrudnienia

A.  Informacje ogólne

Kontrole legalności zatrudnienia są prowadzone 
przez PIP od 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontroli PIP w tym zakresie podlegają pracodaw-
cy oraz przedsiębiorcy niebędący pracodawcami –
na rzecz których jest świadczona praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny 
rachunek działalność gospodarczą.

Zgodnie z ww. ustawą, do zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy należy:
– kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-

robkowej i wykonywania działalności;
– kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-

robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców;

– kontrola przestrzegania obowiązku:
 informowania powiatowych urzędów pracy

o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierze-
niu mu wykonywania innej pracy zarob-
kowej,

 informowania powiatowych urzędów pra-
cy przez bezrobotnych o podjęciu zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub działal-
ności,
 opłacania składek na Fundusz Pracy,
 dokonania wpisu do rejestru agencji zatrud-

nienia działalności, której prowadzenie jest 
uzależnione od uzyskania wpisu do tego re-
jestru,
 prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie

z warunkami określonymi w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy obejmują 
ponadto ściganie wykroczeń określonych w usta-
wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy oraz udział w postępo-
waniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela 
publicznego.

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
łącznie prawie 25,6 tys. kontroli, podczas których 

badali zagadnienia legalności zatrudnienia. W tej
liczbie:

Wykres 26. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach – kontrole legalności zatrudnienia

prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie
z warunkami określonymi w przepisach o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

powiadomienie powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu 
osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej 

wykonywania innej pracy zarobkowej

opłacanie składek na Fundusz Pracy

zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych 
lub wykonujących inną pracę zarobkową

odbieranie przez pracodawcę pisemnych oświadczeń
o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych

           % wniosków    0    5    10   15   20     25   30   35

     2008         2007

Źródło: dane PIP.
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– 24,2 tys. kontroli obejmowało tematykę legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oby-
wateli polskich, a 1 820 – legalności zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców;

– 470 kontroli dotyczyło przestrzegania przez agen-
cje zatrudnienia przepisów o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.
Kontrolami objęto ponad 24,1 tys. podmiotów,

w których świadczyło pracę przeszło 1,6 mln osób,
w tym 267,1 tys. na podstawie umów cywilnopraw-
nych oraz 15,2 tys. osób prowadzących na własny 
rachunek działalność gospodarczą.

Podobnie jak w 2007 r., ponad połowa kontroli do-
tyczyła mikroprzedsiębiorstw, czyli firm o zatrudnieniu 
do 9 osób (58% kontroli).

Skontrolowano legalność zatrudnienia ponad

195 tys. osób, w tym prawie 7,9 tys. cudzoziemców
(w ramach tej liczby – 3,9 tys. cudzoziemców zo-
bowiązanych do posiadania zezwolenia na pracę). 
Kontrole z zakresu opłacania składek na Fundusz 
Pracy objęły blisko 555 tys. osób.

Nieprawidłowości w zakresie legalności za-
trudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
stwierdzono – podobnie jak w roku poprzednim 
– w więcej niż połowie skontrolowanych podmio-
tów (57%).

W co piątym kontrolowanym podmiocie ujaw-

niono nielegalne zatrudnienie lub nielegalne po-

Wykres 27. Zakres przedmiotowy wykroczeń – kontrole legalności zatrudnienia

zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach,
w których powinna być zawarta umowa o pracę

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej
pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia 

powiatowego urzędu pracy

podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności przez bezrobotnego bez zawiadomienia 

powiatowego urzędu pracy

opłacanie składek na Fundusz Pracy

       % wykroczeń      0   5     10   15   20   25   30    35

    2008         2007

Źródło: dane PIP.

wierzenie innej pracy zarobkowej obywatelom pol-

skim, w co szóstym zaś stwierdzono nieprawidło-

wości w zakresie opłacania składek na Fundusz

Pracy, tzn. ich nieopłacanie bądź nieterminowe opła-
canie.

Wśród skontrolowanych agencji zatrudnienia,

19 działało nielegalnie (w 2007 r. – 16), tj. bez uzys-
kania wpisu do rejestru takich podmiotów, którego 
prowadzenie należy do kompetencji marszałka wo-
jewództwa.

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzo-

ziemców stwierdzono w co jedenastym podmiocie 

powierzającym pracę obcokrajowcom (w 2007 r. –
w co dziewiątym).

W rezultacie kontroli legalności zatrudnienia 
inspektorzy pracy skierowali wystąpienia do prawie 
14,5 tys. pracodawców i przedsiębiorców. Sformuło-
wano w nich ponad 26,3 tys. wniosków zobowiązują-
cych do usunięcia nieprawidłowości, które dotyczyły 
prawie 214 tys. osób świadczących pracę w kontrolo-
wanych podmiotach.

Podobnie jak w 2007 r., dominowały wnioski
w zakresie odbierania przez pracodawcę – przed
zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pra-
cy zarobkowej – pisemnego oświadczenia o pozo-
stawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobot-
nych (34%). 

Kontrolując problematykę legalności zatrudnie-
nia, inspektorzy pracy ujawnili ponad 7,7 tys. wykro-
czeń, które zostały popełnione przez 4 186 praco-
dawców i 1 948 osób świadczących pracę.
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W stosunku do sprawców wykroczeń inspek-
torzy:
– nałożyli grzywny w drodze 679 mandatów kar-

nych na łączną kwotę 892,7 tys. zł (średnia wyso-
kość grzywny to 1 285 zł);

– skierowali do sądów 3 317 wniosków o ukaranie 
(do 31 stycznia 2008 r. sądy wydały rozstrzyg-
nięcia w 2 822 sprawach, przy czym w 2 708 przy-
padkach na sprawców nałożono grzywny na 
łączną sumę 5,3 mln zł – średnia kwota grzywny 
wyniosła 1 940 zł; wobec 55 obwinionych orze-
czono karę nagany, a w 32 przypadkach uznano 
winę sprawcy, ale odstąpiono od wymierzenia 
kary);

– zastosowali 2 138 środków oddziaływania wy-
chowawczego na podstawie art. 41 Kodeksu 
wykroczeń;

– w 268 przypadkach skierowali do prokuratu-
ry zawiadomienia dotyczące 381 czynów noszą-
cych znamiona przestępstwa; najwięcej polegało 
na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw 
pracownika wynikających ze stosunku pracy lub 
ubezpieczenia społecznego (74 przypadki), a w 
następnej kolejności – naruszaniu prawa o ubez-
pieczeniach społecznych (53), poświadczeniu 
nieprawdy w wystawianych dokumentach (49), 
utrudnianiu bądź udaremnianiu inspektorom pra-
cy wykonywania czynności służbowych (48) oraz 
fałszowaniu dokumentów (47).

Realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach 
zawartych przez Głównego Inspektora Pracy (w tym
w szczególności w Porozumieniu w sprawie za-
sad współdziałania pomiędzy Państwową Inspek-
cją Pracy i Strażą Graniczą, podpisanym w dniu
18 kwietnia 2008 r. przez Głównego Inspektora Pra-
cy i Komendanta Głównego Straży Granicznej), za-

wiadomiono – w 3 675 przypadkach – właściwe 
organy władzy i organy nadzoru nad warunkami 
pracy o naruszeniach przepisów w zakresie legal-
ności zatrudnienia. Dominowały powiadomienia
kierowane do starostów – 1 446, Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych – 949 i urzędów skarbowych –
262. Ponadto w przypadku skierowania wniosku
o ukaranie do sądu, w związku z popełnieniem wy-
kroczenia dotyczącego opłacania składek na Fun-
dusz Pracy, informowano – jako pokrzywdzonego 
– Departament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej.

W ramach współpracy z innymi organami, prze-
prowadzono w obszarze legalności zatrudnienia 
361 wspólnych kontroli (156 – ze Strażą Graniczną, 
108 – z Policją i 20 – ze Służbą Celną). Poza tym
w 662 przypadkach miały miejsce kontrole na wnio-
sek organu współdziałającego. Przeważały wnioski 
powiatowych urzędów pracy (180 kontroli), Policji 

(99), wojewódzkich urzędów pracy (87) oraz urzędów 
skarbowych (76).

B.  Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich

Zagadnienie legalności zatrudnienia i innej pra-
cy zarobkowej obywateli polskich badane było 
podczas 24,2 tys. kontroli. Objęto nimi 22,9 tys. pod-
miotów, w których wykonywało pracę ponad 1,1 mln 
osób. Wśród kontrolowanych podmiotów dominowa-
ły mikroprzedsiębiorstwa (60% kontroli).

W 2008 r. przestrzeganie przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia sprawdzano m.in. podczas
kontroli z następujących tematów planu pracy PIP:
– „Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrud-
niania, czasu pracy oraz bhp w placówkach handlu 
detalicznego – 457 kontroli;
– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-

ności zatrudnienia, czasu pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu 
piekarniczego” – 365 kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia oraz bhp w gospodarstwach 
rolnych zatrudniających pracowników” – 398 
kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legalno-
ści zatrudnienia oraz bezpieczeństwo pracy przy 
pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnic-
twie” – 448 kontroli;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legal-
ności zatrudnienia oraz bhp na placach budów” 
– 4 433 kontrole;

– „Przestrzeganie przepisów dotyczących legalno-
ści zatrudnienia oraz bhp przy budowie i remon-
cie dróg i autostrad, w tym mostów i wiaduktów” 
– 741 kontroli.

Województwa, w których najczęściej stwierdzano 
takie przypadki to: podkarpackie (37% kontrolowa-
nych podmiotów), a w następnej kolejności – kujaw-
sko-pomorskie (25%) i warmińsko-mazurskie (24%).

W co piątym kontrolowanym podmiocie (4 684) 
inspektorzy pracy ujawnili nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalną inną pracę zarobkową, tj. zatrudnie-
nie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia
na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 
niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonują-
cej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia spo-
łecznego, podjęcie przez bezrobotnego zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub działalności – bez 
powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy oraz zatrudnienie lub powierzenie wy-
konywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu 
– bez zawiadomienia o tym powiatowego urzędu 
pracy przez pracodawcę.
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Natomiast spośród sekcji gospodarki najczęściej 
wykazywano wspomniane nieprawidłowości w hote-
lach i restauracjach (w 26% kontrolowanych podmio-
tów tej sekcji) oraz w sekcji transport i składowanie 
(22%).

Najbardziej godzące w prawa pracownicze for-
my nielegalnego zatrudnienia to zatrudnienie bez 
potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę
i jej warunków oraz niezgłoszenie osoby wykonują-
cej pracę do ubezpieczenia społecznego. Nieprawi-
dłowości takie stwierdzono w 1,9 tys. podmiotów (tj. 
w 8% podmiotów poddanych kontroli), a dotyczyły 
one 6,1 tys. osób (3,3% objętych kontrolą), w tym
896 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. I tak:
– zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy

o pracę – ujawniono w 1 167 podmiotach;
– zawieranie umów cywilnoprawnych w warun-

kach, w których powinna być zawarta umowa
o pracę – w 786 skontrolowanych podmiotach;

– niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego –
w 701 skontrolowanych podmiotach (obowią-
zek zgłoszenia nie został dopełniony wobec
1 788 osób).

Mapa 2. Odsetek podmiotów, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową

Źródło: dane PIP.

Ponadto w 4 275 podmiotach wykazano nieter-

minowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego 
(dotyczyło ponad 13 tys. osób).

Przypadki zatrudniania bez potwierdzenia na pi-
śmie umowy o pracę lub bez zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego najczęściej stwierdzano w wo-
jewództwie podkarpackim (12,8% kontrolowanych 
podmiotów), a najrzadziej – w woj. lubuskim (3,5%).

Ww. nieprawidłowości najczęściej wykazywano 
w hotelach i restauracjach (w co siódmym kontrolo-
wanym podmiocie tej sekcji), a także w podmiotach 
sekcji gospodarki: pośrednictwo finansowe oraz 
transport i składowanie (w co ósmym).

Przeprowadzone w 2008 r. kontrole na placach 

budów wykazały nielegalną pracę ponad 2 tys. osób. 
Ujawnione przypadki pracy „na czarno”, tzn. bez 
pisemnych umów o pracę lub bez zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego, dotyczyły najczęściej 
pracodawców zatrudniających do 9 osób, zwłasz-
cza przy krótkotrwałym zatrudnieniu, np. do prac 
instalacyjnych, wykończeniowych lub w związku z re-
alizacją kontraktów na prace remontowe. Pracodaw-
cy nierzadko kierują się świadomością okresowego 
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zatrudnienia osób do takich robót i nie traktują ich 
w zakresie praw pracowniczych oraz swoich obo-
wiązków na równi z pracownikami zatrudnionymi na 
stałe. 

Należy podkreślić, że wyniki kontroli na placach 
budów nie oddają w pełni rzeczywistej skali niele-

galnego zatrudnienia w tej branży. Wynika to m.in. 
z możliwości zawierania umów cywilnoprawnych 
w formie ustnej (w tym powszechnie stosowanych 

umów o dzieło) oraz braku przepisu zobowiązują-
cego pracodawcę do przechowywania w miejscu 
pracy kopii umów zawartych z osobami zatrudnio-
nymi na placu budowy czy dowodów zgłoszenia ich
do ZUS. Dostarczenie tych dokumentów – na żąda-
nie inspektora – po kilku dniach nie zawsze świad-
czy o tym, że sporządzono je terminowo, a jedynie 
potwierdza dopełnienie tego obowiązku w związku
z prowadzoną kontrolą.

Wykres 28. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową
– wg branż

rolnictwo i łowiectwo

budownictwo

edukacja

pozostała działalność usługowa

obsługa nieruchomości

handel i naprawy

przetwórstwo przemysłowe

pośrednictwo finansowe

ochrona zdrowia

transport i składowanie

hotele i restauracje

   % podmiotów w danej branży naruszających przepisy    0     5     10     15    20     25     30

Źródło: dane PIP.

W gospodarstwach rolnych nielegalne zatrud-
nienie występuje najczęściej w stosunku do pra-
cowników sezonowych oraz głównie w małych za-
kładach, niedysponujących obsługą w zakresie spraw
kadrowych. W ocenie pracodawców, powierzenie pra-
cy na okres kilku miesięcy w roku zwalnia podmiot 
zatrudniający z obowiązku prowadzenia pełnej doku-
mentacji pracowniczej. Również sami pracownicy nie 
są zainteresowani zawieraniem jakichkolwiek umów, 
zwłaszcza gdy są ubezpieczeni w KRUS. Stwierdza-
no także przypadki wykonywania pracy na zasadzie 
„odrobku”, tj. w ramach wzajemnych rozliczeń finan-
sowych pomiędzy pracodawcą a wykonującym pra-
cę. Dotyczy to w szczególności byłych pracowników 
PGR, niekiedy uzależnionych od pracodawcy np.
w związku z opłatami za zajmowanie należącego do 

niego lokalu mieszkalnego bądź posiadających indy-
widualne gospodarstwa rolne, na potrzeby których 
pracodawca udostępnia im sprzęt lub środki produk-
cji rolnej (nawozy, ziarno, opał itp.).

Należy także podkreślić, że bezpośrednie dotar-
cie inspektorów PIP do miejsc wykonywania pracy 
w rolnictwie (pola, łąki, sady, szklarnie) jest często 
niemożliwe – bez uprzedniego zgłoszenia się do
siedziby pracodawcy lub przeprowadzenia wcześ-
niejszego rozpoznania (do czego inspektor pracy nie 
jest formalnie uprawniony). Powyższe okoliczności 
stanowią barierę ograniczającą skuteczne zwalczanie 
nielegalnej pracy w sektorze rolniczym.

Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyka-
zały ponadto 3 219 przypadków podjęcia przez bez-
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robotnych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności – bez powiadomienia o tym właściwego 
powiatowego urzędu pracy. We wskazanej liczbie, 
obowiązku tego nie dopełniło 610 osób pobierają-
cych zasiłek dla bezrobotnych.

Blisko 9 tys. pracodawców, tj. 40% objętych 
kontrolą (w 2007 r. – 42%) nie dopełniło obowiązku 

odebrania od osób przyjmowanych do pracy – pisem-

nych oświadczeń o pozostawaniu lub niepozosta-
waniu w rejestrze bezrobotnych. Nie uzyskali ich od 
prawie 38,5 tys. nowo zatrudnionych osób.

Ponadto 2,4 tys. kontrolowanych pracodawców 
nie respektowało obowiązku zawiadomienia właści-

wego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu lub 
powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie zareje-

strowanej jako bezrobotna. Dotyczyło to 4 361 bezro-
botnych, w tym 915 bezrobotnych pobierających za-
siłek. Kolejnych 1,6 tys. pracodawców nie dotrzymało 
terminu zawiadomienia powiatowego urzędu pracy 
(w odniesieniu do 2 810 bezrobotnych).

Podobnie jak w roku poprzednim, dużą skalę 
nieprawidłowości (dot. 125 tys. osób) stwierdzono
w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy. Nie-
opłacenie comiesięcznych składek na ten fundusz 
ujawniono w 1 678 podmiotach. Składki nie zosta-
ły opłacone za ponad 52,5 tys. osób (9,5% obję-
tych kontrolą; w 2007 r. – 10%). Kwota nieopłaco-
nych składek to prawie 13,7 mln zł (w 2007 r. –
 6,2 mln zł).

Mapa 3. Odsetek podmiotów, w których stwierdzono zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę 
lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego

Źródło: dane PIP.

Opóźnienia, często kilkumiesięczne, odnotowano 
w kolejnych 1 993 podmiotach i dotyczyły one skła-
dek za ponad 72,4 tys. osób (13% objętych kontrolą; 
w 2007 r. – 16%).

Ujawniono również wykroczenia polegające na nie-

zgłoszeniu do ZUS wymaganych danych lub zgłosze-

niu nieprawdziwych danych mających wpływ na wy-
miar składek na Fundusz Pracy (w 509 podmiotach, 
w odniesieniu do danych 2 337 osób).

W ocenie inspektorów pracy, ujawnione naru-
szenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego 
działania pracodawców i przedsiębiorców, podejmo-
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wanego najczęściej w celu osiągnięcia nienależnych 
korzyści finansowych. Podstawowa przyczyna niele-

galnego zatrudnienia nie uległa więc zmianie i nadal 

jest nią chęć uniknięcia przez pracodawców dodat-

kowych kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem 

pracowników zgodnie z prawem. Chodzi tu przede 
wszystkim o unikanie płacenia składek na ubezpie-
czenie społeczne i Fundusz Pracy, podatków i innych 
opłat, a także uchylanie się od przestrzegania stan-
dardów prawa pracy, takich jak: minimalne wynagro-
dzenie za pracę, normy czasu pracy i obowiązkowe 
okresy odpoczynku, udzielanie urlopów wypoczyn-
kowych.

Inspektorzy wskazują ponadto, że na niele-
galną formę świadczenia pracy często godzą się 
sami pracobiorcy, dla których może być korzystne 
otrzymywanie niezadeklarowanego wynagrodzenia, 
zwłaszcza jeśli równocześnie pobierają zasiłek dla 
bezrobotnych albo korzystają z pomocy społecznej. 
Dla zatrudniających się w „szarej strefie” korzyści 
wynikające z rejestracji zatrudnienia (np. świadczenia 
socjalne czy ochrona pracy oraz wysokość przyszłej 
emerytury) są odsunięte w czasie i przez to mniej 
istotne. Wiele z takich osób w ogóle nie dostrzega 

potrzeby legalizacji pracy i nie bierze pod uwagę nie-

właściwości swojego postępowania. Poza tym praca 
„na czarno” nie spotyka się zazwyczaj z negatywną 
reakcją środowiska, a zatem osoba w ten sposób 
„zatrudniona” może liczyć na społeczne usankcjono-
wanie swojego postępowania.

Z kolei w ocenie pracodawców i przedsiębiorców 
naruszenia przepisów, w tym nielegalne zatrudnia-
nie, wynikają z konieczności obniżania kosztów 
pracy. Wysokie obciążenie podatkami i składkami 
powoduje, że w warunkach nie zawsze uczciwej kon-
kurencji podmioty zatrudniające uznają za nieopła-
calne jakiekolwiek podwyższenie kosztów pracy. 
Wskazują też na duży stopień obwarowania kwestii 
zatrudnienia mało elastycznymi regulacjami prawny-

mi, które w dodatku ulegają częstym zmianom, co
w znacznym stopniu ogranicza swobodę prowadze-
nia działalności gospodarczej. Motywem nielegalne-
go zatrudniania jest także uniknięcie czasochłonnych 

i skomplikowanych procedur urzędowych. Zwłaszcza 
przy zatrudnianiu na krótkie okresy bądź do pracy 
sezonowej konieczność przeprowadzenia proce-
dur związanych z rejestracją pracownika, a następnie 
wyrejestrowaniem – postrzeganych przez pracodaw-
ców jako skomplikowane, niejasne i kłopotliwe – od-
stręcza wielu z nich od legalizacji zatrudnienia. 

Źródło: dane PIP.

Wykres 29. Podmioty, w których ujawniono zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę
lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego – wg branż
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budownictwo

edukacja

przetwórstwo przemysłowe

ochrona zdrowia

handel i naprawy

pozostała działalność usługowa
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Przeprowadzone kontrole wykazały, że skala nie-

prawidłowości ujawnionych w roku sprawozdaw-
czym – zwłaszcza w zakresie zatrudniania bez po-
twierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę i jej 
warunków – była nieco mniejsza niż w latach poprzed-

nich. Oprócz bezpośrednich efektów oraz odbioru 
społecznego działań kontrolnych i prewencyjnych
podejmowanych przez inspektorów pracy, z pewno-
ścią wpłynęły na to zmiany na rynku pracy, tj. spa-
dek o 15,6% liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w urzędach pracy w końcu grudnia 2008 r. w sto-
sunku do grudnia 2007 r. Według danych GUS, na 
koniec 2007 r. stopa bezrobocia wynosiła 11,4%,
we wrześniu 2008 r. – 8,9%, zaś w grudniu 2008 r. – 
9,5%. Spadek bezrobocia spowodował, że w niektó-
rych branżach i zawodach pracodawcy poszukiwali 
wykwalifikowanych pracowników, a kandydaci nie 

Wykres 30. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – naruszenia przepisów 

zgłoszenie osób zatrudnionych lub wykonujących inną
pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego

potwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków umów o pracę

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy 
(zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast

obowiązkowej umowy o pracę)

opłacanie składek na Fundusz Pracy

terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy

terminowość zawiadamiania powiatowego urzędu pracy
o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej

osobie zarejestrowanej jako bezrobotna

terminowość zgłaszania osób zatrudnionych lub wykonujących 
inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego

zawiadomienie powiatowego urzędu pracy
o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej

osobie zarejestrowanej jako bezrobotna

uzyskanie przez pracodawcę przed zatrudnieniem osoby
lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej

pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu
w rejestrze bezrobotnych
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Źródło: dane PIP.

byli zmuszeni do podjęcia każdej zaproponowanej 
pracy.

Nadal ujawniane są praktyki mające na celu obej-
ście przepisów, np. przez stosowanie tzw. „okresów 

próbnych”, podczas których ocenia się przydatność da-
nej osoby do określonej pracy, zatrudniając ją bez pi-
semnej umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego. Inny przykład to zawieranie umów „na wszelki
wypadek” (np. kontroli PIP), które faktycznie istnieją 
tylko przez okres wykonywania pracy, zaś po jej za-
kończeniu pieniądze przekazywane są prosto „do ręki”
(bez opłacenia podatku i składek), a umowa jest nisz-
czona. Częstą praktyką jest także zawieranie umowy bez

daty. Taka umowa stanowi wówczas swoistą polisę –
może być użyta podczas kontroli lub też np. w sytuacji,
gdy niezarejestrowany pracownik ulegnie wypadkowi.
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Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego czę-
sto ma również miejsce w przypadku pracowników 
prowadzących działalność gospodarczą bądź pobie-
rających emeryturę lub rentę (nie chcą oni wykazywać 
dodatkowych dochodów, by nie utracić świadczenia).

Inspektorzy pracy wskazują też na wadliwość 

regulacji prawnych, które nie zapewniają skuteczne-
go egzekwowania prawa. Pracodawcy wiedzą, że np. 
nie ma obowiązku potwierdzenia umowy o pracę na 
piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy 
(lecz dopiero w dniu jej rozpoczęcia) oraz że mają
7 dni na zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia 
społecznego. W razie wizyty inspektora oświadczają, 
że dana osoba pracuje „od dnia kontroli”, a w przy-
padku umów cywilnoprawnych – „od dnia poprzedza-
jącego kontrolę” lub „od 2–3 dni”. W obawie o utratę 
pracy poświadczają to również sami pracownicy. Wo-
bec zgodności tych oświadczeń trudno jest w trakcie 
kontroli wykazać, że osoby te pracują nielegalnie.

Podczas kontroli inspektorzy pracy znacznie czę-
ściej niż w roku poprzednim kwestionowali umowy 

cywilnoprawne. Świadczy to o nasileniu się zjawis-

ka zawierania tego rodzaju umów, w tym coraz częś-

ciej umów o dzieło – w przypadkach, w których 
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być 
zawarta umowa o pracę. Praktyki takie są stosowa-
ne w celu ograniczenia dodatkowych kosztów pracy, 
np. kosztów szkoleń z zakresu bhp, profilaktycznych 
badań lekarskich bądź – w przypadku umów o dzie-
ło – składek na ubezpieczenie społeczne. Praco-
dawcy próbują również w ten sposób unikać ograni-
czeń wynikających z przepisów Kodeksu pracy, np. 
w zakresie czasu pracy, ochrony wynagrodzeń czy 
rozwiązywania umów o pracę. W pewnych branżach, 
przykładowo – w firmach zajmujących się ochroną 
osób i mienia, można nawet mówić o wypieraniu 
umów o pracę przez umowy cywilnoprawne. Pośred-
nio taki stan rzeczy jest także rezultatem linii orzecz-
nictwa sądowego, które przykłada szczególną wagę 
do tzw. autonomii woli stron umowy. Pomijane jest 
natomiast zjawisko presji ekonomicznej pracodawcy 
oraz brak równości stron stosunku zatrudnienia, które 
to przesłanki poważnie ograniczają autonomię woli 
potencjalnych pracowników.

Nadal niepokoi skala nieprawidłowości w zakre-
sie opłacania składek na Fundusz Pracy. Oprócz 
przypadków, gdy ewidentnie ma to związek z trud-
nościami ekonomicznymi płatnika, nieopłacanie skła-

dek często wynika z przeświadczenia o bezkarności 

takiego postępowania, zwłaszcza w zakresie krótko-
terminowych opóźnień. Mając na uwadze zwolnie-
nie z odpowiedzialności na podstawie art. 122 ust 2 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, wielu płatników zakłada bowiem, że należno-
ści uda się opłacić przed kontrolą. Wskazuje to też 
na niedoskonałość funkcjonowania systemu egzek-

wowania składek przez ZUS, który w większości 
przypadków posiada informacje o zobowiązaniach 
płatnika wymagających reakcji.

Realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, w ramach podejmowanych 
zadań z zakresu kontroli legalności zatrudnienia, 
inspektorzy pracy współdziałają z innymi organami,
w szczególności z publicznymi służbami zatrudnienia, 
Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami 
skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
a także z organami samorządu terytorialnego. Naj-
częstszą formą współdziałania są powiadomienia ww. 
organów o naruszeniach przepisów dotyczących le-
galności zatrudnienia. Oceniając dotychczasowe efek-
ty tej współpracy, należy stwierdzić, że wymaga ona 
usprawnienia. W szczególności dotyczy to braku od-
powiedzi na powiadomienia i pisma kierowane do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów kontroli
skarbowej. Odpowiedzi takie – i informacje o podję-
tych działaniach – inspekcja pracy uzyskuje jedynie 
na ok. 40% skierowanych powiadomień. Odpowiedzi 
te są niejednokrotnie dość ogólnikowe i zawierają 
takie stwierdzenia, jak: „sprawę skierowano do kon-
troli” albo „sprawę skierowano do egzekucji”, ale bez 
konkretnej informacji, jaki jest ostateczny rezultat tych 
działań, a zwłaszcza ich wymierny efekt finansowy.

Z kolei urzędy kontroli skarbowej w udzielonych 
odpowiedziach najczęściej informują inspektorów 
pracy o przekazaniu sprawy do właściwych urzędów 
skarbowych w celu rozpoznania bądź wskazują, że
czynności kontrolne będą prowadzone dopiero w przy-
padku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów 
prawa albo wprost komunikują, że skala ujawnionych 
naruszeń prawa podatkowego jest na tyle  mała, iż 
urząd nie jest zainteresowany podejmowaniem kon-
troli (ma do zrealizowania inne zadania w ramach wła-
snego, koordynowanego przez jednostkę nadrzędną, 
planu kontroli).

W celu podniesienia efektywności działań Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w obszarze legalności za-
trudnienia za uzasadnione należy uznać:
 wydzielenie w strukturze PIP odrębnego pionu 

(sekcji legalności zatrudnienia), tworzonego przez
specjalistów zajmujących się tylko tą problema-
tyką;

 rozwijanie współpracy z innym organami kontroli 
i nadzoru (Strażą Graniczną, urzędami skarbowy-
mi, ZUS, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspek-
cją Handlową, inspektoratami nadzoru budowla-
nego, Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, 
Służbą Celną), w szczególności w zakresie wy-
miany informacji o wynikach kontroli przeprowa-
dzonych przez poszczególne organy, wymiany 
doświadczeń i informacji o dobrych praktykach 
oraz prowadzenia – możliwie często – wspólnych 
kontroli z zakresu legalności zatrudnienia;
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 ukierunkowanie działań kontrolnych na obszary, 
gdzie praktyki nielegalnego zatrudnienia wystę-
pują najczęściej, zwłaszcza na dziedziny gospo-
darki, w których periodycznie następuje duży 
wzrost zatrudnienia (np. budownictwo, gastro-
nomia, hotelarstwo, rolnictwo) oraz na regiony 
objęte znacznym bezrobociem;

 rozwijanie działań służących upowszechnianiu 
znajomości przepisów dotyczących legalnoś-
ci zatrudnienia, zarówno wśród pracodawców
i przedsiębiorców, jak i osób, którym podmioty 
te powierzają wykonywanie pracy zarobkowej 
(wydawnictwa promocyjne, oddziaływanie za 
pośrednictwem mediów – przede wszystkim pro-
gramów lokalnych, prasy regionalnej itp.).

Wskazane wyżej praktyki obchodzenia przepi-
sów prawa uzasadniają pogląd PIP, że nadal niezbęd-
nym warunkiem zapewnienia skuteczności kontroli 
legalności zatrudnienia są zmiany przepisów:
 art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy – poprzez wprowadzenie obowiąz-
ku zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej 
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, a nie 
– jak dotychczas – najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
pracy;

 art. 36 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych – w celu 
ustanowienia obowiązku zgłoszenia osób za-
trudnionych lub wykonujących inną pracę za-
robkową do ubezpieczenia społecznego – przed 
dopuszczeniem do pracy (a nie w ciągu 7 dni), 
np. poprzez wstępną rejestrację elektroniczną
czy wypełnienie formularza na stronie interneto-
wej ZUS.

Postulowane jest ponadto rozpoczęcie procesu 
zmian legislacyjnych, polegających w szczególności 
na:
 ustawowym objęciu przez PIP kontrolą legalności 

zatrudnienia także innych podmiotów aniżeli okre-
ślone w art. 13 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, jeżeli istnieje podejrzenie 
pracy nielegalnej;

 umożliwieniu stosowania przez inspektorów po-
stępowania mandatowego w razie stwierdzenia
w toku kontroli wykroczenia polegającego na na-
ruszeniu przepisów ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (według aktualnego 
stanu prawnego, inspektorzy pracy mogą w takich 
przypadkach jedynie występować z wnioskami
o ukaranie do sądu);

 zapewnieniu inspektorom pracy dostępu do baz 
danych zawierających informacje przydatne do 
kontroli legalności zatrudnienia.

Warunkiem zwiększenia skuteczności działań 
kontrolnych jest także stworzenie centralnego sys-

temu monitorowania nielegalnego zatrudnienia, który 
pozwoli na uzyskiwanie bieżących informacji o skali 
i tendencjach występujących na rynku pracy niere-
jestrowanej. Oprócz tego konieczny jest jednolity 
system koordynacji działań kontrolnych i prewencyj-
nych, realizowanych przez różne instytucje publicz-
ne. Wskazane w tym zakresie jest w szczególności 
rozważenie:
 opracowania przez właściwe organy państwowe 

kompleksowego programu zwalczania zjawiska 
pracy nierejestrowanej wraz z harmonogramem 
jego wdrażania;

 stworzenia w ramach funkcjonujących organów 
kontroli przestrzegania prawa (Policji, Straży Gra-
nicznej, ZUS, urzędów skarbowych itd.) wydzie-
lonych struktur (komórek), które współpracując 
ze sobą, realizowałyby politykę państwa w kwestii 
zwalczania nielegalnej pracy;

 przypisania Ministerstwu Finansów zadań koor-
dynatora działań – w walce z nielegalnym zatrud-
nieniem – wszystkich służb państwowych, które 
mają na celu ograniczenie strat budżetu państwa 
powstających w wyniku patologii na rynku pracy;

 stworzenia centralnego rejestru osób podlega-
jących ubezpieczeniu społecznemu, dostępne-
go dla wszystkich państwowych służb mających 
uprawnienia kontrolne w zakresie legalności za-
trudnienia.

C.  Kontrole legalności zatrudnienia,

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 1 820 kontroli dotyczących legalności 
zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziem-
ców. Objęto nimi 1 682 podmioty, powierzające pra-
cę w sumie 7 889 cudzoziemcom (na ogólną liczbę 
639 tys. osób pracujących w skontrolowanych pod-
miotach). Zezwolenie na pracę na terytorium Polski 
było wymagane tylko od 3 911 cudzoziemców, którzy 
byli zatrudnieni w 980 (54%) podmiotach poddanych 
kontroli. Pozostali obcokrajowcy, których dotyczyły 
kontrole, tj. 3 978 osób, należeli do kategorii cu-
dzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę.

Spośród skontrolowanych podmiotów najwięcej 
należało do sekcji: przetwórstwo przemysłowe (32%), 
handel i naprawy (18%), hotele i restauracje (9%) oraz 
budownictwo (9%). Przeważały (53%) małe firmy,
o zatrudnieniu poniżej 50 osób.

Naruszenia przepisów stwierdzono w co czwar-
tym podmiocie poddanym kontroli, przy czym niele-
galne wykonywanie pracy przez cudzoziemców – tzn. 
bez wymaganego zezwolenia na pracę, na innym 
stanowisku lub na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu, niezgodnie z deklarowanym celem po-
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bytu bądź bez zawarcia wymaganych umów o pracę 
lub umów cywilnoprawnych – ujawniono w 166 pod-
miotach (stanowi to 9% skontrolowanych zakładów,
w których wykonywali pracę obcokrajowcy).

Stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy przez 

343 obcokrajowców (tj. 4% ogółu poddanych kontro-
li), z których 310 było objętych obowiązkiem posia-
dania zezwolenia na pracę.

Najczęściej spotykane w tym zakresie uchybienia 
to brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziem-

ca – wykazano go podczas 123 kontroli, w stosunku 
do 230 cudzoziemców. Oznacza to, że przepisów
w tym zakresie nie przestrzegano w 13% podmiotów 
zatrudniających cudzoziemców, wobec których było 
wymagane zezwolenie na pracę.

Stwierdzono ponadto:
– wykonywanie pracy bez zawarcia wymaganych 

umów o pracę lub umów cywilnoprawnych –
przez 136 cudzoziemców;

– wykonywanie pracy przez cudzoziemców prze-
bywających w Polsce nielegalnie bądź niezgod-
nie z deklarowanym celem pobytu (tj. brak waż-
nej wizy lub innego dokumentu uprawniającego 
cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski lub 
podstawa pobytu nieuprawniająca cudzoziemca 
do wykonywania pracy) – 100 cudzoziemców;

– wykonywanie pracy na innym stanowisku lub na 
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na 
pracę – 41 cudzoziemców.

Przeprowadzone kontrole wykazały nielegalną 

pracę obywateli 41 krajów. Najliczniejszą grupę (173 

osoby, tj. 50%) stanowili cudzoziemcy ze Wschodu –
pochodzący z państw powstałych po rozpadzie byłe-
go Związku Radzieckiego (w szczególności Ukrainy, 
Mołdowy, Białorusi oraz Rosji). Druga pod względem 
liczebności grupa obcokrajowców, których nielega-
lna praca została ujawniona, to obywatele krajów da-
lekowschodnich (głównie Wietnamu, Chin, Republiki 
Korei, Tajwanu) – łącznie 108 cudzoziemców (31% 
nielegalnie pracujących).

W porównaniu z 2007 r. zwraca uwagę znaczne 
zmniejszenie (ze 167 do 110) liczby wykrytych przy-
padków nielegalnej pracy obywateli państw grani-
czących z Polską, które nie należą do Unii Europej-
skiej (Ukraina, Białoruś i Rosja). W 2007 r. obywatele 
tych krajów stanowili aż 62% wszystkich cudzo-
ziemców nielegalnie wykonujących pracę, w 2008 r. 
odsetek ten wyniósł zaś 32%. Przybiera natomiast na
sile nielegalna praca obywateli Mołdowy: 50 ujawnio-
nych przypadków w 2008 r. (w roku 2007 stwierdzono 
tylko 6).

Wykres 31. Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w Polsce – według obywatelstwa
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Źródło: dane PIP.

Największą liczbę cudzoziemców, którzy wykony-
wali pracę nielegalnie, wykazały kontrole w wojewódz-

twach: mazowieckim – 63 (18% ogółu stwierdzonych 
przypadków), małopolskim – 54 (16%), wielkopolskim –
41 (12%), pomorskim – 33 (10%), śląskim – 33 (10%). 
Dane te świadczą, że zjawisko nielegalnego zatrud-
niania koncentruje się w najbardziej zurbanizowanych 
regionach kraju (głównie w dużych aglomeracjach 
miejskich). Znacznie mniej przypadków nielegalnego 
wykonywania pracy przez obcokrajowców stwierdza-
no w mniejszych ośrodkach, w tym również w woje-
wództwach położonych przy granicy wschodniej.

Spośród sekcji gospodarki, największe nasilenie 
nielegalnej pracy cudzoziemców występowało – wg 

ustaleń inspektorów – w przetwórstwie przemysło-
wym (31% ogółu stwierdzonych przypadków – 107 
nielegalnie pracujących obcokrajowców), handlu i na-
prawach (24% – 81), hotelach i restauracjach (16% 
– 56) oraz budownictwie (11% – 37). Dla porównania 
– w 2007 r. dominowało budownictwo (24% ujawnio-
nych przypadków nielegalnej pracy obcokrajowców), 
przetwórstwo przemysłowe (21%) oraz rolnictwo i ło-
wiectwo (19%), zaś branża hotele i restauracje była 
dotknięta tym problemem w mniejszym stopniu (7%).

Analiza danych z kontroli wg kryterium wielkoś-
ci zakładu wskazuje na największą liczbę nielegal-

nie pracujących cudzoziemców – w mikroprzed-

siębiorstwach (55%; w 2007 r. – 65%). W znacznym 
stopniu problem ten dotyczył również podmiotów 
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zatrudniających od 10 do 49 osób (23% ogółu 
stwierdzonych przypadków nielegalnej pracy cudzo-
ziemców).

Ze względu na zwiększającą się z roku na rok 
skalę podejmowania pracy w Polsce przez obco-
krajowców, wzrasta też ryzyko naruszania ich praw 
w zakresie legalności zatrudnienia. Dlatego w roku 
sprawozdawczym inspektorzy pracy zwracali szcze-
gólną uwagę na zagadnienia dotyczące przestrze-
gania wobec cudzoziemców obowiązku zawierania 
umów o pracę w formie pisemnej, zgłaszania ich 
do ubezpieczenia społecznego oraz opłacania za 
nich składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 241 cu-
dzoziemcom w ogóle nie potwierdzono umowy o pra-
cę w formie pisemnej bądź uczyniono to po termi-
nie (później niż w dniu rozpoczęcia pracy). Ponadto 
z 99 cudzoziemcami zawarto umowy cywilnoprawne 
w warunkach, w których powinien zostać nawiąza-
ny stosunek pracy. Do ubezpieczenia społecznego 
nie zgłoszono 149 cudzoziemców, a 423 zgłoszono 
ze znacznym opóźnieniem.

Naruszenia przepisów dotyczących opłacania 
składek na Fundusz Pracy stwierdzono w odniesieniu 
do 775 obcokrajowców (18% objętych kontrolą w tej 
kwestii), przy czym składek na FP nie opłacono za 
242 cudzoziemców, a za kolejnych 533 opłacono je 
nieterminowo.

Wykres 32. Zatrudnianie i wykonywanie pracy przez cudzoziemców – naruszenia przepisów 
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Główną przyczyną nielegalnego zatrudniania 
cudzoziemców – wskazywaną zarówno przez pra-
codawców, jak i inspektorów PIP – jest niespotykany
w innych dziedzinach prawa pracy stopień skompli-
kowania przepisów, ich niespójność, rozproszenie po 
wielu aktach prawnych oraz brak jasnych interpretacji. 
W znacznym stopniu utrudnia to poznanie, zrozumie-
nie oraz praktyczne zastosowanie obowiązujących 
regulacji prawnych. W trakcie kontroli inspektorzy 
stwierdzali jednak również przypadki uchybień wy-
nikających z niezachowania należytej staranności 
przez osoby działające w imieniu pracodawcy, służ-
by kadrowe czy firmy zewnętrzne (np. biura rachunko-

we lub konsultingowe), którym zlecono prowadzenie 
spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Druga ważna przyczyna naruszania przepisów 
z zakresu legalności zatrudnienia obcokrajowców 
to nadmierna złożoność, wysoki stopień zbiurokra-
tyzowania oraz przede wszystkim długotrwałość 
procedur dotyczących wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców. Dlatego z satysfakcją należy przyjąć 

dokonane w końcu roku sprawozdawczego zmiany 

przepisów, mające na celu uproszczenie i przyspie-
szenie wspomnianych procedur (nowelizacja usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
z grudnia 2008 r.).
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Ponadto, istotnym motywem zatrudniania cu-
dzoziemców bez zawarcia pisemnych umów, z na-
ruszeniem obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego, a także nieopłacania za te osoby skła-
dek na to ubezpieczenie i Fundusz Pracy jest dążenie 
podmiotów zatrudniających do oszczędności oraz 
maksymalizacji zysków. Przyczynia się do tego rów-
nież postawa samych cudzoziemców, którzy często 
nastawiają się na osiągnięcie doraźnego dochodu, 
nie zważając na nielegalną formę świadczenia pracy.

Dotychczasowa realizacja przez Państwową In-
spekcję Pracy zadań w dziedzinie legalności zatrud-
nienia cudzoziemców (wypełnianych od lipca 2007 r.)
i zdobyte doświadczenia po przeprowadzeniu w tym
zakresie przeszło 2,5 tys. kontroli, pozwalają na 
sformułowanie szeregu uwag i wniosków służących 
zwiększaniu efektywności i skuteczności nadzoru PIP 
nad tym obszarem ochrony pracy.

W kontekście przedstawionych wyżej danych 
oraz w świetle prognoz dot. budowy stadionów i infra-
struktury na EURO 2012 przez pracowników pocho-
dzących spoza obszaru UE/EOG, priorytetowy staje
się postulat stworzenia centralnego rejestru wyda-

wanych zezwoleń na pracę cudzoziemców (aktualnie 
dane te rejestrują poszczególni wojewodowie). Re-
jestr taki powinien być dostępny w systemie on line 
dla wszystkich służb mających w tej kwestii uprawnie-
nia kontrolne, w tym dla Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto konieczne jest ograniczenie nadużyć 

związanych z wystawianiem oświadczeń dla cudzo-

ziemców ze Wschodu (w szczególności dla obywateli 
Ukrainy, Białorusi i Rosji), którzy mogą pracować w 
Polsce bez zezwolenia w okresie nieprzekraczają-
cym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Po-
siadając takie oświadczenia, cudzoziemcy legalizują 
pobyt na terytorium Polski. W wielu przypadkach nie 
podejmują jednak zatrudnienia u pracodawcy, który 
wystawił oświadczenie, a ich dalszy los jest nieznany 
– można przypuszczać, że podjęli nielegalną pracę 
u innego pracodawcy albo np. wbrew przepisom 
przemieścili się do innego kraju strefy Schengen. 
W województwach przygranicznych formalne za-
trudnienie na podstawie oświadczenia bywa także 
wykorzystywane jako legalizacja działalności osób 
wielokrotnie przekraczających granicę wschodnią
w celu przewiezienia niewielkich ilości towarów.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przy-
padki wskazujące na omijanie prawa, za uzasadnione 
należy uznać:
 wprowadzenie przepisów zobowiązujących do 

informowania odpowiednich organów (np. PIP, 
Straży Granicznej lub urzędów pracy) o podję-
ciu pracy przez cudzoziemca na podstawie 
oświadczenia bądź o tym, że nie został on za-
trudniony;

 stworzenie prowadzonego w formie elektronicznej 
(najlepiej na szczeblu centralnym) rejestru wyda-
wanych i zarejestrowanych w powiatowych urzę-
dach pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom ze Wschodu 
oraz rejestru cudzoziemców, którzy podjęli pracę 
na podstawie oświadczenia – który również byłby 
dostępny w systemie on line dla właściwych służb 
kontrolnych.

Wskazane jest ponadto zwiększenie liczby wspól-

nych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży

Granicznej. Straż Graniczna posiada bowiem sze-
rokie uprawnienia w zakresie prowadzenia działal-
ności operacyjnej i możliwości rozpoznania środo-
wisk cudzoziemców przebywających w Polsce oraz 
bogate kompetencje dochodzeniowo – śledcze,
w tym prawo do stosowania środków przymusu
bezpośredniego i do zatrzymywania cudzoziem-
ców (inspektorzy pracy nie dysponują takimi upraw-
nieniami).

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej 
sygnały o naruszaniu praw pracowniczych cudzo-
ziemców (np. w zakresie wypłaty wynagrodzeń czy 
przestrzegania przepisów o czasie pracy) w bieżą-
cej działalności PIP szczególny nacisk zostanie
położony na monitorowanie i eliminację powyż-
szych zjawisk (nie bez znaczenia jest w tym przy-
padku fakt, że cudzoziemcy, zwłaszcza pochodzą-
cy spoza obszaru UE/EOG, stosunkowo rzadko
składają oficjalne skargi do Państwowej Inspekcji
Pracy). Wspomniane działania zostaną zintensyfi-
kowane także w stosunku do pracodawców zagra-
nicznych, którzy delegują swoich pracowników do 
pracy na terytorium Polski. Podmioty te są bowiem 
ustawowo zobowiązane do przestrzegania wobec 
pracowników delegowanych co najmniej minimal-
nych standardów wynikających z polskiego prawa 
pracy.

Rozszerzane będą działania informacyjne PIP 
na temat warunków legalnego podjęcia pracy przez 
cudzoziemców w Polsce, wzajemnych praw i obo-
wiązków stron stosunku zatrudnienia oraz możliwości 
dochodzenia roszczeń (ulotki i broszury – również
w obcych językach).

D.  Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

W 2008 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 470 
kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnie-
nia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy. W 454 agencjach objętych 
kontrolą pracowało ponad 79,1 tys. osób, w tym
36,4 tys. (46%) na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Wśród skontrolowanych dominowały podmioty 
małe, zatrudniające do 9 pracowników (70% kontroli).



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

72

Nieprawidłowości stwierdzono w 66% agencji pod-

danych kontroli (w 2007 r. – 72%). 
Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy 

wynika, że 19 agencji prowadziło działalność niele-

galnie, tj. bez certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj 
usług. Najwięcej takich przypadków dotyczyło dzia-
łalności w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych (7 agencji) oraz pracy 
tymczasowej (6 agencji). Ponadto nielegalnie działa-
ło 5 agencji pośrednictwa pracy na terytorium RP,
3 agencje doradztwa personalnego i 2 agencje po-
radnictwa zawodowego.

Podobnie jak w 2007 r., dominującym uchybie-
niem było niezamieszczanie w dokumentach, ogło-
szeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru (39% 
agencji). W co czwartej agencji świadczącej usługi
w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą inspekto-
rzy stwierdzili niezawarcie pisemnej umowy pomię-

dzy agencją a osobą kierowaną do pracy za granicą 

lub nieprawidłową treść takiej umowy (obowiązek ten 
naruszono wobec 4 636 osób). Analogiczne niepra-
widłowości odnosiły się do umów pomiędzy agencją
a pracodawcą zagranicznym.

Również w co czwartej agencji pracy tymczaso-
wej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące spo-

rządzania dokumentów, ogłoszeń i ofert lub nieozna-
czanie ogłaszanych ofert pracy jako „oferty pracy 
tymczasowej”.

Ponad 15% agencji nie dopełniło obowiązków 

informacyjnych w stosunku do marszałka wojewódz-

twa, w tym 11% agencji nie przedstawiło w obowią-
zującym terminie rocznej informacji o swojej działal-
ności.

Wśród przyczyn nieprawidłowości ujawnionych
w agencjach zatrudnienia inspektorzy pracy, analo-
gicznie jak w roku poprzednim, najczęściej wskazy-
wali:
– niedostateczną znajomość uregulowań dotyczą-

cych prowadzenia agencji zatrudnienia bądź ich 
nieprawidłową interpretację;

– brak należytej staranności przy realizacji obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa (w szcze-

Liczba agencji zatrudnienia – wg rodzaju prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej działalności posiadany certyfikat
faktyczne wykonywanie

działalności

pośrednictwo pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 303 196

pośrednictwo do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych obywateli polskich 286 168

praca tymczasowa 263 166

doradztwo personalne 222 145

poradnictwo zawodowe 130 69

gólności obowiązków informacyjnych, a także
w zakresie sporządzania dokumentów, ogłoszeń 
i ofert);

– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy; 

– złą wolę osób działających w imieniu agencji 
zatrudnienia, przejawiającą się w świadomym 
i celowym nieprzestrzeganiu przepisów w celu 
maksymalizacji zysków agencji.

Przedsiębiorcy prowadzący agencje zatrudnienia 
jako przyczyny nieprawidłowości podawali przede 
wszystkim:
– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (akt ten jest, ich zdaniem, zbyt ob-
szerny i szczegółowy, ponadto niejednokrotnie 
artykuły ustawy odsyłają do innych przepisów, 
co dodatkowo utrudnia zrozumienie ustawy i jej 
stosowanie);

– zbyt drobiazgowe unormowania i złożone pro-
cedury (np. ustanawiające wymóg ubiegania się
najpierw o certyfikat wstępny, a następnie o cer-
tyfikat „bezterminowy”), które komplikują prowa-
dzenie działalności gospodarczej;

– konieczność ograniczania kosztów prowadzonej 
działalności, w tym kosztów związanych z obsłu-
gą prawno-administracyjną czy zapewnieniem 
odpowiedniego lokalu.

W ostatnim czasie na rynku odnotowuje się dy-

namiczny wzrost liczby agencji zatrudnienia, w szcze-
gólności świadczących usługi w zakresie pośrednic-
twa pracy, w tym do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych oraz pracy tymczasowej. Z usług ofe-
rowanych przez te podmioty coraz chętniej korzystają 
zwłaszcza duże przedsiębiorstwa.

Wyniki kontroli w agencjach zatrudnienia prze-
prowadzonych w 2008 r. wskazują jednak, że stan 
przestrzegania przez nie prawa jest w dalszym cią-
gu niezadowalający (nieprawidłowości odnotowano 
w zakresie wszystkich zagadnień objętych kontrolą). 
O stwierdzonych naruszeniach inspektorzy pracy in-
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Wykres 33. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów

wymagany wpis do rejestru podmiotów prowadzących
agencje zatrudnienia

zwrot certyfikatu w związku z wykreśleniem agencji z rejestru

spełnianie przez agencję zatrudnienia wymogów
w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia technicznego

spełnianie wymogów w zakresie kwalifikacji personelu

informowanie osób kierowanych do pracy za granicą
o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia

za granicą u pracodawców zagranicznych do okresów pracy
w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych

dopełnienie obowiązków informacyjnych
wobec marszałka województwa

zawieranie przez agencje zatrudnienia pisemnej umowy
z pracodawcą zagranicznym, do którego

zamierza kierować osoby do pracy za granicą

oznaczanie ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej
jako „oferty pracy tymczasowej”

zawieranie pisemnej umowy z osobami kierowanymi
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych

podawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia
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formowali marszałków województw (dyrektorów wo-
jewódzkich urzędów pracy). Skierowano łącznie 145 
takich powiadomień; w rezultacie 31 agencji zatrud-
nienia zostało wykreślonych z rejestru podmiotów 
prowadzących ww. działalność.

W związku z ustaleniami z kontroli konieczne jest:
 podejmowanie działań o charakterze prewen-

cyjnym, np. organizowanie szkoleń dla przed-
siębiorców prowadzących agencje zatrudnienia, 
przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów 
informacyjnych itp.; 

 dokonanie zmian w obowiązujących przepisach 
w celu wyeliminowania niejasności związanych

z ich stosowaniem (np. uwzględnienie przedsię-
biorców, na rzecz których nie świadczą pracy 
osoby fizyczne – w katalogu podmiotów podle-
gających kontroli PIP w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących agencji zatrudnienia);

 zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej w kwestii dokonywania wyja-
śnień i interpretacji przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy – m.in. na skutek postulatów zgło-
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szonych przez Państwową Inspekcję Pracy – doszło 
do wyeliminowania niektórych wątpliwości i niejas-
ności w przepisach powyższej ustawy. W szczegól-
ności, od 1 lutego 2009 r. wprowadzono obowiązek 
zawierania w formie pisemnej umów pomiędzy agen-
cją zatrudnienia i osobami kierowanymi do pracy za 
granicą oraz pracodawcami zagranicznymi, a także 
zastrzeżono formę pisemną dla realizacji przez agen-
cje zatrudnienia obowiązku powiadomienia osób 
kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu udo-
kumentowanych okresów zatrudnienia – odbytych za 
granicą u pracodawcy zagranicznego – do okresów 
pracy w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych.

E.  Powództwa o ustalenie istnienia stosunku 

pracy

W wyniku przeprowadzonych kontroli legalności 
zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz prawidłowości nawiązywania stosunku pracy, 
inspektorzy PIP skierowali do właściwych sądów 149 

powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 173 

osób (w 2007 r. były to 143 powództwa na rzecz 239 
osób, w 2006 r. – 375 na rzecz 400 osób,  a w 2005 r.
– 270 na rzecz 871 osób). Spośród osób, na rzecz 
których skierowano powództwa w roku sprawozdaw-
czym: 123 były zatrudnione na podstawie umowy zle-
cenia, 14 – na podstawie umów wolontarystycznych, 
16 – w ramach umowy o dzieło, 13 osób świadczyło 
pracę bez jakiejkolwiek umowy, a 6 osób pracowało 
w ramach samozatrudnienia, tj. założonej przez sie-
bie indywidualnej działalności gospodarczej.

Ponadto odnotowano przypadek zwolnienia 
z pracy kobiety w ciąży, co stanowiło podstawę do 
wystąpienia przez inspektora z pozwem o ustalenie 
istnienia stosunku pracy.

W 7 przypadkach inspektor pracy wstąpił – za 
zgodą powoda – do toczącego się już postępowania.

W 2008 r. nastąpiło rozstrzygnięcie 113 po-
wództw wniesionych w roku sprawozdawczym. Sądy 
w 90 przypadkach wydały wyroki ustalające istnie-
nie stosunku pracy, uwzględniając powództwa in-
spektorów pracy. W 9 przypadkach strony zawarły 
ugodę przed sądem.

Natomiast 9 powództw oddalono, z uzasadnie-
niem sprowadzającym się do stwierdzenia, że zawar-
cie umowy o pracę nie było wolą stron, albo że zawar-
te umowy zlecenia lub umowy o dzieło nosiły cechy 
stosunku cywilnoprawnego. W 2 sprawach sąd pracy 
odrzucił pozew, a 3 inne postępowania umorzono.

Negatywnym zjawiskiem, obserwowanym zarów-
no w roku objętym sprawozdaniem, jak i w latach 
poprzednich, jest nadużywanie przez pracodawców 

umów cywilnoprawnych (zwłaszcza umów zlecenia 
lub umów o dzieło) w sytuacji, gdy obowiązkowo 
powinna zostać zawarta umowa o pracę. W myśl 
Kodeksu pracy obowiązek taki istnieje, jeśli praca 
jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy 

oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. 
Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, istnieją 
pewne obszary (branże), w których zawieranie umów 
cywilnoprawnych z naruszeniem Kodeksu pracy 
występuje ze szczególnym nasileniem. Można do 
nich zaliczyć np. prace dodatkowe powierzane wła-
snym pracownikom, które stanowią czynności objęte 
stosunkiem pracy, usługi ochroniarskie, prace osób 
sprzątających oraz sprzedawców.

Podstawowym motywem zawierania umów cywil-
noprawnych zamiast obowiązkowych w danej sytu-
acji umów o pracę jest unikanie przez pracodawców 

kosztów i odpowiedzialności. Trzeba bowiem zwrócić 
uwagę, że osoba zatrudniona na podstawie umowy 

cywilnoprawnej nie korzysta z określonych przez 

prawo pracy gwarancji pracowniczych. Podmiot za-
trudniający nie ma formalnego obowiązku zapewnić 
takiej osobie płacy na poziomie co najmniej minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, płatnego urlopu wy-
poczynkowego, przestrzegać wobec niej norm czasu 
pracy obowiązujących pracowników itd. Pracodawca 
nie ponosi też w takim przypadku odpowiedzialności 
za wykroczenie bądź przestępstwo, choćby nawet 
drastycznie naruszał postanowienia zawartej umowy 
bądź przepisy Kodeksu cywilnego. Odpowiedzial-
ność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową dotyczy 
bowiem – co do zasady – jedynie stosunków pracy.

Jednym ze środków prawnych, jakimi dysponują 
inspektorzy pracy prowadzący kontrole prawidłowo-
ści stosowania umów cywilnoprawnych, jest – oprócz 
sankcji za wykroczenie oraz wystąpienia pokon-
trolnego – wytoczenie na rzecz osoby zatrudnionej 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
(względnie wstąpienie do toczącego się już postępo-
wania, za zgodą zainteresowanego).

Realizacja przez inspektorów PIP uprawnienia do 
występowania z powództwami o ustalenie istnienia 
stosunku pracy na rzecz obywateli napotyka jed-
nak w praktyce na wiele przeszkód. Należy do nich 
przede wszystkim negatywna postawa osób, na rzecz 
których powództwa te są wytaczane (podstawową 
przyczyną oddalenia większości pozwów był fakt, 
że przed sądem osoby te nie wyrażały zaintereso-
wania zatrudnieniem w ramach stosunku pracy). Na 

pomyślne rozstrzygnięcie wniesionej sprawy można 

zatem liczyć jedynie w przypadku pełnej współpracy 

pracownika z inspektorem PIP.

Z powyższych przyczyn inspektorzy w ostatnich 
latach stosunkowo rzadko wytaczają powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, ograniczając się 
w zasadzie do przypadków, gdy pracownik wyraża 
chęć popierania wniesionego na jego rzecz pozwu.

Do zmiany tego stanu rzeczy nie przyczynia się 
także postawa sądów rozstrzygających omawiane 
sprawy. Na kanwie uzasadnień wyroków sądowych 
można wnioskować, iż decydujący wpływ na odda-
lenie powództwa ma brak woli stron w kwestii zmiany 
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dotychczasowej podstawy prawnej wykonywania pra-
cy. Zgodne zeznania zatrudniających i zatrudnianych, 
z których wynika, że obu stronom odpowiada umowa 
cywilnoprawna, nawet w razie istnienia wyraźnych 
cech stosunku pracy (kierownictwa pracodawcy i pod-
porządkowania mu pracownika) powodują zazwy-
czaj oddalenie powództwa. Taka sytuacja jest rezul-

tatem orzecznictwa sądowego, które przykłada szcze-

gólną wagę do woli stron umowy, pomijając inne uwa-

runkowania mające wpływ na podstawę zatrudnienia.

Przedstawione okoliczności sprawiły, że w prak-
tyce najbardziej efektywną formą oddziaływania 
inspektorów w omawianym obszarze jest kierowanie 

do pracodawców wystąpień wnoszących o zastąpienie 

umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Większość 
pracodawców stosuje się do wniosków zawartych 
w wystąpieniach, czego efektem jest przekształcenie 
stosunków cywilnoprawnych w stosunki pracy, bez 
konieczności wytaczania powództw sądowych. Sto-
sowne dane liczbowe podano w rozdziale VI. „Efekty 
działalności kontrolnej”.

2.  Wykonywanie przez pracodawców 
orzeczeń sądów pracy

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pra-
cy skontrolowali 714 pracodawców zatrudniających 
161,1 tys. pracowników, sprawdzając wykonanie 
1 207 prawomocnych wyroków i ugód zawartych 
przed sądami pracy.

Wykres 34. Niewykonane orzeczenia sądów pracy

  2008     2007     2006

% niewykonanych wyroków i ugód

% pracodawców niewykonujących orzeczeń

18% 

15% 26%

21%

22%

28%

Źródło: dane PIP.

wynagrodzenie za pracę
i inne świadczenia ze stosunku pracy

świadczenia niepieniężne i inne

wypowiedzenie
lub rozwiązanie stosunku pracy

Wykres 35. Struktura niewykonanych orzeczeń

80,1%

4,5%

15,4%

Źródło: dane PIP.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
niewykonanie przez 110 pracodawców 212 orzeczeń 
sądów pracy dotyczących 444 pracowników.

Odsetek niewykonanych wyroków i ugód sądów 
pracy w 2008 r. – w stosunku do roku poprzedniego 
– znacząco się zmniejszył. Zmalał również odsetek 
pracodawców nierealizujących orzeczeń sądowych 
(z 21% w 2007 r. do 15% w 2008 r.). Jednocześ-
nie niestety zwiększyła się o 15% liczba pracowni-
ków pokrzywdzonych na skutek niewykonania wy-
roków.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 

niezrealizowanych orzeczeń sądów pracy dotyczy-

ło wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pra-

cy, głównie wynagrodzenia za pracę, ekwiwalen-
tu za niewykorzystany urlop, a także odszkodowań 
i odpraw związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. 
Drugą w kolejności grupę niewykonanych wyroków 
i ugód stanowiły orzeczenia dotyczące świadczeń 
niepieniężnych, w tym przede wszystkim wydania lub 

sprostowania świadectwa pracy. Nadal najmniej spo-
śród niewykonanych przez pracodawców orzeczeń 
sądowych związanych było z naruszeniem przepisów 
dotyczących wypowiadania lub rozwiązywania umów 
o pracę.

Najczęstszym powodem niewykonywania orze-

czeń była trudna sytuacja finansowa pracodawców 
(44% niewykonanych orzeczeń, w 2007 r. – 64%). 
Poza przyczynami ekonomicznymi, powodem zanie-
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chania realizacji wyroku lub ugody sądowej była 
w niektórych przypadkach zła wola pracodawców 
(którzy pomimo rozstrzygnięcia sądowego w dal-
szym ciągu kwestionowali zasadność roszczeń 
pracowniczych, umyślnie uchylając się od wykona-
nia prawomocnego orzeczenia), jak również – choć
w mniejszym stopniu – nieznajomość obowiązują-
cych przepisów, czy wreszcie powoływanie się praco-
dawcy na brak wiedzy o zapadłym orzeczeniu. 

Inspektorzy pracy, stwierdzając w trakcie prze-
prowadzanych kontroli fakt niewykonania przez pra-
codawcę orzeczenia sądu pracy, korzystali z przy-
sługujących im środków prawnych, kierując wnioski
w wystąpieniach, nakładając na pracodawców grzyw-
ny w drodze mandatów karnych oraz sporządzając 
wnioski o ukaranie do sądów. W sytuacji, gdy działa-
nie pracodawcy nierealizującego wyroku lub ugody 
zawartej przed sądem wypełniało znamiona czynu 
zabronionego, inspektorzy składali do prokuratury 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa. W nielicznych przypadkach poprzestawano na 
zastosowaniu środka oddziaływania wychowawcze-
go w postaci pouczenia, ostrzeżenia lub zwrócenia 
uwagi. 

W wyniku działań inspektorów pracy udało się 

doprowadzić do realizacji ponad 40% niewykonanych 

wcześniej orzeczeń. Zdarzały się przypadki, w któ-
rych pracodawcy przystępowali do wykonania na-
łożonych w wydanych wyrokach obowiązków – już 
w trakcie prowadzonej kontroli. Poprawę w zakresie 
realizacji orzeczeń sądowych należy wiązać przede 
wszystkim z lepszą kondycją finansową pracodawców 
w I półroczu 2008 r. oraz wprowadzeniem do Kodeksu
karnego z dniem 1 lipca 2007 r. art. 218 § 3 sankcjo-
nującego niewykonanie orzeczenia sądu zobowiązu-
jącego pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za 
pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy. 

W trakcie prowadzonych kontroli pracownicy 
mogli korzystać z porad i informacji udzielanych 
przez inspektorów pracy, w tym również dotyczących 
możliwości wyegzekwowania należnych roszczeń 
w drodze postępowania komorniczego. 

3.  Przestrzeganie przepisów 
o urlopach wypoczynkowych

Kontrole ukierunkowane na problematykę urlo-
pów wypoczynkowych przeprowadzono u 1 087 pra-
codawców, zatrudniających łącznie 139,7 tys. pracow-
ników, w tym 72,8 tys. kobiet i 515 młodocianych.

Należy podkreślić, że zdecydowana większość 
pracodawców uznaje wynik postępowania sądowe-
go i wykonuje orzeczenia sądów pracy bez koniecz-
ności podejmowania działań ze strony organów 
kontroli.

Najczęstszą nieprawidłowością było nieudziela-

nie pracownikom urlopów wypoczynkowych w roku 

nabycia do nich prawa, a w przypadku wystąpienia 
urlopów zaległych – najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku kalendarzowego. Niedo-
pełnienie obowiązku w powyższym zakresie stwier-
dzono aż u 76% skontrolowanych pracodawców 
(w 2007 r. – u 77% pracodawców).

Z kolei nieprawidłowe dzielenie urlopu wypoczyn-

kowego, a tym samym niezapewnienie pracownikom 
wypoczynku trwającego co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych, ujawniono u 35% kontrolowanych 
pracodawców (w 2007 r. – u 38%). W sytuacji, kiedy 
w firmie jest zatrudniona zbyt mała liczba osób, pra-
codawcy – nie chcąc dopuścić do zakłóceń w organi-
zacji pracy – nie zezwalają na tak długie jednorazowe 
urlopy pracowników. Ponadto dzielenie urlopów wy-
poczynkowych na krótsze okresy uniemożliwiało pra-

cownikom nabycie prawa do świadczenia urlopowego 
przewidzianego w ustawie o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych.

U 23% pracodawców stwierdzono niewypłace-
nie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za niewy-
korzystany urlop (w 2007 r. – 17%). Naruszenie to było 
najczęściej konsekwencją nieprawidłowego usta-
lenia wymiaru przysługującego urlopu, a dotyczyło 
667 pracowników.

Nadal duży odsetek kontrolowanych pracodaw-
ców (15%; w 2007 r. również 15% pracodawców) nie-
prawidłowo ustala plan urlopów wypoczynkowych. 
Nieprawidłowości polegały najczęściej na ujmo-
waniu w planie urlopów 4 dni urlopu na żądanie
i ustalaniu urlopu w taki sposób, że żadna jego część 
nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni kalen-
darzowych.

Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzegania 
przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych 
utrzymuje się na poziomie podobnym jak w roku 
poprzednim, a prawie powszechnie występującą nie-
prawidłowością jest nieudzielanie pracownikom urlo-
pu w roku, w którym nabyli do niego prawo. 

Jedna z przyczyn występujących naruszeń prawa 
to zatrudnianie zbyt małej liczby osób w stosunku do 
faktycznych potrzeb firmy, co w konsekwencji powo-
duje ograniczenia w korzystaniu przez pracowników 
z urlopów ze względu na brak zastępstw. Wśród 
innych przyczyn należy wymienić przede wszystkim 
niedostateczną znajomość przepisów prawa pracy 
przez osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi. 

Nieprzestrzeganie przez pracodawców powyż-
szego obowiązku w dużej mierze jest wynikiem 
niedostatecznej liczby zatrudnionych pracowników 
w stosunku do potrzeb danego zakładu, a także bra-
kiem nadzoru służb kadrowych (bądź osób kierują-
cych pracownikami) nad realizacją planu urlopów.
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Szczególnie w małych, prywatnych zakładach osoby 
odpowiedzialne za sprawy pracownicze nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na ko-

nieczność doprecyzowania przepisów w zakresie ob-

liczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop – dla pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Ponadto, mając na uwadze 
zgłaszane przez pracodawców i pracowników służb 
kadrowych wątpliwości dotyczące terminu, w jakim 
pracownik winien wystąpić z wnioskiem o udzie-
lenie urlopu na żądanie, w art.1672 Kodeksu pracy 
należałoby uregulować kwestię terminu zgłoszenia 
przez pracownika żądania udzielenia mu urlopu 
w omawianym trybie.

Ze względu na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę ujawnionych nieprawidłowości, kontrole doty-
czące powyższego zagadnienia będą kontynuowane, 
zwłaszcza w małych zakładach sektora prywatnego.

4.  Przestrzeganie uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem

Kontrole przeprowadzono u 593 pracodawców, 
zatrudniających niemal 82 tys. pracowników, w tym 
ponad 48 tys. kobiet. 

Ustalenia inspektorów wskazują, że odsetek 

pracodawców naruszających przepisy dotyczące 

uprawnień pracowników związanych z rodziciel-

stwem od lat utrzymuje się na niskim poziomie. 
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach 
poprzednich, najwięcej nieprawidłowości polegało 
na nieopracowaniu wykazu prac wzbronionych ko-
bietom (121 pracodawców), jego nieaktualności lub 
niedostosowaniu do specyfiki danego zakładu pra-
cy. Jednocześnie należy zauważyć brak bezpośred-
niej korelacji pomiędzy uchybieniem obowiązkowi 
należytego sporządzenia wykazu a skalą zatrudnia-
nia kobiet przy pracach wzbronionych (naruszenia 
stwierdzono u 13 pracodawców). 

Wykres 36. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów

ustalanie wysokości ekwiwalentu za urlop

ustalanie wymiaru urlopu

ustalanie planu urlopów

wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego
za niewykorzystany urlop

udzielanie przynajmniej jednej części urlopu obejmującej
co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

udzielanie urlopu w wymaganym przepisami terminie
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U 11 pracodawców inspektorzy ujawnili nieprawi-
dłowości w zakresie wypowiadania i rozwiązywania 
umów o pracę w czasie ciąży lub w okresie urlopu 
macierzyńskiego, zaś u 13 pracodawców – naru-
szenie przepisu art. 177 § 3 Kp., tj. nieprzedłużanie 
umowy terminowej do dnia porodu.

Mimo bezwzględnego zakazu zatrudniania 
ciężarnych w porze nocnej oraz w godzinach 
nadliczbowych, przepisy art. 178 § 1 Kp. naruszyło 
odpowiednio: 9 pracodawców (11 kobiet) i 6 pra-
codawców (7 kobiet; 107 godzin). Natomiast 7 pra-
codawców nie przestrzegało zakazu zatrudniania 
kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę (11 kobiet; 
114 godzin).

Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wychowawczego stwierdzono u 12 pracodawców, 
zaś u 6 – nieudzielenie zwolnienia od pracy przysłu-
gującego pracownikom wychowującym przynajmniej 
jedno dziecko do lat 14. Ponadto ujawniono przypad-
ki niewypłacenia lub zaniżenia należności związanych 
z ciążą i macierzyństwem (u 24 pracodawców, w od-
niesieniu do 56 osób).

Do sporadycznie notowanych nieprawidłowości 
należało nieprzeniesienie kobiety w ciąży lub karmią-
cej dziecko piersią do innej pracy (4 pracodawców) 
oraz niezwolnienie jej na czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy w przypadku niemożności prze-
niesienia do innej pracy (1 pracodawca).

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidło-
wości inspektorzy pracy wymieniają nieznajomość 
przepisów bądź świadome ich łamanie, niewłaściwą 
organizację pracy, niedostateczną obsadę kadro-
wą (zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nad-

liczbowych, w porze nocnej lub przy pracach 
wzbronionych wobec braku możliwości ich zastą-
pienia) oraz brak wykwalifikowanej obsługi praw-
nej, szczególnie w małych podmiotach gospodar-
czych.

Wykres 37. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem – naruszenia przepisów 

zatrudnianie przy pracach wzbronionych

zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej

umożliwienie skorzystania z uprawnień przysługujących
w związku z wychowywaniem dzieci

(zwolnienie od pracy, urlop wychowawczy)

rozwiązywanie umów o pracę (w czasie ciąży, urlopu 
wychowawczego, nieprzedłużenie umowy do dnia porodu)

wypłacanie świadczeń związanych z ciążą
i macierzyństwem

wykaz prac wzbronionych kobietom
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Analiza wyników kontroli wskazuje, że stan prze-
strzegania uprawnień pracowników związanych z ro-
dzicielstwem jest zadowalający, jednakże ze względu 
na społeczną wagę tej problematyki kontrole powinny 
być kontynuowane. Stosunkowo nieznaczny odsetek 
pracodawców naruszających przepisy działu ósmego 
Kodeksu pracy świadczy o ugruntowanej znajomości 
praw kobiet i mężczyzn opiekujących się dziećmi, do 
czego bez wątpienia przyczyniają się dotychczasowe 
działania restrykcyjne inspektorów pracy, jak i prowa-
dzona przez nich działalność profilaktyczna wspoma-
gana kampanią edukacyjną.

Wykorzystanie środków masowego przekazu oraz 
ścisła współpraca organów Państwowej Inspekcji 
Pracy z przedstawicielstwami związków zawodowych 
i organizacjami zrzeszającymi pracodawców stanowi 
gwarancję dotarcia do możliwie najszerszego kręgu 
odbiorców treści promujących znajomość przepisów 
regulujących uprawnienia pracowników-rodziców.

5.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
dotyczących zatrudniania młodocianych

Przeprowadzono 726 kontroli ukierunkowanych 
na ocenę przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu 
młodocianych. Kontrolowani pracodawcy zatrudniali 
łącznie 25 tys. pracowników, w tym 3 914 młodocia-
nych. Jak wykazały kontrole, pracodawcy niechętnie 
prowadzą wymagane prawem ewidencje związane 
z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Naj-
częściej stwierdzanym naruszeniem był brak wy-

kazu prac dozwolonych młodocianym dla potrzeb

odbycia przygotowania zawodowego. Dotyczyło to 
43% kontrolowanych pracodawców (w 2007 r. – 
36%). Ponadto 29% skontrolowanych pracodawców 
nie prowadziło ewidencji czasu pracy przy pracach 
wzbronionych a dozwolonych w celu odbycia przygo-
towania zawodowego.

Pracodawcy często nie dopełniali obowiązku 
właściwego przygotowania młodocianych do pracy. 
I tak, 22% skontrolowanych pracodawców dopu-
ściło do pracy młodocianych bez wstępnych badań 

profilaktycznych (orzeczeń lekarskich o braku prze-
ciwwskazań do wykonywania pracy na określonym 
stanowisku nie posiadało 437 pracowników młodo-
cianych, natomiast 566 – zatrudniano bez świadec-
twa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego 
rodzaju nie zagraża ich zdrowiu). Z kolei 13% skon-
trolowanych pracodawców zatrudniało młodocianych 
bez szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (dot. 256 młodocianych). Incydental-

ny charakter miały natomiast naruszenia polegają-
ce na zatrudnianiu młodocianych w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnianiu w nie-
prawidłowym dobowym wymiarze czasu pracy. 

Naruszenia przepisów w zakresie ochrony pracy 
młodocianych wynikają przede wszystkim z niewiedzy 

pracodawców, a w niektórych przypadkach z niedbal-
stwa i braku odpowiedniego przygotowania osób 
prowadzących w zakładzie sprawy pracownicze.

Zdarza się też, że pracodawcy świadomie naru-

szają przepisy, by ograniczyć koszty związane z za-
trudnianiem młodocianych (w niektórych kontrolo-
wanych firmach nie byli oni kierowani na wstępne 
badania lekarskie, gdyż pracodawcy uznawali, że 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pra-
cy, wydawane młodocianemu na podstawie przepisu 
regulującego badania lekarskie kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych jest wystarczające, pomimo 
że na zaświadczeniu umieszczona była adnotacja 
o konieczności poddania ucznia badaniom profilak-
tycznym przed podjęciem pracy). 

Mimo tych nieprawidłowości można ocenić, iż pro-
wadzone corocznie kontrole i działania popularyza-
cyjno – informacyjne przyniosły pozytywne rezultaty 
i obecnie stan przestrzegania przepisów o ochronie 
pracy młodocianych ulega w wielu obszarach stop-
niowej poprawie. Niewielki jest zwłaszcza odsetek 
nieprawidłowości w zakresie wypłacania młodocia-
nym wynagrodzenia czy też udzielania im pierwszego 
urlopu wypoczynkowego.

Aktualna pozostaje sprawa zmiany przepisów 
art. 201 Kodeksu pracy dotyczącego badań lekar-
skich pracowników młodocianych, w celu dostoso-
wania do wymogów przepisów Konwencji MOP nr 77
i 78, które stanowią, że młodociany poniżej 18 lat po-
winien podlegać ponawianym badaniom lekarskim 
w odstępach nie dłuższych niż rok. Zmianom redak-
cyjnym powinien ulec również przepis art.193 Kodek-
su pracy, poprzez określenie formy, w jakiej ewidencja 
pracowników młodocianych ma być prowadzona.

Zwraca uwagę fakt sporadycznego korzystania 
przez pracodawców z regulacji działu IX Kodeksu pra-
cy – stwierdzono bowiem tylko pojedyncze przypadki 
zatrudniania młodocianych, na podstawie umowy 
o pracę, do wykonywania lekkich prac. Wydaje się, 
że praktyczne stosowanie ww. przepisów może mieć 
miejsce tylko wówczas, jeżeli możliwe będzie zmniej-
szenie związanych z tym obciążeń finansowych 
pracodawców, zwłaszcza poprzez zmianę regula-
cji dotyczących zatrudniania i wynagradzania takich 
pracowników (młodocianych zatrudnionych przy
 pracach lekkich dotyczą te same przepisy płacowe, 
co pracowników pełnoletnich).

Wskazana jest dalsza, bieżąca współpraca 
wszystkich organów i instytucji zajmujących się spra-
wami zatrudniania młodocianych, w celu podnosze-
nia świadomości prawnej pracodawców i ogranicza-
nia liczby naruszeń prawa pracy (kuratoria, urzędy 
pracy, samorząd rzemieślniczy i organy kontroli). Ko-
nieczne jest również monitorowanie warunków bez-
pieczeństwa i higieny pracy młodocianych poprzez 
prowadzenie systematycznych kontroli pracodawców 
zatrudniających tę grupę osób.
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Wykres 38. Zatrudnianie pracowników młodocianych – naruszenia przepisów

wypłacanie młodocianym wynagrodzenia

udzielanie pierwszego urlopu wypoczynkowego

okresowe badania lekarskie

szkolenie wstępne w zakresie bhp

wstępne badania lekarskie

prowadzenie ewidencji czasu pracy
przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w zakresie 

przygotowania zawodowego

program kształcenia zawodowego

opracowanie wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych

opracowanie wykazu prac dozwolonych dla potrzeb odbycia 
przygotowania zawodowego
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6.  Przestrzeganie przepisów
prawa pracy w zakresie pracy
dzieci i młodzieży

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
przeprowadzili 259 kontroli w zakresie przestrzegania 
prawa przy powierzaniu pracy sezonowej i innych 
czynności zarobkowych dzieciom i młodzieży. Kon-
trole realizowano przez cały rok, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu wakacyjnego. Dotyczyły one 
zarówno pracodawców, jak i podmiotów gospodar-
czych nie będących pracodawcami, prowadzących 
działalność m.in. w handlu, gastronomii, budownic-
twie, placówkach kultury, rolnictwie, przetwórstwie
warzyw i owoców, dystrybucji materiałów reklamo-
wych. 

W większości kontrolowanych zakładów z niepeł-
noletnimi zawierano umowy cywilnoprawne (umowy 
zlecenia), a ponadto z młodocianymi zawierano umo-
wy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. 

Jak wykazały kontrole, niektórzy pracodawcy 
zatrudniali dzieci i młodzież na podstawie umów 
cywilnoprawnych bez zgody przedstawiciela ustawo-

wego (dot. 4 młodych osób) lub też nie posiadali 
– wbrew postanowieniom art. 3045 Kp. – zezwo-
lenia właściwego inspektora pracy na wykonywa-
nie pracy przez dzieci (dot. 7 dzieci). Ujawniono rów-
nież przypadki nieprzestrzegania przepisów o czasie 

pracy (problem dotyczył 24 młodych pracowników). 
Nieprawidłowości te polegały na zatrudnianiu mło-
dzieży w godzinach nadliczbowych, niezapewnie-
niu młodocianym, których dobowy wymiar czasu 
pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny – przerwy trwają-
cej nieprzerwanie 30 minut, czy też niezapewnianiu
w każdym tygodniu prawa do co najmniej 48-go-
dzinnego nieprzerwanego wypoczynku obejmujące-
go niedzielę. Natomiast w zakresie bezpieczeństwa 
pracy naruszenia prawa dotyczyły głównie szkoleń 

wstępnych w dziedzinie bhp (31 młodych osób) oraz 
badań lekarskich pracowników młodocianych wyko-
nujących prace sezonowe (22). W 4 przypadkach 
ujawniono zatrudnianie młodocianych przy pracach 
im wzbronionych.

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości in-
spektorzy wydali 139 decyzji oraz skierowali 87 wys-
tąpień zawierających 248 wniosków. Sprawców wy-
kroczeń ukarali grzywnami w drodze 28 mandatów 
karnych na łączną kwotę 33,5 tys. zł oraz skierowali 
10 wniosków do sądów o ukaranie winnych popełnie-
nia wykroczeń.

Ustalenia inspektorów PIP potwierdzają fakt za-
trudniania największej liczby dzieci i młodzieży 
w okresie wakacyjnym. W większości przypadków 
młodzież świadczy pracę w ramach umów cywilno-

prawnych. Przedsiębiorcy wybierają taką formę za-
trudnienia w związku z korzystnymi przepisami z za-
kresu ubezpieczeń społecznych, które nie przewidują 
odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne 
od umów cywilnoprawnych zawieranych z uczniami. 
Ponadto, w przypadku zawierania z młodzieżą umów 
cywilnoprawnych nie obowiązują przepisy dotyczące 
terminowości wypłaty i ochrony wynagrodzenia czy 
też czasu pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące zatrud-
niania dzieci i młodzieży wskazują na ciągle niedos-
tateczną znajomość przepisów prawa w tym zakresie. 
Celowe wydaje się zatem podjęcie działań promo-
cyjnych służących upowszechnianiu informacji nt. 
unormowań prawnych odnoszących się do pracy 
dzieci i młodzieży, zarówno wśród przedsiębiorców, 
jak też wśród młodych ludzi zamierzających podjąć 
zajęcie zarobkowe. 

7.  Przestrzeganie przepisów
prawa pracy w placówkach

 handlu detalicznego 

A.  Prawna ochrona pracy

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 75 placówek, w których zatrudnio-
nych było ogółem 10,5 tys. pracowników.

Wyniki kontroli w zakresie prawnej ochrony pracy 
wskazują na wyraźne zmniejszenie skali nieprawidło-

wości w porównaniu do lat poprzednich. Poprawa 
dotyczy praktycznie wszystkich poddanych ocenie 
zagadnień, a w szczególności przestrzegania prze-
pisów dotyczących udzielania urlopów wypoczyn-
kowych, wypłaty wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe, regulaminów wynagradzania, treści umów 
o pracę i treści świadectw pracy.

Dodać należy, iż stwierdzone przez inspektorów 
naruszenia z reguły dotyczyły niewielkiej grupy pra-
cowników kontrolowanych placówek. I tak:
–  nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt 

osobowych (stwierdzone w 14% skontrolowanych 
placówek) dotyczyły niespełna 7% pracowników, 
czyli 702 osób;

–  nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 
– 4,5% pracowników, czyli 473 osób;

–  zatrudnianie pracowników w niedziele i święta 
z naruszeniem obowiązujących przepisów –
ok. 4% pracowników, czyli 447 osób;

–  nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego – niespełna 4% pracowników, 
czyli 412 osób;

–  niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych – niespełna 4% pracowni-
ków, czyli 401 osób.
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Wykres 39. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów z zakresu praworządności
w stosunkach pracy

treść regulaminu wynagradzania

treść umowy o pracę

 

treść świadectwa pracy

treść regulaminu pracy

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

prawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku,
w którym pracownik nabył do niego prawo

przestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

udzielanie należnego odpoczynku
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Wykres 40. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu praworządności

w stosunkach pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku,
w którym pracownik nabył do niego prawo

treść świadectwa pracy

treść regulaminu pracy

prowadzenie akt osobowych

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

prowadzenie ewidencji czasu pracy

przestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy

udzielanie należnego odpoczynku

treść umowy o pracę

 

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy
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Pozostałe placówki handlowe (mniejsze)

Kontrolą objęto 382 placówki, w których zatrud-
nionych było 7,6 tys. osób.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na znaczne 

pogorszenie stanu przestrzegania prawa w większo-

ści obszarów poddanych kontroli. Dotyczy to zwłasz-
cza przestrzegania przepisów w zakresie ewidencjo-

nowania czasu pracy – zarówno wielu przypadków 
nieprzestrzegania samego obowiązku ewidencjono-
wania, jak i nierzetelnego prowadzenia dokumentu 
ewidencjonującego czas pracy pracowników. Cztero-

krotnie wzrosła skala nieprawidłowości polegających 

na naruszeniu przez pracodawców przepisów dot. 

odpoczynku (zarówno dobowego – 11 godzinnego, 
jak i tygodniowego – 35 godzinnego), trzykrotnie 

– nieprawidłowości dot. sporządzania pisemnych 

umów o pracę oraz 5-dniowego tygodnia pracy, 
2,5-krotnie – w zakresie wypłaty wynagrodzenia za 

godziny nadliczbowe. Wśród nielicznych zagadnień 
w odniesieniu do których stwierdzono poprawę, na-
leży wymienić zwłaszcza kwestię udzielania urlopów 
wypoczynkowych.

Kontrole czasu pracy w placówkach handlowych 
wykazały istnienie jeszcze innych nieprawidłowości 
w tym obszarze, i tak: w 32 sklepach stwierdzono za-
trudnianie pracowników w czasie pracy przekraczają-
cym wymiar ustalony dla systemu, w którym pracow-
nika zatrudniono, w 38 – zatrudniano pracowników 
w niedziele lub święta z naruszeniem obowiązujących 
przepisów, zaś w 97 sklepach stwierdzono nieokre-
ślenie w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy 
– systemów, rozkładów oraz okresów rozliczeniowych 
lub nieprawidłowe ustalenie dobowego (tygodniowe-
go) wymiaru czasu pracy. 

Przyczynami nieprawidłowości w sferze praw-
nej ochrony pracy w kontrolowanych placówkach 
handlowych są – w ocenie inspektorów pracy –
zwłaszcza:
–  brak wiedzy o przepisach prawa pracy, zwłaszcza 

wśród pracodawców – właścicieli małych skle-
pów, nieposiadających własnych służb kadro-
wych i księgowych;

–  niestaranne lub niesystematyczne prowadzenie 
dokumentacji ze stosunku pracy;

–  ignorowanie przepisów prawa pracy przez osoby 
odpowiedzialne za ich wdrażanie u pracodawcy;

–  stawianie innych spraw z zakresu bieżącej dzia-
łalności placówki wyżej niż obowiązki wynikające 
z przepisów prawa pracy;

Przedstawiając ustalenia inspektorów należy 
także podkreślić, że nieprawidłowości polegające 
na braku ewidencji czasu pracy bądź nierzetelnym 
jej prowadzeniu dotyczyły prawie 1/5 ogółu pracow-
ników zatrudnionych w kontrolowanych sklepach. 
Fakt ten jest szczególnie niepokojący.

–  zbyt mała liczba osób zatrudnionych w placów-
kach handlowych – w stosunku do liczby dni oraz 
godzin otwarcia tych placówek;

–  brak bieżącego nadzoru ze strony kierownictwa 
średniego szczebla nad czasem pracy pracowni-
ków;

–  nastawienie części pracodawców na wypracowa-
nie zysku i zwiększenie konkurencyjności wzglę-
dem innych podmiotów handlowych, kosztem 
przestrzegania przepisów prawa pracy.

* * *

W placówkach wielkopowierzchniowych obser-
wuje się stałą poprawę w zakresie praworządności 
w stosunkach pracy. W szczególności działania 
inspektorów PIP wyeliminowały istniejące błędy sys-

temowe oraz przyczyniły się do stosowania właściwej 
interpretacji przepisów prawa pracy. Wyniki kontroli 
w skali ogólnopolskiej – jakkolwiek dość zadowala-
jące – potwierdzają zarazem potrzebę prowadzenia 
dalszych działań kontrolno-nadzorczych, szczególnie 
w odniesieniu do placówek nowopowstałych, bądź 
dotychczas niekontrolowanych.

Natomiast w małych sklepach dostrzega się 
tendencję do pomijania wymogów prawnej ochrony 
pracy, w związku z problemami dotyczącymi utrzyma-
nia się tych placówek na rynku, co wymusza na nich 
ograniczanie kosztów osobowych i wydatków na za-
pewnienie właściwej obsługi prawnej. Przeprowadzo-
ne kontrole wykazały, że w małych placówkach handlu 

detalicznego dochodzi do permanentnego łamania 

przepisów dotyczących czasu pracy oraz prowadzenia 
dokumentacji pracowniczej i zjawisko to ma tenden-
cję rosnącą. Dominującą w tym zakresie pozycję 
zajmują naruszenia przepisów o ewidencjonowaniu 
czasu pracy, a więc wymagających założenia kart 
ewidencji, a następnie ich rzetelnego prowadzenia. 
Stąd też analiza kolejnych nieprawidłowości dot. 
czasu pracy, takich jak przestrzeganie przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy czy należnych pra-
cownikom odpoczynków opiera się w takich przy-
padkach na nieprecyzyjnych i niepełnych danych. 
Stwierdzenie braku lub niedokładnego prowadzenia 

ewidencji oznacza bowiem brak możliwości dokład-

nego zdiagnozowania innych naruszeń w obszarze 

czasu pracy.

Powyższy stan odróżnia placówki wielkopo-
wierzchniowe od pozostałych. Skala stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz liczba pracowników, których 
te nieprawidłowości dotyczyły jest widocznie większa 
w małych sklepach. Kontrole wykazały, że narusze-
nia przepisów o czasie pracy nie miały tam charak-
teru incydentalnego, lecz były wynikiem błędnej or-
ganizacji pracy, przeważnie rozciągniętej w czasie; 
jak już wskazano, dotknęło to skutkami 1/5 pracow-
ników.
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W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy winna:
 sprawować bieżący nadzór nad dotychczas 

kontrolowanymi jednostkami handlowymi; dzia-
łania zapobiegawcze, jak też świadomość ich 
nieuchronności powodują wzrost poszanowania 
przepisów prawa ze strony pracodawców;

 rozszerzać sukcesywnie krąg kontrolowanych 
podmiotów o podmioty dotychczas niekontrolo-
wane; w szczególności w odniesieniu do małych 
placówek detalicznych (sklepów), gdzie wyniki 
kontroli potwierdzają tendencję wzrostową liczby 
naruszeń prawa;

 wspierać działania pracodawców poprzez sze-
roko rozumianą działalność prewencyjną, w tym
organizowanie szkoleń z zakresu prawnej ochro-
ny pracy i obowiązków pracodawców w tym 
zakresie;

 upowszechniać jednolitą interpretację przepisów 
prawa, w szczególności z dziedzin budzących 
najwięcej wątpliwości interpretacyjnych, takich 
jak zagadnienia czasu pracy.

B.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Placówki wielkopowierzchniowe

Kontrolą objęto 75 placówek, w których pracowa-
ło łącznie 10,5 tys. osób.

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach 
poprzednich, najczęściej ujawniane w placówkach 
wielkopowierzchniowych nieprawidłowości z zakresu 
bezpieczeństwa pracy dotyczyły składowania towa-

rów oraz ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych. 
Wynika to zwykle z nieregularnych dostaw towarów 
i nadmiernego natężenia ich przepływu przez pla-
cówkę. Składowanie towarów w niewłaściwym miej-
scu (np. w ciągach komunikacyjnych, pod drzwiami 
ewakuacyjnymi) było główną przyczyną blokowania 
dostępu do wyjść awaryjnych, co w przypadku po-

jawienia się zagrożenia utrudniałoby pracownikom 

i innym osobom (klientom) natychmiastową ewaku-

ację. Ponadto ujawniono przypadki stałego zamyka-
nia drzwi ewakuacyjnych (np. zaryglowane sztabą 
lub zamknięte na zamek, z ograniczonym dostępem 
do klucza). 

Nadal utrzymywała się duża skala nieprawidło-
wości w wyposażeniu i utrzymaniu pomieszczeń hi-

gienicznosanitarnych (np. brakowało miejsc do sie-
dzenia w szatniach, w pomieszczeniach panował 
nieporządek, wyposażenie było zniszczone, a część 
powierzchni zajęta przez składowane towary).

Mimo że w placówkach wielkopowierzchniowych 
przybywa sprzętu zmechanizowanego do transpor-
tu, to nadal wiele takich prac wykonywanych jest 
ręcznie, głównie za pomocą wózków. Niestety, stwier-
dzano przypadki przekraczania dopuszczalnych mas 
przemieszczanych towarów (w 21% kontrolowanych 
placówek). Na przykład w jednym z supermarketów 
inspektor pracy zauważył sytuację, w której dwóch 

pracowników usiłowało przewieźć stos płyt ważą-
cy ponad tonę za pomocą 2 wózków ręcznych,
w innym – pracownica transportowała na wózku
towar o masie przekraczającej 230 kg (dopusz-
czalna masa towarów przewożonych na wózkach 
ręcznych dla kobiet wynosi 80 kg, wliczając masę 
wózka). 

Pracodawcy i kierownicy placówek nadal nie przy-
wiązują należytej wagi do prawidłowej eksploatacji 

sprzętu zmechanizowanego. Co dziesiąty wózek jez-
dniowy z napędem silnikowym eksploatowano z na-
ruszeniem przepisów bhp (np. niezabezpieczenie 
przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzys-
tywanie niezgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie
w stanie zagrażającym bezpieczeństwu zdrowia i ży-
cia, niepoddawanie przeglądom). Nieprawidłowości 
te miały miejsce w co czwartej placówce.

Stwierdzono ponadto liczne nieprawidłowości 
w przygotowaniu pracowników do pracy i ich wy-
posażeniu, polegające m.in. na nieprzestrzeganiu 
przepisów dotyczących odzieży i obuwia robocze-
go 284 osoby nie otrzymały wymaganej odzieży
i obuwia roboczego) oraz niewyposażeniu 152 pra-
cowników w środki ochrony indywidualnej (odzież 
ochronną, ochrony: twarzy i oczu, rąk, nóg). Uchy-
bienia te wystąpiły w co czwartej kontrolowanej 
placówce.

Znaczne nieprawidłowości odnotowano również 
w zakresie oświetlenia stanowisk pracy światłem 
dziennym. W 12 placówkach (z ogólnej liczby 33
bez dostępu światła dziennego do stanowisk pracy) 
na 118 stanowiskach stałej pracy (37% stanowisk 
objętych kontrolą, na których nie było dostępu do 
światła dziennego) stwierdzono brak zgody woje-
wódzkiego inspektora sanitarnego na oświetlenie 
stanowisk pracy wyłącznie światłem sztucznym. 

W toku kontroli inspektorzy pracy ujawnili 31 przy-
padków naruszenia przepisów powodującego bez-

pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowni-

ków. Wstrzymali więc prace w celu zapobieżenia 
wypadkom przy pracy. Naruszenia przepisów po-
legały głównie na przekroczeniu dopuszczalnych 
mas transportowanych towarów, a także na używa-
niu sprzętu (np. pilarek do rozbioru mięsa, krajalnic 
do chleba), którego stan techniczny stwarzał zagro-
żenia wypadkowe (np. użytkowany był bez osłon 
części wirujących). 

Skierowano 74 pracowników do innych prac, 
głównie z powodu obsługi sprzętu bez wymaganych 
kwalifikacji (transportowych, energetycznych), prze-
kroczenia dopuszczalnych mas transportowanych 
towarów przez kobiety, a także niewyposażenia 
pracowników w obuwie chroniące stopy (dotyczy 
pracowników używających wózków do transportu 
towarów) oraz w środki chroniące głowę.
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Wykres 41. Placówki wielkopowierzchniowe – naruszenia przepisów z zakresu bhp 

zapewnienie możliwości odpoczynku pracownikom 
wykonującym prace stale w pozycji stojącej

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

możliwość natychmiastowego skorzystania
z wyjścia ewakuacyjnego

przestrzeganie norm dotyczących
ręcznego przemieszczania ciężarów

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

eksploatacja wózków silnikowych

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych 

składowanie towarów

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

     % placówek naruszających przepisy      0    10   20   30   40   50   60    70

  2008      2007      2006

Źródło: dane PIP.
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Wykres 42. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych 

sygnalizacja „człowiek w komorze chłodniczej”

udostępnienie do stałego korzystania instrukcji bhp
na stanowisku pracy

ustalenie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych

składowanie towarów

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

dokonanie oceny ryzyka zawodowego

pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

udostępnienie instrukcji magazynowania

    % placówek naruszających przepisy   0    10     20    30     40     50    60  

  2008      2007      2006

Źródło: dane PIP.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

88

Pozostałe placówki handlowe (mniejsze)

Kontrolą objęto 382 placówki, zatrudniające łącz-
nie 7,6 tys. osób.

W obszarze bezpieczeństwa pracy, oprócz nie-
prawidłowości przedstawionych na wykresie, inspek-
torzy ujawnili ponadto, że:
–  426 pracowników (14% objętych kontrolą) do-

puszczono do pracy bez aktualnych badań lekar-
skich (w 38% kontrolowanych placówek);

–  590 pracowników (11% objętych kontrolą) nie 
przeszkolono w dziedzinie bhp (w 30% placó-
wek);

–  pracodawca nie odbył szkolenia w dziedzinie bhp 
(w 21% placówek);

–  nie powierzono wykonywania zadań służby 
bhp kompetentnym osobom – w 25% placówek 
(nieprawidłowość polegała na niewyznaczeniu 
pracownika do wykonywania zadań służby bhp 
lub na niepowierzeniu wykonywania zadań służby 
bhp specjalistom z zewnątrz).
Znaczne nieprawidłowości odnotowano również 

w zakresie oświetlenia stanowisk pracy światłem 
dziennym. Aż 29 placówek (z ogólnej liczby 41 bez 
dostępu światła dziennego do stanowisk pracy) na 
96 stanowiskach stałej pracy (62% stanowisk obję-
tych kontrolą, na których nie było dostępu do światła 
dziennego) nie posiadało zgody wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego na oświetlenie stanowisk pracy 
wyłącznie światłem sztucznym. 

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

pracowników inspektorzy pracy stwierdzili w 9 przy-
padkach i wstrzymali prace. Dotyczyło to głównie 
zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym. Do in-
nych prac skierowali 8 pracowników (ze względu
na brak wyposażenia w środki ochrony indywidu-
alnej oraz zatrudnianie młodocianych i kobiet przy 
pracach im wzbronionych).

* * *

W ocenie inspektorów PIP, przyczynami nieprawi-
dłowości z zakresu bhp stwierdzonych w placówkach 
handlowych są przede wszystkim:
–  zła organizacja pracy; 
–  niedostateczne wyposażenie w środki techniczne 

wspomagające ręczne prace transportowe;
–  dostawa do placówek towarów pakowanych 

w jednostki paletowe o masie przekraczającej do-
puszczalne normy ręcznego przewożenia, mimo 
że placówki te nie dysponują zmechanizowanym 
sprzętem do rozładunku (wymusza to na kierow-
nikach placówek łamanie przepisów dotyczących 
dopuszczalnych norm ręcznego przewożenia 
ciężarów);

–  brak właściwego nadzoru i lekceważenie spraw 
bhp przez pracodawców i kadrę kierowniczą 
(koncentracja na kwestiach ekonomicznych);

–  niedostateczna znajomość prawa pracy przez 
pracodawców oraz kierowników placówek;

–  niewłaściwe wykonywanie zadań przez własne 
służby bhp (w placówkach wielkopowierzchnio-
wych) lub niekorzystanie przez pracodawców 
(w małych placówkach) z fachowego doradztwa 
i obsługi w zakresie bhp świadczonych przez spe-
cjalistów z zewnątrz; 

–  nadmierny – w stosunku do pojemności magazy-
nów – przepływ towarów, co wymusza okresowe 
składowanie nowych dostaw w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych;

–  zamawianie przez właścicieli małych sklepów 
dużych partii towarów ze względu na upusty 
cenowe, co przyczynia się do niewłaściwego 
składowania nadmiaru towarów (ze względu na 
brak miejsca w magazynie);

–  presja zarządów central na kierownictwa placó-
wek, by maksymalnie obniżać koszty, co z kolei 
wpływa negatywnie na warunki pracy; 

–  brak stabilności zatrudnienia (duża rotacja pracow-
ników, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych);

–  zbyt małe kompetencje kierowników placówek 
w zakresie kształtowania warunków pracy;

–  małe prawdopodobieństwo kontroli ze względu na 
dużą liczbę istniejących placówek handlowych. 
Pracodawcy, jako przyczyny uchybień, wskazy-

wali przede wszystkim: trudności finansowe, dużą 
rotację kadr oraz lekceważenie przez pracowników 
przepisów bhp.

* * *

W placówkach wielkopowierzchniowych niepra-
widłowości dotyczyły głównie składowania towa-
rów, utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych 
i porządku na nich, wyposażenia pomieszczeń hi-
gienicznosanitarnych. W mniejszych placówkach za-

kres nieprawidłowości był szerszy, a najliczniejsze 
dotyczyły przygotowania pracowników do pracy 
(szkoleń, badań lekarskich, oceny ryzyka zawodo-
wego), zabezpieczenia przed porażeniem prądem 
elektrycznym, a także oznakowania i zabezpieczenia 
miejsc niebezpiecznych.

W kontrolowanych placówkach, niezależnie od 
ich wielkości, występowały również problemy z do-
stępem światła dziennego do stanowisk pracy. Przy-
czyną tej nieprawidłowości była z reguły nadmierna 
ilość towarów, które – z powodu braku miejsca 
w magazynie składowano w pomieszczeniach pracy, 
w stosach zasłaniających okna. 

Wyniki kontroli, biorąc pod uwagę skalę i rodzaj 
stwierdzonych nieprawidłowości – potwierdzają, iż 
stan przestrzegania przepisów bhp w placówkach 
handlowych – zwłaszcza w tych kontrolowanych 
po raz pierwszy – jest niezadowalający. Podkreślić

należy, że większość nieprawidłowości miała cha-

rakter uchybień organizacyjnych, które – mimo usu-
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nięcia ich w wyniku kontroli inspektora pracy – szybko 

powracały. Potwierdziły to kontrole przeprowadzone 
ponownie (tzw. rekontrole). Powyższy fakt dowodzi 

niskiej skuteczności działania zakładowych służb 

bhp, pracodawców i osób z nadzoru – niezaintere-
sowanych utrwaleniem właściwych warunków pracy 
i lekceważących sprawy bhp. 

W związku z powyższym w 2009 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy:
 przeprowadzi kontrole ukierunkowane na spraw-

dzenie realizacji zastosowanych poprzednio 
środków prawnych oraz obejmie kontrolą inne 
– dotychczas niekontrolowane – wielkopowierzch-
niowe i mniejsze placówki handlowe;

 będzie nadal popularyzować w placówkach 
handlowych dobre praktyki wykonywania pracy 
– w sposób bezpieczny i najmniej uciążliwy.

8.  Przestrzeganie przepisów dot. bhp 
oraz czasu pracy w zakładach
przemysłu piekarniczego

Kontrole przepisów bhp przeprowadzono w 231
zakładach piekarniczych, zatrudniających 3 664 pra-
cowników, w tym 1 353 kobiety. Najwięcej zastrze-
żeń inspektorów PIP budziła kwestia przygotowania 
zatrudnionych do pracy – aż w połowie skontro-
lowanych piekarni dopuszczano do wykonywania 
pracy osoby bez uprzedniego ich przeszkolenia

w zakresie bhp (dot. łącznie 461 pracowników). 
Często stwierdzano również niekierowanie pracow-
ników na profilaktyczne badania lekarskie (312 pra-
cowników w 41% zakładów). Ponadto w co piątym 
zakładzie pracownicy wykonywali prace bez wyma-
ganych dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych 
(dot. 135 osób). Opisane nieprawidłowości świad-

czą o bagatelizowaniu nałożonych prawem obowiąz-

ków, a przede wszystkim wskazują na brak troski

o bezpieczeństwo zatrudnionych. 

Niepokojące są również naruszenia prawa w za-
kresie przeprowadzania i dokumentowania oceny 

ryzyka zawodowego, pomimo wieloletniego już obo-
wiązywania tego przepisu. W 30% zakładów nie 
dokonano oceny ryzyka zawodowego (na 157 sta-
nowiskach pracy spośród 925 objętych kontrolą). 
Z kolei w zakładach, w których oceny dokonano, nie 
zawierała ona, dość często, pełnej analizy zagrożeń, 
na które narażeni byli pracujący. Najczęściej pomija-
no zagrożenia związane z obciążeniem układu mię-
śniowo szkieletowego (w co czwartej dokumentacji 
brakowało identyfikacji tych zagrożeń). Nieco mniej 
uchybień dotyczyło zagrożeń hałasem, czynnikami 
termicznymi oraz czynnikami chemicznymi (od 9 do 
12% sprawdzonych dokumentacji). Nieuwzględnienie 
wszystkich zagrożeń występujących w środowisku 
pracy wskazuje na trudności z ich identyfikacją, co 
zwykle wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy 

o czynnikach stwarzających zagrożenie oraz ich skut-
kach dla zdrowia pracowników. Świadczy to również 
o ciągle formalnym traktowaniu obowiązku oceny 
ryzyka zawodowego. 

Takie podejście wpływało bezpośrednio na po-
ziom i zakres informacji przekazywanych pracowni-
kom o zagrożeniach występujących w piekarniach. 
Należy zaznaczyć, że o ocenionym ryzyku zawodo-
wym związanym z wykonywaną pracą nie poinfor-
mowano zatrudnionych aż w 28% zakładów. 

Nieprzeprowadzenie badań i pomiarów czynni-

ków szkodliwych (lub ich nieaktualne wyniki) stwier-
dzono na 194 stanowiskach pracy w 85 zakładach, 
tj. w 37% skontrolowanych. Przyczyną był najczęściej 
brak prawidłowej oceny czynników występujących 
w środowisku pracy, niezbędnej do ich wytypowania 
do badań i pomiarów. Podkreślić zarazem należy, 
że jedynie w 5% zakładów na 17 stanowiskach pra-
cy (spośród 549 objętych kontrolą) wyniki badań 
i pomiarów czynników szkodliwych nie mieściły się 
w granicach dopuszczalnych normatywów higienicz-
nych. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach 
poinformowano pracowników w 83% zakładów ww. 
grupy, przy czym w części z nich nie umieszczono 
w tym zakresie stosownej informacji na stanowiskach 
pracy – problem dotyczył co trzeciego stanowiska na 
którym występowały czynniki szkodliwe. 

Pozytywnie należy natomiast ocenić wyposażanie 
pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz ich 
stosowanie przez pracowników. Ważnym aspektem 
jest tu zapewne przestrzeganie norm higienicznych 
w branży spożywczej. Zarazem jednak w co czwar-
tym zakładzie nie wyposażono pracowników w odzież 
i obuwie robocze lub było ono niedostosowane do 
warunków pracy. 

Zaledwie w 2 piekarniach inspektorzy stwierdzili 
niedostosowanie obiektów i pomieszczeń do pro-
wadzonych procesów technologicznych i procesów 
pracy, ale w 36% skontrolowanych piekarni – użyt-
kowane obiekty i pomieszczenia pracy były w nie-
właściwym stanie technicznym (popękane ściany, 
ubytki ścian i posadzek, widoczne przecieki wody 
z nieszczelnych dachów, popękane szyby w po-
mieszczeniach produkcyjnych, a nawet zagrzybienia 
ścian i sufitów). W większości zakładów pracowni-
kom zapewniono pomieszczenia higienicznosanitar-
ne, jednak w wielu przypadkach (46% piekarni) nie 
zostały one właściwie i dostatecznie wyposażone.

Istotnym problemem była również eksploatacja 

maszyn (łącznie 186) niewyposażonych w odpowied-
nie urządzenia ochronne (40% zakładów). Ponadto 
w co trzecim zakładzie maszyny (łącznie 197) nie 
posiadały odpowiednich urządzeń sterowniczych, 
a w co piątym stwierdzono ich niewłaściwy stan 
techniczny (77 maszyn). Wskazuje to na niedopeł-
nienie przez pracodawców obowiązku dostosowania 
maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych. Wie-
lu pracodawców (31% zakładów) nie zapewniło i nie 
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udostępniło pracownikom instrukcji bhp dotyczących 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
w języku polskim (250 maszyn spośród 1 485 obję-
tych kontrolą). 

Znaczna skala nieprawidłowości dotyczyła rów-
nież uchybień formalnych, mających jednak przeło-

żenie na brak wiedzy o zagrożeniach i sposobach 

ochrony przed nimi. W 28% zakładów na 202 sta-
nowiskach pracy (spośród 1 096 objętych kontrolą) 
pracownikom nie udostępniono do stałego korzy-
stania – bądź w ogóle nie opracowano – instrukcji 
bhp. Brak instrukcji pierwszej pomocy stwierdzono 
w 26% zakładów. Wśród pozostałych uchybień 
należy wskazać: brak wykazu prac szczególnie nie-
bezpiecznych (16% zakładów) oraz nieokreślenie 
podstawowych wymagań przy ich wykonywaniu 
(8% zakładów).

Pracodawcy tłumaczą zaistniałe nieprawidłowości 

następującymi czynnikami:

–  brak środków finansowych, z powodu nakładów 
poniesionych wcześniej na dostosowanie piekar-
ni do wymogów i przepisów sanitarnych;

–  duża rotacja pracowników związana z ich wyjaz-
dami za granicę (niechęć do ponoszenia kosztów 
np. badań lekarskich i szkoleń bhp kolejnych, 
nowo zatrudnianych osób);

–  nieczytelność aktów prawnych, ich duża liczba 
i częste zmiany; 

–  nieopłacalność inwestowania w obiekty wynaj-
mowane a stanowiące tymczasową lokalizację 
piekarni.
Natomiast w ocenie inspektorów pracy podstawo-

wymi przyczynami ujawnionych uchybień są:
–  marginalizowanie zagadnień bhp (priorytetem 

jest jakość produkowanych wyrobów i spełnienie 
warunków higienicznosanitarnych wynikających 
z wdrożonego systemu HACCAP);

–  zbyt duże obciążenie pracowników zadaniami, 
co powoduje, że wykonują pracę w pośpiechu, 
lekceważąc zagrożenia;

–  nieznajomość lub niezrozumienie przepisów bhp 
(w tym zwłaszcza dotyczących maszyn) przez 
pracodawców, osoby na stanowiskach kierowni-
czych oraz pracowników;

–  niska jakość szkoleń w zakresie zagrożeń wystę-
pujących na stanowiskach pracy, czynników śro-
dowiska pracy, ich wpływu na zdrowie człowieka 
oraz sposobów ochrony;

–  brak dostatecznej wiedzy osób wykonujących 
zadania służby bhp; 

–  traktowanie obowiązków nałożonych przepisami 
w sposób formalny, bez przekonania, że tworze-
nie właściwych warunków pracy leży w interesie 
pracodawców i służy osobom zatrudnionym.
W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 

pracy skierowali do innych organów nadzoru i kon-
troli 15 pism informujących o stwierdzonych nieprawi-
dłowościach, w tym: 

–  8 pism do Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go – o nieprawidłowościach dotyczących stanu 
technicznego obiektów oraz prowadzenia do-
kumentacji i okresowych kontroli w tym zakre-
sie; 

–  4 pisma do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 
o prowadzeniu prac malarskich w pomieszcze-
niu produkcyjnym piekarni podczas wypieku 
pieczywa, złym stanie higienicznosanitarnym oraz
o niepełnym oznakowaniu na produkcie bio-
bójczym;

–  2 pisma do Inspektoratu Dozoru Technicznego 
– o eksploatacji pieców piekarskich bez decyzji 
UDT oraz

–  1 pismo do Państwowej Straży Pożarnej – w spra-
wie eksploatacji w części mieszkalnej budynku 
piekarni – zbiornika z tworzywa sztucznego 
o pojemności 1 500 litrów służącego do maga-
zynowania oleju opałowego na potrzeby pieca 
piekarniczego, w warunkach stwarzających za-
grożenie pożarowe.
W okręgowych inspektoratach pracy organizo-

wano także spotkania poświęcone problematyce 
bezpieczeństwa pracy w tej branży, m.in. z:
–  pracownikami służb bhp oraz członkami Ogól-

nopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb 
BHP;

–  Zarządem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekar-
stwa RP;

–  Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
oraz Cechem Rzemiosł Spożywczych;

–  przedstawicielami pracodawców skupionych 
w Cechu rzemiosła – piekarzy i cukierników.
Podczas: targów GASTRO-TECH (dotyczących

cukiernictwa, piekarnictwa i gastronomii), Powiato-
wego Święta Chleba w Staszowie oraz Międzynaro-
dowych Targów Chleba w Jaworze zorganizowano 
specjalne stoiska PIP.

Wśród pracodawców rozpowszechniano wydane 
przez inspekcję materiały nt. ręcznego przemieszcza-
nia ciężarów oraz publikację „Dostosuj swój zakład 
do obowiązującego prawa pracy”.

Wzorem lat ubiegłych, zorganizowano także kon-
kurs „Bezpieczna piekarnia”.

W celu poprawy warunków pracy w zakła-
dach piekarniczych, prowadzone będą w tej bran-
ży dalsze kontrole, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki bezpiecznej eksploatacji maszyn
i urządzeń.

Równolegle podejmowane będą działania promo-
cyjne służące popularyzacji wiedzy o zagrożeniach 
w branży spożywczej (np. poprzez opracowanie 
publikacji o charakterze informacyjnym, w tym do-
tyczącej wymagań dla maszyn), a także zachęcaniu 
pracodawców do udziału w konkursach organizo-
wanych przez PIP, co skłania ich do podejmowania 
działań dostosowawczych.
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* * *

Kontrole w zakresie czasu pracy w zakładach 

przemysłu piekarniczego przeprowadzono u 366 pra-
codawców, którzy zatrudniali prawie 11,4 tys. pracow-
ników, w tym 5,8 tys. kobiet oraz 848 młodocianych. 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, uchybienia 
najczęściej dotyczyły prowadzenia ewidencji czasu 
pracy. Wystąpiły one u blisko 16% skontrolowanych 
pracodawców i polegały głównie na niewłaściwym 
ewidencjonowaniu dziennych oraz tygodniowych wy-
miarów czasu pracy poszczególnych pracowników. 

Kolejną nieprawidłowością (stwierdzoną u po-
nad 12% skontrolowanych pracodawców) było nie-
określenie w układzie zbiorowym pracy, regulami-
nie pracy lub w obwieszczeniu – rozkładów oraz 

systemów czasu pracy. Natomiast nieprawidłowości 
polegające na nieokreśleniu w układzie zbiorowym 
pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu – okre-
sów rozliczeniowych dotyczyły blisko 7% pracodaw-
ców. Uchybienia te występowały przede wszystkim 
w mniejszych firmach (w których nie ma obowiązku 
tworzenia regulaminów pracy i gdzie nie obowiązują 
układy zbiorowe pracy), a wynikały przede wszyst-
kim z nieznajomości przepisów prawa (pracodawcy, 
w dużej mierze bowiem nie mieli świadomości ciążą-
cego na nich obowiązku określania systemów i roz-
kładów czasu pracy oraz obowiązujących okresów 
rozliczeniowych – w obwieszczeniach). 

W toku kontroli ujawniono także przypadki naru-
szeń przepisów dot. nieustalenia w umowie o pracę 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy – liczby godzin pracy ponad określony 
w umowie wymiar, za które pracownikowi przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Uchybienie to dotyczyło 9% praco-
dawców, a błędy polegały bądź na nieokreślaniu ww. 
limitu, bądź na określeniu go na poziomie powszech-
nie obowiązujących norm czasu pracy.

Ponadto u blisko 7% pracodawców stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowni-

ków powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. 

Podsumowując wyniki kontroli należy podkreślić, 
że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono u praco-

dawców zatrudniających od 10 do 49 osób (przepisy 
o czasie pracy naruszało aż 59% skontrolowanych 
pracodawców tej grupy), a w następnej kolejności 
– w mikroprzedsiębiorstwach (24%) oraz w zakła-
dach średniej wielkości, tj. o zatrudnieniu od 50 do 
249 osób (15%). Natomiast w grupie objętych kon-
trolą dużych firm (zatrudniających powyżej 250 osób) 
naruszenia przepisów o czasie pracy ujawniano spo-
radycznie (niespełna 1% pracodawców).

W ocenie inspektorów PIP podstawową przyczy-

ną występujących naruszeń przepisów o czasie pracy 
jest trudna sytuacja finansowa pracodawców z bran-
ży piekarniczej, wynikająca z silnej konkurencji oraz 

wysokich kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej, w tym kosztów związanych z zatrudnianiem 
pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje również 
zatrudnianie zbyt małej liczby osób w stosunku do 
potrzeb pracodawcy. W konsekwencji takich działań 
dochodzi bowiem m.in. do nieudzielania pracowni-
kom odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy z na-
ruszaniem 5-dniowego tygodnia pracy. Temu nieko-
rzystnemu zjawisku towarzyszy obawa pracowników 
przed utratą pracy, co często powoduje niezgłaszanie 
roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez pra-
codawcę przepisów o czasie pracy.

W trakcie kontroli pracodawcy często tłumaczyli 
powstające u nich nieprawidłowości niezrozumia-
łością przepisów dot. czasu pracy, czy też brakiem 
odpowiedniej wiedzy u osób prowadzących sprawy 
kadrowe. W związku z tym, oprócz rutynowych kon-
troli, celowe wydaje się prowadzenie działalności 
popularyzatorskiej i szkoleniowej z zakresu czasu 
pracy, adresowanej do zakładów tej branży (zwłasz-
cza małych firm). 

9.  Zagrożenia układu mięśniowo-
-szkieletowego u osób pracujących 
w szpitalach przy ręcznych pracach 
transportowych

Skontrolowano 198 zakładów opieki zdrowotnej 
(szpitali) zatrudniających 103 tys. pracowników, w tym
84 tys. kobiet. Organem założycielskim 53 zoz był 
urząd marszałkowski, 74 – starostwo powiatowe, 28
szpitali należało do miasta na prawach powiatu, a pozo-
stałe do spółek z o.o. lub innych (np. gminy, MSWiA). 

Tylko 6 szpitali, spośród skontrolowanych, nie 
miało opracowanego programu dostosowawczego 
do wymagań określonych w rozporządzeniu Minis-
tra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod wzglę-
dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzą-
dzenia zakładu opieki zdrowotnej. Z własnej kuchni 
korzystało 95 zakładów. Pralnie funkcjonowały w 42 
zakładach (w pozostałych prowadzenie tych usług 
pracodawcy zlecili wyspecjalizowanym firmom zew-
nętrznym). 

W kontrolowanych szpitalach pod opieką lekarską 
przebywało ponad 18 tys. pacjentów. Przy pracach 

związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkie-

letowego zatrudnionych było 18,7 tys. pracowników, 
w tym przy pracach związanych z ręcznym dźwiga-
niem i przenoszeniem pacjentów – 15 tys. (głównie 
pielęgniarki – 12,5 tys.) na oddziałach łóżkowych 
(m.in. neurochirurgii, chirurgii: urazowej, ogólnej, on-
kologicznej, a także ortopedii, anestezjologii i inten-
sywnej terapii). Pozostali pracownicy narażeni na ob-
ciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, to przede 
wszystkim salowe (399 osób), pracownicy kuchni 
(1 392 osoby) i pralni (306 osób). 
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W skontrolowanych zakładach, w latach 2005–
–2007, w wypadkach przy pracy związanych z ob-
ciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego poszko-
dowanych zostało 654 pracowników. Wypadki te 

stanowią ok. 20% wszystkich wypadków przy pracy 

w zakładach ochrony zdrowia. 
Jak już zaznaczono, poszkodowanymi na skutek 

nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkie-
letowego były głównie pielęgniarki, które doznały 

urazów podczas wykonywania prac związanych 

z podnoszeniem i przenoszeniem pacjentów (przede 
wszystkim – urazy kręgosłupa na odcinku lędźwio-
wo-krzyżowym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, 

a ponadto naderwanie ścięgien, mięśni, przepuklina 
pachwinowa). Urazy te w większości skutkowały dłu-
gotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, nawet do roku. 
Średnio wskaźnik ciężkości tego rodzaju wypadków 
z lat 2005–2007 wyniósł 56 dni niezdolności do pra-

cy na jednego poszkodowanego i był znacznie wyż-
szy od wskaźnika ciężkości wszystkich wypadków, 
jakie wydarzyły się w sektorze ochrona zdrowia i po-
moc społeczna (36 dni). 

W dużej części protokołów z ustalenia okoliczno-
ści i przyczyn wypadków związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego, brak było opisu 
miejsca zdarzenia, informacji o ciężarze ciała podno-

   2007 (zakłady opiekuńczo-lecznicze
   i pielęgnacyjno-opiekuńcze)

Wykres 43. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach

przy ręcznych pracach transportowych – naruszenia przepisów

uwzględnienie ćwiczeń praktycznych w zakresie bezpiecznego 
podnoszenia i przenoszenia pacjentów w programach

szkolenia wstępnego

zamieszczanie w skierowaniach na badania informacji
o wykonywaniu pracy w warunkach obciążenia

układu mięśniowo-szkieletowego

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
na stanowiskach pielęgniarek i sanitariuszy zagrożeń 

wynikających z obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

instrukcje dotyczące bezpiecznego podnoszenia
i przenoszenia pacjentów

uwzględnienie w programach szkoleń w dziedzinie bhp zagrożeń 
wynikających z obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

możliwość regulacji wysokości łóżka

urządzenia pomocnicze do podnoszenia
i przemieszczania pacjentów

możliwość wyprowadzenia łóżka z pokoju bez konieczności 
przesuwania innego łóżka

ustawienie łóżek w sposób zapewniający
swobodny do nich dostęp

wyposażenie  łazienek pacjentów w wózki-wanny
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szonego pacjenta, o sposobie wykonywania czynno-
ści, przyjętej pozycji ciała przy dźwiganiu i technice 
podnoszenia. Zespoły powypadkowe – jako przy-
czyny większości wypadków – ustaliły: wykonywanie 
pracy w niedostatecznej obsadzie (jednoosobowo), 
brak właściwego sprzętu pomocniczego, przekro-
czenie norm dźwigania oraz brak ostrożności. Jednak 
tylko w 3% zbadanych przez inspektorów pracy pro-
tokołów zespół powypadkowy zalecił pracodawcy za-
kup urządzeń pomocniczych, ułatwiających dźwiga-
nie. W pozostałych zalecano z reguły wykonywanie 
prac związanych z dźwiganiem pacjentów w obsadzie 
wieloosobowej (co wobec ograniczonej przestrzeni 
przy łóżku w wielu przypadkach jest praktycznie nie-
możliwe do wykonania), omówienie wypadku z pra-
cownikami podczas szkolenia bhp, pouczenie poszko-
dowanego pracownika o zachowaniu ostrożności albo 
też nie określono żadnych wniosków profilaktycznych. 
Pracodawcy nie czuli się więc zobowiązani do podej-
mowania skutecznych działań w celu wyeliminowania 
przyczyn wypadków przy pracy. Świadczy to o niedo-
statecznym przygotowaniu fachowym pracowników 
służb bhp, niezbędnym przy ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy ujawnili tak-
że, że bagatelizowane były drobne zdarzenia wypad-

kowe i ich skutki (zakłucia, gwałtowne bóle w ukła-
dzie mięśniowo-szkieletowym w trakcie wykonywania
czynności), dla których nie sporządzano dokumen-
tacji powypadkowej. Wyegzekwowali więc ich spo-
rządzenie. 

Wyniki kontroli wskazują, że w szpitalach proble-
mem przy wykonywaniu prac związanych z ręcznym 
dźwiganiem, głównie pacjentów, jest niedostateczne 
uświadomienie pracownikom zagrożeń, jakie wiążą 
się z wykonywaną pracą oraz sposobów przeciwdzia-
łania nadmiernym obciążeniom układu mięśniowo-
szkieletowego. Brak odpowiedniej wiedzy i świado-
mości w tym zakresie przejawiają nie tylko pracownicy 
wykonujący bezpośrednio prace związane z dźwiga-
niem, ale również osoby z nadzoru oraz służby bhp. 

Prawie połowa pracodawców nie uwzględniła 
w programach szkoleń w dziedzinie bhp zagrożeń 
związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkie-
letowego, a w co czwartym zakładzie nie prze-
szkolono pracowników, których praca wiązała się 
z dźwiganiem ciężarów, w tym pacjentów, w zakresie 
bezpiecznego wykonywania tych prac (dotyczyło 
16% pracowników objętych kontrolą). W 28% szpi-
tali, w których pracownicy zostali przeszkoleni, brak 
było w programach szkoleń – ćwiczeń praktycznych 
w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania 
ręcznych prac transportowych, w tym związanych 
z podnoszeniem i przemieszczaniem pacjentów. 

Pracownicy potwierdzają, że system kształcenia 

w sposób marginalny traktuje zagadnienia ergonomii 

i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Pro-
blem ten występuje szczególnie w małych zakładach, 

gdzie prowadzenie szkoleń bhp zleca się jednostkom 
zewnętrznym, które prowadzą je często według ogól-
nego programu, z reguły ramowego, przepisanego 
wprost z rozporządzenia w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, niedostosowa-
nego do konkretnych stanowisk i warunków pracy.

Zapoznanie się z właściwymi sposobami dźwi-
gania i przemieszczania ciężarów i ich zastosowanie 
w praktyce utrudnia również brak stosownych in-
strukcji bezpiecznego wykonywania ręcznych prac 
transportowych lub ich niewłaściwe opracowanie,
co stwierdzono w ponad 40% szpitali (zarówno na 
stanowiskach przy podnoszeniu i przenoszeniu pa-
cjentów, jak i w kuchni lub pralni).

Niedostateczna świadomość zagrożeń wynika 
również z niedokonania lub niewłaściwego dokona-
nia oceny ryzyka zawodowego. Brak udokumento-
wanej oceny ryzyka związanego z wykonywaną pra-
cą stwierdzono w 12% skontrolowanych zakładów. 
Wielu pracodawców do obowiązku dokonania oceny 

ryzyka zawodowego podchodzi formalnie. Zdarzają 
się przypadki pozyskiwania gotowych opracowań 
i przyjmowania ich w całości, bez uwzględnienia spe-
cyfiki (zagrożeń) własnego zakładu pracy. Pracodaw-
cy ci nie traktują oceny ryzyka jako źródła informacji 
niezbędnych do planowania działań korygujących 
i zapobiegawczych w celu poprawy warunków pra-
cy. W rezultacie takiego podejścia, w 31% zakładów, 
w których dokonano oceny ryzyka, nie uwzględniono 
w niej zagrożenia związanego z obciążeniem ukła-
du mięśniowo-szkieletowego pracowników, a także 
szczególnych kryteriów dla kobiet, kobiet ciężarnych 
i osób młodocianych.

Niebagatelną kwestią jest sposób prowadzenia 
profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników zatrud-
nionych przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów. 
Inspektorzy pracy stwierdzili, że w 31% zakładów pra-
codawcy nie zamieszczali w skierowaniach na ba-
dania informacji o wykonywaniu pracy w warunkach 
obciążających układ mięśniowo-szkieletowy, a w 32% 
lekarze sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad pracownikami nie przeprowadzali wizytacji sta-
nowisk pracy. 

Podkreślić należy, że w dwóch trzecich skontro-
lowanych szpitali ustawienie łóżek pacjentów nie 
zapewniało personelowi medycznemu możliwości 
dostępu do nich z trzech stron, w tym z dwóch dłuż-
szych. Natomiast w ponad połowie szpitali nie zapew-
niono wymaganych odległości pomiędzy łóżkami, 
a modularna szerokość pokoi łóżkowych uniemoż-
liwiała wyprowadzenie każdego łóżka bez koniecz-
ności przesuwania innych. Takie zagęszczenie i roz-
stawienie łóżek wymuszało przyjmowanie przez 
personel nieergonomicznej postawy ciała podczas 
zabiegów i pielęgnacji chorych.

Znaczne narażenia układu mięśniowo-szkieleto-
wego występują podczas ręcznego przytrzymywania 
pacjenta i podnoszenia go w celu przetransporto-
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wania. Dla ułatwienia wykonywania tych czynności 
dostawcy oferują wiele urządzeń technicznych. Przy-
kładem nowoczesnego urządzenia, testowanego 
w jednym z kontrolowanych szpitali, może być sys-
tem przeznaczony do przenoszenia obłożnie chorych 
z łóżka na łóżko z wykorzystaniem poduszki po-
wietrznej. Obsługuje go jedna pielęgniarka z użyciem 
niewielkiej siły. Niestety, w kontrolowanych szpitalach 
wyposażenie w sprzęt ułatwiający wykonywanie czyn-

ności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 

pacjentów było niedostateczne. Brak lub niewystar-
czającą liczbę sprzętu pomocniczego ułatwiające-
go podnoszenie pacjenta do pozycji pionowej
i jego przemieszczanie (podnośników, pionizato-
rów) stwierdzono w 60% szpitali, a do przemieszcza-
nia pacjenta w pozycji leżącej (mat ślizgowych, rolek) 
– w co trzecim szpitalu. Szczególnie brakowało wóz-
ków-wanien do mycia pacjentów – w 81% szpitali. 
W wielu przypadkach istniejący w szpitalach sprzęt, 
ułatwiający dźwiganie i transportowanie chorych, 
stał bezczynnie w magazynach, ponieważ obiekty 
nie były dostosowane do jego użytkowania (np. 
podnośniki hydrauliczne mobilne nie mieściły się 
w drzwiach), albo też pracownicy nie umieli się nim 
posługiwać. 

Należy podkreślić, że wykonywanie przez ko-
biety (pielęgniarki, sanitariuszki) prac związanych 
z dźwiganiem pacjentów, bez stosowania urządzeń 
pomocniczych, nadto w niewystarczającej obsa-
dzie osobowej (szczególnie w porze nocnej), było 
główną przyczyną przekraczania dopuszczalnych 

norm dźwigania. Nieprawidłowości te stwierdzono 
w 16% kontrolowanych szpitali. Sytuację pogarszał 
fakt, że prawie połowa łóżek nie posiadała możliwo-
ści regulacji wysokości, co wymuszało przyjmowa-
nie niewłaściwej pozycji ciała podczas pielęgnacji 
pacjenta (w tym dźwigania). 

Przyczyny naruszeń prawa według inspektorów 
pracy:
–  brak dostatecznej wiedzy pracodawców i ich 

służb w zakresie zagrożeń wynikających z ręczne-
go przemieszczania rzeczy i osób oraz sposobów 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń; 

–  nieznajomość przez pracodawców i pracowników 
przepisów i zasad ergonomii dotyczących ręcz-
nych prac transportowych;

–  lokalizacja szpitali często w zaadaptowanych 
obiektach, które nie spełniają wymagań technicz-
nych; 

–  brak odpowiedniej obsady na stanowiskach pielę-
gniarek;

–  nierzetelne wykonywanie obowiązków przez 
służby bhp lub przez osoby, którym pracodawcy 
zlecili wykonywanie zadań tej służby; 

–  niedostateczna współpraca pracodawców z le-
karzami sprawującymi profilaktyczną opiekę nad 
pracownikami;

–  brak należytej dbałości o sprawy związane z bez-
pieczeństwem i higieną pracy. 

Pracodawcy natomiast wskazywali – jako przyczy-
ny uchybień – głównie brak dostatecznych środków 
finansowych na dostosowanie pomieszczeń i stano-
wisk pracy do aktualnie obowiązujących przepisów, 
a także na zakup nowych urządzeń technicznych 
i innych środków pomocniczych ułatwiających pielę-
gnację pacjentów oraz ograniczających do minimum 
wysiłek fizyczny.

Ze względu na wysoką skalę stwierdzonych nie-
prawidłowości, zagrożeń oraz wypadków konieczne 
jest:
 kontynuowanie w tym obszarze działań kontrol-

nych Państwowej Inspekcji Pracy;
 upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń

i sposobów ograniczania ryzyka zawodowego 
związanego z przeciążeniem układu mięśniowo-
-szkieletowego (Państwowa Inspekcja Pracy wy-
dała broszurę pt: „Jak chronić układ mięśniowo-
szkieletowy podczas pracy” oraz plakat i ulotkę 
nt. bezpiecznej opieki nad chorym bez narażania 
się na obciążenie mięśniowo-szkieletowe; publi-
kacje te będą nadal rozpowszechniane w zakła-
dach opieki zdrowotnej);

 promowanie wdrażania systemów zarządzania 
bezpieczeństwem w zakładach opieki zdrowot-
nej;

 poszerzenie programów kształcenia pielęgniarek 
o zagadnienia dotyczące bezpiecznych sposo-
bów i technik dźwigania ciężarów, w tym pacjen-
tów, z uwzględnieniem zajęć praktycznych;

 znowelizowanie rozporządzeń: Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych oraz Rady Ministrów 
z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet, w kierunku wzmocnienia ochrony zdrowia 
pracowników, szczególnie kobiet, wykonujących 
prace związane z dźwiganiem i przemieszczaniem 
osób;

 ujęcie w wykazie chorób zawodowych – schorzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego, w szczegól-
ności kręgosłupa, powodowanych dźwiganiem 
osób podczas sprawowania nad nimi opieki. 

10.  Ergonomiczne czynniki ryzyka 
(praca powtarzalna i postawa przy pracy) 
przy produkcji artykułów
motoryzacyjnych oraz sprzętu AGD/RTV

Kontrole ergonomicznych czynników ryzyka prze-
prowadzono w 158 zakładach zatrudniających po-
nad 63,9 tys. osób, w tym 23 tys. kobiet. Wśród 



V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

95

skontrolowanych przeważały zakłady duże, zatrudnia-
jące ponad 50 pracowników (74%). Kontrolą objęto 

w szczególności 1 930 pracowników wykonujących 

prace montażowe charakteryzujące się dużą powta-

rzalnością ruchów i przyjmowaniem nienaturalnej po-

zycji ciała. Część pracowników zajmowała się także 
ręcznym transportem elementów do montażu oraz 
wyrobów gotowych, co dodatkowo wiązało się z ko-
niecznością użycia siły zależnej od masy, wielkości
i rodzaju przemieszczanych ładunków.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nie ra-

dzą sobie z identyfikacją zagrożeń wynikających ze

sposobu wykonywania pracy. Udokumentowanej oce-
ny ryzyka zawodowego nie miało wprawdzie tylko 
5% skontrolowanych stanowisk montażowych w 8% 
zakładów, jednak należy podkreślić, że aż 61% pra-
codawców, którzy ocenę przeprowadzili, nie uwzględ-
niło w niej wszystkich zagrożeń występujących na
stanowiskach pracy, w tym czynników ergonomicz-
nych, związanych z: powtarzalnością ruchów robo-
czych (niekorzystną dla zdrowia ze względu na wy-
soką częstotliwość powtórzeń, czas trwania każdego 
ruchu oraz ich wykonywanie w pobliżu skrajnych po-
łożeń kątowych w stawach); nienaturalną postawą ca-
łego ciała lub jego części (np. zgięcie szyi, pochylenie 
lub skręt tułowia, uniesienie rąk powyżej barków), czy 
używaniem znacznej siły. 

Trudności sprawiał wybór metody oceny ergono-

micznych czynników ryzyka. Przeprowadzano ją za-
zwyczaj zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne 
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego lub meto-
dą Risk score. Ocena tak dokonana nie pozwalała 
jednak na poprawną analizę zagrożeń wynikających 
z czynników ergonomicznych oraz sumarycznego 
ich wpływu na układ mięśniowo-szkieletowy. Ponadto 
w ocenie nie brano pod uwagę wszystkich czynności 
wykonywanych przez montażystów. Konsekwencją 
było zaniżanie ryzyka na korzyść pracodawcy. Okre-
ślenie ryzyka jako akceptowalne powodowało zaś 
przekonanie o braku potrzeby wprowadzenia jakich-
kolwiek zmian w celu dostosowania stanowisk pracy 
do parametrów antropometrycznych osób na nich 
zatrudnionych. 

W co czwartym kontrolowanym zakładzie praco-
dawcy nie wykorzystali oceny ryzyka do podejmowa-
nia działań korygujących i zapobiegawczych. Inspek-
torzy pracy ujawnili nawet sytuacje, gdy pracodawca 
nie wdrożył działań zmniejszających ryzyko, pomimo 
uznania u pracownika, zatrudnionego na stanowisku 
montażysty, choroby zawodowej związanej z obcią-
żeniem układu ruchu spowodowanym sposobem 
wykonywania pracy. 

Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły rów-

nież służby bhp, gdyż w wielu przypadkach osoby
wykonujące jej zadania nie posiadały wiedzy na te-

mat dokonywania oceny ryzyka zawodowego wyni-
kającego z uciążliwości pracy.

Błędy w ocenie ryzyka skutkowały pomijaniem 

w programach szkoleń dla pracowników wykonują-
cych prace montażowe – zagrożeń, jakie wiążą się 
z wysoką powtarzalnością ruchów, wymuszoną 
pozycją ciała oraz ręcznym transportem ładunków.
W 27% skontrolowanych zakładów pracownicy, w ra-
mach odbytych szkoleń, nie otrzymywali informacji 
na temat ergonomicznych technik pracy oraz spo-
sobów przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom 
układu mięśniowo-szkieletowego. 

Pracownicy z reguły mieli zapewnione profilak-

tyczne badania lekarskie. Poważnym problemem 

była natomiast jakość tych badań, ponieważ w co 
trzecim skontrolowanym zakładzie pracodawcy nie 
zamieszczali w skierowaniach na badania informacji 
o zagrożeniach wynikających z wykonywania prac 
powtarzalnych, wymuszonej postawy ciała i ręczne-
go przenoszenia ładunków. W wielu przypadkach 
lekarze nie zapoznawali się osobiście z warunkami 
pracy na stanowiskach montażu, co uniemożliwiało 
im dokonanie właściwej oceny stanu zdrowia pra-
cowników. Lepsze współdziałanie ze służbą medy-
cyny pracy stwierdzono w zakładach zatrudniających 
powyżej 250 osób, gdzie pracodawca zobowiązany 
jest powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w której skład wchodzi lekarz sprawujący profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Nieprawidłowości w zakresie organizacji stano-

wisk montażowych polegały na niezapewnieniu: wol-
nej powierzchni stanowisk, umożliwiającej wykonywa-
nie pracy w sposób bezpieczny (11%), odpowiednich 
dojść do stanowisk pracy (11%), urządzeń pomocni-
czych przeznaczonych do składowania materiałów, 
wyrobów, przyrządów i narzędzi (7%). Nieprawidłowo-
ści te często wynikały ze zmian popytu na montowane 
wyroby. Zwiększenie produkcji oznaczało bowiem 
tworzenie nowych stanowisk pracy i ich zagęszczenie. 

Ponadto stanowiska pracy nie były dopasowane 
do wykonywanych czynności oraz psychofizycznych 
właściwości pracowników. Najczęściej zbyt wyso-
ko lub zbyt nisko usytuowana była strefa pracy w sto-
sunku do przyjmowanej pozycji podczas pracy, 
brak było możliwości regulacji wysokości blatów ro-
boczych,  a powierzchnie, na których pracownicy trzy-
mali przedramiona, były twarde lub nierówne. Sta-
nowisk montażowych, gdzie praca odbywała się
w pozycji siedzącej nie wyposażono w krzesła speł-
niające wymogi ergonomii, posiadające m.in. moż-
liwość regulacji wysokości płyty siedziska i kąta 
pochylenia oparcia oraz podparcie w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa. Pracownikom wykonującym 
prace montażowe wymagające stale stania lub cho-
dzenia nie zapewniono warunków do odpoczynku 
w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca pracy (391 
pracownikom). 
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Ergonomiczne czynniki ryzyka związane z wy-
soką częstotliwością powtórzeń cykli czynności 
roboczych i przyjmowaniem nienaturalnej pozycji 
ciała nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia i życia pracowników. Do rozwoju scho-
rzeń układu mięśniowo-szkieletowego dochodzi na 
przestrzeni wielu lat, zwykle dopiero w końcowej 
fazie aktywności zawodowej lub po jej zakończeniu. 
Ponadto pracodawcy nie dostrzegają związku sto-
sowania zasad ergonomii z wydajnością i jakością 
pracy, czy absencją pracowników. Dlatego ryzyko 
wynikające ze sposobu wykonywania pracy jest 
często bagatelizowane.

Z tego m.in. względu kontrolom towarzyszyły 
działania prewencyjne. Organizowano spotkania 
z udziałem pracodawców, przedstawicieli służby bhp 
i związków zawodowych, w trakcie których omawia-
no wyniki kontroli oraz możliwości wyeliminowania 
obciążeń narządu ruchu i dostosowania stanowisk 
pracy do indywidualnych cech antropometrycznych 
pracowników. Pracodawców informowano też o róż-

nych metodach oceny ergonomicznego ryzyka za-
wodowego (m.in. metody REBA, RULA, ErgoEaser), 
a w części zakładów inspektorzy pracy na stanowi-
skach montażowych pokazali ich praktyczne zasto-
sowanie.

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie pracodaw-
ców:
– brak przystępnych publikacji informujących o me-

todach oceny ryzyka zawodowego wynikającego 
ze sposobu wykonywania pracy;

– nierzetelne wykonywanie obowiązków przez oso-
by, którym zlecono zadania służby bhp, opraco-
wanie szkoleń z dziedziny bhp, dokonanie oceny 
ryzyka zawodowego;

– brak specjalistów z dziedziny ergonomii, którzy 
mogliby służyć pomocą w zakresie prawidłowej 
organizacji stanowisk pracy uwzględniającej ce-
chy konkretnego pracownika;

– wysokie koszty dostosowania stanowisk pracy, 
maszyn i urządzeń do wymagań ergonomii;

– przyzwyczajenie się pracowników do przyjętych 
sposobów wykonywania pracy i niechęć do ich 
zmiany.

Wykres 44. Ergonomiczne czynniki ryzyka – naruszenia przepisów

zorganizowanie stanowisk pracy tak by wolna powierzchnia
zapewniała pracownikom swobodę ruchu pozwalając

na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i ergonomiczny

zapewnienie zgodnych z przepisami dojść
do stanowisk pracy

posiadanie instrukcji bhp dotyczących bezpiecznego wykonywania
prac powtarzalnych i w wymuszonej postawie ciała

zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka ergonomicznego

wynikającego ze sposobu wykonywania pracy

uwzględnienie w programach szkoleń bhp
zagrożeń wynikających ze sposobu wykonywania pracy

zamieszczenie w skierowaniach na badania informacji
o zagrożeniach wynikających ze sposobu wykonywania pracy

  
umożliwienie odpoczynku w pozycji siedzącej

w pobliżu miejsca pracy pracownikom wykonującym pracę
wymagającą stale stania lub chodzenia

uwzględnienie w ocenie ryzyka czynników ergonomicznych
wynikających ze sposobu wykonywania pracy

% pracodawców naruszających przepisy 0    10   20   30   40   50   60   70 

Źródło: dane PIP.

Inspektorzy pracy wskazują przede wszystkim 
na:
– nieznajomość przez pracodawców zasad ergono-

mii przy organizacji stanowisk pracy i sposobów 
jej wykonywania;

– niedostateczną wiedzę pracodawców, osób 
kierujących pracownikami i służb bhp na temat
negatywnych skutków ergonomicznych czynni-
ków ryzyka i niską świadomość (zarówno pra-
codawców, jak i pracowników) występowania za-

grożeń wynikających ze sposobu wykonywania 
pracy;

– lekceważenie problemu, traktowanie zagadnień 
ergonomii jako mało istotnych dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników; 

– niewłaściwe przygotowanie pracowników do 
pracy, m.in. poprzez nieuwzględnianie w progra-
mach szkoleń pracowników wykonujących prace 
montażowe – problematyki zagrożeń układu mię-
śniowo-szkieletowego.
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Wyniki kontroli wskazują na potrzebę systema-
tycznego prowadzenia działań edukacyjnych, mają-
cych na celu stymulowanie: 
 pracodawców – do podejmowania środków zapo-

biegawczych zmniejszających negatywny wpływ
ergonomicznych czynników ryzyka na powsta-
wanie urazów i chorób układu mięśniowo-szkie-
letowego;

 pracowników – do wyrobienia nawyku dbałości
o postawę i wykonywanie pracy w sposób ergo-
nomiczny i bezpieczny.

11.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach produkcji i przetwórstwa 
metali nieżelaznych
(z wyłączeniem odlewni)

Skontrolowano 24 zakłady zajmujące się pro-
dukcją oraz przetwórstwem metali nieżelaznych, tj. 
cynku, ołowiu i jego stopów, aluminium, miedzi oraz
srebra i złota odzyskiwanych z rud miedzi. W zakła-
dach przetwórczych stosowano technologie walco-
wania, ciągnienia, odlewania, metalurgii proszków. 
Produktami były m.in. folie aluminiowe wykorzysty-
wane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym; kształtowniki, pręty aluminiowe sto-
sowane w budownictwie, motoryzacji i przemyśle 
maszynowym; a także blachy i taśmy miedziane, 
mosiężne i brązowe. Surowiec pozyskiwano w spo-
sób naturalny (kopalnie rud miedzi, cynku i ołowiu), 
w postaci półwyrobu (trójtlenek glinu do produkcji 
aluminium) oraz w procesie recyklingu. 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było ponad 7,7 tys. pracowników. W latach 2004–
–2008 wskaźnik częstości wypadków w tych firmach 
wynosił odpowiednio: 19,7; 20,6; 22,6; 24,3; 19,0. 
W analizowanym okresie doszło do 732 wypadków, 
w tym 4 ciężkich. W wyniku zdarzeń wypadkowych, 
związanych z technologią produkcji, pracownicy do-
znali: oparzeń płynnym metalem, zatrucia tlenkiem 
węgla, przygniecenia kończyn górnych. Zespoły po-
wypadkowe jako przyczyny wypadków podawały: 
załadunek wilgotnego wsadu do pieca, spust cie-
kłego metalu do wilgotnych i niewygrzanych form, 
niestosowanie środków ochrony indywidualnej, nie-
używanie narzędzi pomocniczych do manipulacji
w strefie niebezpiecznej.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że poważnym 

problemem w zakładach produkcji i przetwórstwa 

metali nieżelaznych jest zatrudnianie pracowników 

w warunkach przekroczenia normatywów higienicz-

nosanitarnych. Aż 30% zatrudnionych pracowało
w narażeniu na: szkodliwe czynniki chemiczne, także 
o działaniu rakotwórczym (m.in. pyły pochodzące
z metali hutniczych: ołów, arsen, kadm; pyły z za-

wartością SiO2; WWA; benzo(a)piren), nadmierny 
hałas oraz mikroklimat gorący. Przekroczenia NDS 
lub NDN czynników szkodliwych stwierdzono w 45%
kontrolowanych zakładów. Najwięcej osób pracowa-
ło w warunkach przekroczenia NDS pyłów z zawar-
tością ołowiu, arsenu i kadmu (1 582 pracowników) 
oraz NDN hałasu (321 pracowników), a także w na-
rażeniu na kontakt z WWA i benzo(a)pirenem (243 
pracowników). Wielu pracowników narażonych było

na oddziaływanie kilku szkodliwych czynników jedno-

cześnie. Do najbardziej narażonych należą pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach produkcji metali nie-
żelaznych (np. w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” 
S.A. na stanowisku operatora urządzeń spiekalni-
czych zawartość ołowiu wynosiła 5,1 – krotności NDS, 
kadmu 4,7; na stanowisku elektromontera zawartość 
ołowiu wynosiła 20,4 – krotności NDS, kadmu 1,6; zaś 
na stanowisku automatyka zawartość ołowiu stano-
wiła 18,2 – krotności NDS, a kadmu 31,3).

W latach 2004–2008 zarejestrowano w kontrolo-
wanych zakładach 21 chorób zawodowych, w tym 
11 u emerytów i rencistów. Stwierdzono: uszkodze-
nie słuchu – 8 przypadków; ołowicę – 4; przewlekłe 
zapalenie oskrzeli, nowotwór układu krwiotwórczego 
– po trzy zachorowania; pylicę płuc, nowotwór płuc, 
nowotwór skóry – po jednym.

Największa skala nieprawidłowości, wpływają-
cych – co trzeba podkreślić – bezpośrednio na bez-
pieczeństwo pracowników, dotyczyła stanu tech-

nicznego maszyn i urządzeń (69% kontrolowanych 
zakładów). Najczęściej polegały one na: braku osłon 
elementów napędu lub stosowaniu osłon pozwala-
jących na dostęp do stref niebezpiecznych maszyn; 
niesprawnych wyłącznikach krańcowych osłon i po-
kryw, co umożliwiało dostęp do strefy niebezpiecz-
nej podczas prowadzenia produkcji oraz braku linek 
bezpieczeństwa wzdłuż przenośników taśmowych. 
Nieprawidłowości te świadczą o niewywiązywaniu się 
pracodawców z obowiązku dostosowania maszyn do 
minimalnych wymagań. 

W połowie kontrolowanych zakładów, w których 
występowały procesy stwarzające niebezpieczeń-
stwo oblania pracowników środkami żrącymi lub za-
palenia odzieży na pracowniku, brak było wodnych 

natrysków ratunkowych i urządzeń do przemywania 

oczu. Zastrzeżenia budziło nieustalenie wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych oraz nieopracowanie 
szczegółowych wymagań bezpieczeństwa do ich pro-
wadzenia (17% zakładów). Brak procedur wykony-
wania prac szczególnie niebezpiecznych był jedną 
z przyczyn wypadku zbiorowego, tj. ostrego zatrucia 
tlenkiem węgla podczas prac remontowych (wymia-
na dyszy) na rurociągu gazu poredukcyjnego w trak-
cie eksploatacji pieca szybowego.

Wiele nieprawidłowości stwierdzano w zakresie 
stanu technicznego dróg i przejść komunikacyjnych 

(35% zakładów). Dotyczyły one przede wszystkim 
ubytków nawierzchni, nieoznakowania ciągów komu-
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Wykres 45. Zakłady produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych (z wyłączeniem odlewni) –
naruszenia przepisów

zabezpieczenie instalacji elektrycznych przed porażeniem 
prądem elektrycznym

opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
oraz szczegółowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu

dobór środków ochrony indywidualnej

zapewnienie odpowiednich urządzeń sterowniczych

stan techniczny dróg i przejść komunikacyjnych

stan techniczny maszyn i urządzeń

magazynowanie materiałów

przekroczenie wartości NDS i NDN

zapewnienie wodnych natrysków ratunkowych i urządzeń do 
przepłukiwania oczu w pobliżu stanowisk pracy, gdzie występuje 

niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej

zapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych
przy maszynach i urządzeniach technicznych 

      % pracodawców naruszających przepisy     0      20  40     60  80 

Źródło: dane PIP.

nikacyjnych oraz stanu pokryć kanałów technologicz-
nych. Wszelkie nierówności czy ubytki w nawierzchni 
uniemożliwiają skuteczne usuwanie nagromadzonych 
w szczelinach materiałów pylistych, co powoduje tzw. 
pylenie wtórne, stwarzające zagrożenie dla pracowni-
ków niezwiązanych z procesem produkcji. Podobne 
zagrożenia wynikają z niewłaściwego składowania 
surowców i odpadów poprodukcyjnych zawierają-
cych frakcje pyliste (43% zakładów), np. w przypad-
kowych miejscach, w bezpośredniej bliskości ciągów 
technologicznych i komunikacyjnych. Zastrzeżenia 

budził też sposób składowania materiałów (zbyt 
wysokie stosy, niezabezpieczenie składowanych ma-
teriałów).

Niepokój budzi dobór środków ochrony indywi-

dualnej nieadekwatny do występujących zagrożeń, 
co stwierdzano w 22% zakładów. Np. pracownicy 
uzupełniający kwas siarkowy w wannach trawiel-
niczych używali osłony twarzy, które wg instrukcji 
producenta posiadały wyłącznie odporność mecha-
niczną na uderzenia, nie chroniły natomiast przed 
rozbryzgami cieczy.

Pracodawcy jako przyczyny nieprawidłowości 
wskazują: trudną sytuację finansową, spowodowaną 
wahaniami cen metali nieżelaznych, wzrostem cen 
surowców; wysokie koszty związane z dostosowa-
niem maszyn do wymagań minimalnych; brak środ-
ków na inwestowanie w nowoczesne technologie czy 
wymianę parku maszynowego.

Inspektorzy pracy natomiast zwracają uwagę na:
– niedostateczną znajomość przez pracodawców 

i pracowników przepisów dotyczących minimal-
nych wymagań bhp w zakresie użytkowanych 
maszyn;

– lekceważenie przepisów i chęć zminimalizowania 
kosztów działalności (np. niezachowywanie wy-
maganej przepisami częstotliwości mycia, odku-
rzania i czyszczenia dróg wewnątrzzakładowych 

i pomieszczeń pracy z zalegających, pylistych 
materiałów ołowionośnych);

– tolerowanie przez osoby z nadzoru odstępstw od 
przepisów i zasad bhp.

Wyniki kontroli oraz rodzaj zagrożeń występu-
jących w zakładach produkcji i przetwórstwa metali 
nieżelaznych wskazują na konieczność:
 przeprowadzenia powtórnych kontroli w celu 

ustalenia stopnia poprawy warunków bhp;
 objęcia kontrolą kolejnych pracodawców zaj-

mujących się produkcją i przetwórstwem metali 
nieżelaznych, ze zwróceniem szczególnej uwa-
gi na przygotowanie zawodowe pracowników,
w tym właściwe szkolenie z zakresu bhp, ze 
względu m.in. na emigrację zarobkową i zastę-
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powanie pracowników z wieloletnim stażem przez 
nowozatrudnionych pracowników (bez doświad-
czenia);

 upowszechniania wśród pracodawców wiedzy
z zakresu ochrony pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki dostosowania ma-
szyn i urządzeń technicznych do minimalnych 
wymagań;

 egzekwowania od pracodawców przestrzegania 
branżowych przepisów bhp w zakresie elimino-
wania pylenia wtórnego.

12.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w podmiotach gospodarczych 
świadczących usługi na rzecz
zakładów górniczych

A.  Podmioty gospodarcze świadczące usługi

na rzecz zakładów górniczych w wyrobiskach 

podziemnych

W 2008 r. kontynuowano kontrole – zgodnie
z zaleceniem ROP – w podmiotach gospodarczych 
świadczących – na rzecz zakładów górniczych – usłu-
gi w wyrobiskach podziemnych. Skontrolowano 20 
zakładów zatrudniających ponad 4,2 tys. pracow-
ników. Wśród kontrolowanych, 5 podmiotów za-
trudniało do 49 pracowników, 7 – od 50 do 249 pra-
cowników i 8 – powyżej 249 pracowników. Znaczną 
część załogi stanowili emeryci, zatrudniani głównie 
na stanowiskach dozoru ruchu lub na stanowiskach 
robotniczych wymagających wysokich kwalifikacji. 
Kontrolowani pracodawcy często podkreślali, że pro-
blemem w ich firmach jest bardzo duża rotacja za-
trudnienia (najczęstszy powód rozwiązywania umów 
o pracę stanowiły wielodniowe nieusprawiedliwione 
nieobecności w zakładzie). 

Kontrole dotyczące problematyki prawnej ochro-
ny pracy wykazały przede wszystkim nieprawidłowo-
ści w zakresie czasu pracy, polegające na:
– nieprzestrzeganiu przeciętnie 5-dniowego tygo-

dnia pracy (45% kontrolowanych pracodawców);
– nieprzestrzeganiu skróconej normy czasu pracy 

na stanowiskach, gdzie występuje temperatura 
powyżej 280C (44%);

– nieprzestrzeganiu obowiązujących limitów godzin 
nadliczbowych (w tygodniu – 11% pracodawców, 
w roku 13%).
Liczne były przypadki: przekraczania dobowe-

go wymiaru czasu pracy, w tym skróconego czasu 
pracy, nawet o ponad 2 godz.; 2-krotnego zatrud-
niania pracowników w tej samej dobie pracowniczej; 
niezapewniania dobowego i tygodniowego odpo-
czynku; nieprzestrzegania obowiązku udzielania pra-
cownikom co 4 niedzieli wolnej od pracy. Aż w 41% 
kontrolowanych zakładów naruszane były przepisy

o wypłacie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Nadmienić należy, że za pracę w soboty, będą-
ce dniami wolnymi z tytułu przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy, pracodawcy przeważnie wypłaca-
li wynagrodzenie powiększone o dodatek (rzadziej 
udzielano dni wolnych), jednak wynagrodzenie to
wypłacano czasem z opóźnieniem wynoszącym 
nawet 14 dni. Nowo przyjmowanym pracownikom 

udzielano zaś – niezgodnie z prawem – urlopów bez-

płatnych, w celu załatwienia formalności związanych

z przyjęciem do pracy.
Pracownicy poddawani byli wstępnym szkoleniom 

bhp, a także przeszli przez instruktaż ogólny oraz sta-
nowiskowy przed dopuszczeniem do pracy w ruchu 
zakładu górniczego. Dotyczy to zarówno pracowni-
ków nowo przyjętych do pracy, jak i przenoszonych
z innych kopalń. W kilku zakładach stwierdzono 
jednak prowadzenie szkoleń wstępnych przed zawar-
ciem umowy o pracę, a także skrócenie czasu trwania 
szkolenia ogólnego do 3 godzin. 

Niska skala nieprawidłowości dot. organizacji 
wymaganych przepisami szkoleń nie zmienia faktu, 
że ich odbycie kończy proces adaptacyjny nowo 
przyjętych pracowników. W kontrolowanych podmio-
tach, mimo dużej – jak już podkreślano – płynności 
kadr, nie wyznaczono osoby zajmującej się całością 
zagadnień związanych ze szkoleniem nowych pra-
cowników, a także nie dokonywano ocen ich procesu 
adaptacyjnego.

Oceną ryzyka zawodowego objęto wszystkie 
stanowiska pracy, ale zdarzały się przypadki nie-
uwzględnienia w opisie stanowiska pracy pełnego 
wyposażenia technicznego, braku aktualizacji ww. 
oceny, nieustalenia jakie czynniki szkodliwe, niebez-
pieczne i uciążliwe dla zdrowia występują na stanowi-
skach pracy. W konsekwencji nie podejmowano sto-
sownych działań korygujących i zapobiegawczych.

Podczas kontroli stanowisk dołowych w trakcie 
wykonywania prac związanych z drążeniem, prze-
budową, wzmacnianiem wyrobisk i odstawą urobku, 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
– nieprzestrzeganiu ustalonych w projektach tech-

nicznych: parametrów, sposobu zabezpieczeń 
i technologii robót, w zakresie m.in. obudowy 
tymczasowej i ostatecznej wyrobisk, pomostów 
roboczych do prac na wysokości, zapór przeciw-
wybuchowych (18% zakładów);

– niewłaściwym stanie technicznym maszyn, 
urządzeń i narzędzi, m.in.: nieprawidłowe za-
budowania tras przenośników zgrzebłowych, 
niesprawne urządzenia sygnalizacyjne i wyłącza-
jące, nadmiernie zużyte mechanizmy wózków ha-
mulcowych, nieprawidłowy przekrój wyrobisk lub 
zbyt mała wysokość (niszczenie kotew daszkami 
maszyn górniczych), użytkowanie wiertnic bez 
osłon części gorących silnika napędowego (60% 
zakładów).



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

100

Wykres 46. Zakłady świadczące usługi na rzecz kopalń (w wyrobiskach podziemnych) – naruszenia przepisów

spełnienie przez zapory przeciwwybuchowe
wymogów określonych w projekcie technicznym

wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp

rejestr pracowników zatrudnionych w środowisku
zagrożonym pyłami szkodliwymi dla zdrowia

dojścia do stanowisk pracy

wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

przestrzeganie skróconej normy czasu pracy na stanowiskach 
gdzie występuje temperatura powyżej 28oC

zatrudnianie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu czasu pracy
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Źródło: dane PIP.

Dużo zastrzeżeń inspektorów dotyczyło braku 
ładu i porządku na stanowiskach pracy. Ponadto 
stwierdzano: brak lub wąskie i niestabilne kładki 
drewniane na przejściu dla ludzi nad rozlewiskami 
wodnymi oraz brak stopni i poręczy na drogach
o nachyleniu powyżej 120, a także śliskie i nierówne 
powierzchnie (39% zakładów).

Stwierdzono też wykonywanie – przez 3 pracow-
ników w wieku poniżej 21 lat – pracy w warunkach 
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń 
zapylenia. Kontrole stanowisk dołowych nie wykazały 
natomiast, aby pracownicy nie stosowali środków 
ochrony indywidualnej.

W pięciu zakładach ujawniono nieuzupełnione 
rejestry i karty pomiarów z przeprowadzonych badań,
a w jednym – pracodawca nie udostępnił pracowni-
kom informacji o wynikach badań i pomiarów czynni-

ków szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 
oraz nie założył im kartotek, zawierających zestawie-
nie liczby dniówek przepracowanych w wyrobiskach 
pod ziemią, w warunkach przekroczenia NDS pyłów 
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola dokumentacji powypadkowych wykaza-
ła nieprawidłowości polegające na: nieprzystąpie-
niu do postępowania powypadkowego przez okres
6 miesięcy; zgłoszeniu wypadku z trzymiesięcznym 
opóźnieniem; niepodaniu naruszonych przez praco-
dawcę przepisów bhp mających wpływ na wypadek 
przy pracy; podjęciu działań w celu ustalenia oko-
liczności i przyczyn wypadku dopiero na wniosek 
pracownika; powołaniu zespołu powypadkowego
w nieprawidłowym składzie. 

Jak już wyżej wskazano, problemem w górnic-

twie jest czas pracy. Od wielu lat inspektorzy PIP 
stwierdzają nieprzestrzeganie tych norm. Przyczyny 

Mimo istnienia powszechnej świadomości, jak 
poważne niebezpieczeństwo niesie zagrożenie 
metanowe, w trakcie kontroli ujawniono przypadki 
niewłaściwego zabezpieczenia przed możliwością 
zainicjowania wybuchu metanu. Na przykład, w jed-
nym z drążonych wyrobisk, po wykonaniu na 
miejscu pomiarów, stwierdzono zawartość metanu 
powyżej 5%. Inspektorzy PIP niezwłocznie wstrzy-
mali prace, a dodatkowe pomiary wykazały stęże-
nie metanu w przedziale 7–9%. Ponadto w wyłącz-
niku stycznikowym ognioszczelnym, zabudowanym 
w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem metanu, 
śruby mocujące pokrywy komór przyłączowych były 
niedokręcone. W przypadku nagromadzenia meta-
nu mogło to być przyczyną jego wybuchu. Podobne 
usterki ujawniono w dwóch innych wyłącznikach.

Z powodu niedoborów w zatrudnieniu, których 
nie można w szybkim czasie uzupełnić, bowiem 
na rynku pracy brakuje górników z odpowiednimi 
kwalifikacjami i doświadczeniem, pojawiły się roz-
wiązania polegające na korzystaniu z usług firm 
zatrudniających górników w systemie pracy week-
endowej. Upowszechnienie tego systemu może 
spowodować, że ci sami górnicy pracowaliby –
w ramach umowy o pracę zawartej z kopalnią – od 
poniedziałku do piątku, a potem – w ramach umo-
wy z firmą usługową – świadczyliby pracę na tym 
samym (lub zbliżonym) stanowisku w sobotę lub 
w niedzielę. Skutkiem byłoby pozbawienie tych pra-
cowników odpoczynku, co mogłoby mieć negatyw-
ne konsekwencje dla bezpieczeństwa pracy.
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to głównie braki kadrowe i niedociągnięcia organi-
zacyjne, które „nadrabiane” są wydłużaniem czasu 
pracy zatrudnionych. Należy zaznaczyć, że praca
ta jest akceptowana przez pracowników, ponieważ 
stanowi źródło dodatkowego dochodu i nie jest 
postrzegana jako naruszenie ich prawa do odpo-
czynku. 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
 prawnego uregulowania zasady, aby pracownicy 

nowo przyjęci do pracy pod ziemią podlegali 
obowiązkowi odbycia okresu adaptacyjnego,
w trakcie którego zapoznawani byliby z zakła-
dem górniczym, występującymi w nim zagroże-
niami oraz podstawowymi zasadami bezpieczeń-
stwa; 

 zmiany przepisów prawa pracy, w celu ograni-
czenia możliwości zatrudnienia tego samego 
pracownika przez różne podmioty gospodarcze 
z naruszeniem odpoczynku tygodniowego, na 
tych samych lub zbliżonych stanowiskach, na 
których wymagana jest szczególna sprawność 
psychofizyczna;

 dalszych kontroli zakładów świadczących usłu-
gi na rzecz kopalń, ze szczególnym uwzględnie-
niem zagadnień dotyczących:
– wywiązywania się służb bhp z obowiązków

w zakresie nadzoru nad warunkami pracy,
– przestrzegania przepisów o czasie pracy na 

stanowiskach, na których występuje nasilenie 
zagrożeń zawodowych,

– sprawności urządzeń monitorujących stan 
zagrożeń naturalnych.

B.  Podmioty gospodarcze świadczące usługi

na rzecz zakładów górniczych – na powierzchni

Kontrolami objęto 20 zakładów, zatrudniających 
łącznie 1,7 tys. pracowników, w tym 373 kobiety. Były 
to zakłady o bardzo zróżnicowanej wielkości, zatrud-
niające od 2 (zakład wykonujący prace budowlane) 
do 300 pracowników (usługi i konserwacja sprzętu 
elektrycznego). Firmy te wykonują zadania głów-
nie w obiektach kopalń, zlecających im prace zwią-
zane m.in. z obsługą placów składowych i zwałów 
kamienia, obsługą łaźni i pralni, remontem maszyn 
i urządzeń górniczych, sprzątaniem pomieszczeń 
biurowych, utrzymaniem terenów zielonych, a także 
obsługą i konserwacją sprzętu elektrycznego.

W kontrolowanych zakładach stwierdzono m.in. 
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy. Dotyczyły 
one nieprzestrzegania: przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy (25% zakładów); dopuszczalnego 
limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 
(14% zakładów) oraz dopuszczalnego przeciętnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu (12% zakła-
dów). Stwierdzono także niewypłacenie 19 pracow-
nikom dodatków za pracę w godzinach nadliczbo-

wych (27% zakładów). Ujawniono ponadto przypadki 
zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy 
faktycznie wykonywana praca wyczerpywała znamio-
na stosunku pracy (praca na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierunkiem oraz w miejscu i czasie wyznaczo-
nym przez pracodawcę).

We wszystkich zakładach pracodawcy utworzyli 
służbę bhp, przy czym w jednym z nich liczba pra-
cowników tej służby nie była adekwatna do stanu 
zatrudnienia. Inspektorzy ustalili także, iż w pięciu 
zakładach służba bhp nie sporządzała okresowych 
analiz stanu bezpieczeństwa oraz analiz wypadków 
przy pracy pod kątem zastosowania właściwych 
środków profilaktycznych.

Nowo zatrudnieni pracownicy odbyli przeszkole-

nie w zakresie bhp. Stwierdzono jednak prowadzenie 
instruktaży stanowiskowych przez osoby nieodpo-
wiednio do tego przygotowane. W dwóch zakładach 
pracownicy poddawani byli instruktażowi ogólnemu 
przed podpisaniem umów o pracę.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono we 
wszystkich kontrolowanych zakładach. Nie dokony-
wano jednak jej weryfikacji po zmianie warunków pra-
cy (33% zakładów). W dwóch zakładach pracodaw-
ca nie poinformował czterech pracowników o ryzyku 
związanym z wykonywaną pracą.

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie bezpie-
czeństwa pracy dotyczyło magazynowania i skła-

dowania – ujawniono je w każdym kontrolowanym 
zakładzie. Nieprawidłowości te polegały m.in. na
braku informacji o dopuszczalnym obciążeniu pod-
łóg, stropów i urządzeń do składowania; niewłaści-
wym doborze miejsca składowania; nieprawidłowym 
sposobie składowania; braku instrukcji magazyno-
wania i składowania; niewłaściwych urządzeniach 
do składowania (np. w składzie drewna stwierdzono 
pogięte uszkodzone stojaki wykonane z szyn). Zły 

stan techniczny dróg i przejść komunikacyjnych 
stwierdzono w 40% kontrolowanych zakładów.

Uwagę zwraca także duża skala nieprawidło-

wości dotyczących obszarów newralgicznych dla 

bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy stwierdzali: brak 
odpowiednich urządzeń ochronnych i sterowniczych 
(25% zakładów); zły stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń (31%); nieustalenie wykazu prac szczegól-
nie niebezpiecznych oraz nieopracowanie szczegóło-
wych wymagań bezpieczeństwa do ich prowadzenia 
(36%); niewłaściwą eksploatację urządzeń i instalacji 
energetycznych (37%); nieprawidłowe wyposażenie 
stanowisk pracy (26%); niewłaściwy stan techniczny 
zakładowych środków transportu (21%).

Warunki pracy w kontrolowanych zakładach nale-
ży więc uznać za wysoce niezadowalające. W jednym 
z zakładów, mimo ponownej kontroli, nie stwierdzono 
poprawy, zaś wykonywanie pracy niezgodnie z prze-
pisami i zasadami bhp było tolerowane przez nadzór. 
W 2007 r. odnotowano w tym zakładzie 9 wypadków 
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przy pracy; ponadto przeprowadzone w 2008 r. po-
miary czynników szkodliwych dla zdrowia wykazały 
znaczne przekroczenia NDS i NDN. W celu wyeg-
zekwowania od pracodawcy przestrzegania przepi-
sów bhp oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy, inspektor PIP wystąpił m.in.
z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

o podwyższenie składki ubezpieczenia wypadkowe-
go o 100%. Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecz-

nych ww. składka została podwyższona o 100% do 
31.03.2010 r.

Podsumowując wyniki kontroli, jako przyczyny 

nieprawidłowości należy wskazać przede wszystkim: 
brak dostatecznego nadzoru i tolerowanie przez kie-
rownictwo zakładów odstępstw od obowiązujących 
przepisów i zasad bhp, a także niewywiązywanie się 
służby bhp z nałożonych obowiązków.

Wykres 47. Zakłady świadczące usługi na rzecz kopalń (na powierzchni)
– naruszenia przepisów 

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej
liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym

szkolenia bhp – pracowników i pracodawców

stan techniczny zakładowych środków transportu

urządzenia ochronne i sterownicze

zatrudnianie w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
czasu pracy

wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp

wypłata wynagrodzenia
za pracę w godzinach nadliczbowych

stan techniczny maszyn i urządzeń

okresowa weryfikacja oceny ryzyka zawodowego

wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

stan techniczny dróg i przejść komunikacyjnych

    % pracodawców naruszających przepisy   0   5    10   15   20   25   30   35   40 

Źródło: dane PIP.

Ze względu na niezadowalający stan bhp oraz 
brak perspektyw szybkiej poprawy, zwłaszcza w za-
kładach powstałych w wyniku restrukturyzacji po-
wierzchniowych oddziałów kopalnianych, PIP będzie 
prowadzić dalsze kontrole warunków pracy w tego 

rodzaju podmiotach gospodarczych. Wskazane jest 
również monitorowanie przestrzegania przepisów
o wynagrodzeniach i czasie pracy oraz kontrola wy-
wiązywania się służb bhp z nałożonych przepisami 
zadań.
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13.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
pracowników zatrudnionych
w narażeniu na czynniki chemiczne, 
w tym o własnościach rakotwórczych, 
mutagennych i działających na 
rozrodczość, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny ryzyka 
zawodowego – w wybranych branżach

Skontrolowano 431 pracodawców, zatrudniają-
cych ponad 40 tys. osób (w tym prawie 16 tys. kobiet 
i 148 pracowników młodocianych). Bezpośrednio
z chemikaliami pracowało prawie 9 tys. (17%) osób, 
w tym 2,5 tys. kobiet i 5 pracowników młodocianych. 
Wśród skontrolowanych 62% stanowiły zakłady ma-
łe (do 49 pracowników). Kontrolowano zakłady zaj-
mujące się produkcją obuwia, wyrobów kaletniczych
i rymarskich, szkła, wyrobów ceramicznych, poligra-
fią, impregnowaniem drewna, a także galwanizer-
nie. Występowały w nich różnego rodzaju czynniki 
chemiczne (np. łatwopalne, działające neurotok-
sycznie, drażniące), stwarzające istotne zagrożenia 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Prawie 
1/3 kontrolowanych zakładów stosowała substancje
o własnościach rakotwórczych i mutagennych. Na-
leży zaznaczyć, że istota zagrożenia wynikała także

z ilości stosowanych substancji, których roczne zuży-

cie wynosiło nawet kilkadziesiąt ton (np. w galwani-
zerniach czy niektórych zakładach poligraficznych). 

Podczas kontroli zwracano uwagę m.in. na pra-
widłowość identyfikacji zagrożeń chemicznych, infor-
mowanie o nich pracowników, a także poprawność 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Kontrole 
w 56 galwanizerniach oraz zakładach wykonują-
cych impregnację drewna miały na celu ponowną 
ocenę stanu bezpieczeństwa przy pracy z chemi-
kaliami, po kontrolach przeprowadzonych w latach 
2006–2007.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nadal 
nie dysponują informacjami niezbędnymi do pełnej 

identyfikacji występujących w zakładzie niebezpiecz-

nych czynników chemicznych, w tym o właściwo-

ściach rakotwórczych. Świadczy o tym m.in. brak 
w co drugim zakładzie aktualnego spisu substancji
i preparatów niebezpiecznych oraz rejestrów wyma-
ganych w sytuacji stosowania czynników rakotwór-
czych i mutagennych. Pracodawcy (41%), w szcze-
gólności zakładów poligraficznych i produkujących 
obuwie, nie typują chemicznych czynników szko-
dliwych do pomiarów lub typują je nieprawidłowo
(w 2006 r. – 18%, w 2007 r. – 30%), ponieważ nie 
potrafią ich właściwie identyfikować na stanowiskach 
pracy, albo też postępują tak celowo, by uniknąć 
koniecznych, lecz kosztownych przedsięwzięć, np. 
zamontowania wentylacji. 

Wśród zakładów, w których dokonano pomiarów, 
w co trzecim nie prowadzono ich dokumentacji (re-

jestr i karta pomiaru) lub prowadzono ją w sposób 
niezgodny z przepisami (w 2007 r. – 20%). Warto za-
znaczyć, że tylko w 4% kontrolowanych zakładów na 
13 stanowiskach (spośród 751 ocenianych) pomiary 
wykazały stężenie substancji szkodliwych powyżej 
NDS. 

Prawie połowa pracodawców, podobnie jak
w 2007 r., nie zapewniła pracownikom niezbędnych 
informacji o zagrożeniu związanym z niebezpiecznymi
chemikaliami, w tym o działaniu rakotwórczym i muta-
gennym, m.in. nie oznakowano znakami ostrzegaw-
czymi magazynów (bądź oznakowano nieprawidło-
wo), a także miejsc pracy, w których one występowały.
W połowie kontrolowanych zakładów co piąty pojem-

nik lub zbiornik, do którego przelano niebezpieczną 

substancję chemiczną z opakowania fabrycznego –

nie posiadał prawidłowego oznakowania (znak ostrze-
gawczy, nazwa substancji). Problem dotyczył głównie 
zakładów zajmujących się produkcją obuwia, drukar-
ni i galwanizerni. Niewystarczające jest informowa-
nie o zagrożeniach chemicznych osób spoza zakła-
du (60%), np. z firm świadczących na jego terenie 
usługi remontowe i konserwacyjne; dostawców; 
odbiorców itp. (w 2007 r. – 51%). Ponadto nie infor-
mowano pracowników o sposobie postępowania
w sytuacjach awaryjnych (33%, w 2007 r. – 20%).
W dalszym ciągu szkolenia w wielu zakładach trak-
towane są formalnie. 

Brak wiedzy pracowników i osób nadzorujących 
prace o zasadach użytkowania niebezpiecznych 
chemikaliów skutkuje kolejnymi nieprawidłowościa-

mi stwarzającymi poważne zagrożenia. Należą do 
nich m.in. nieprzestrzeganie zasady ograniczonego 
wspólnego magazynowania niebezpiecznych sub-
stancji chemicznych, ze względu na ich właściwości; 
przechowywanie substancji żrących, łatwopalnych 
w nieoznakowanych pojemnikach po środkach spo-
żywczych; palenie papierosów w pobliżu miejsc 
występowania preparatów palnych i wybuchowych 
lub miejsc zagrożenia wybuchem; pranie odzieży 
zanieczyszczonej czynnikami chemicznymi (w tym 
także o działaniu rakotwórczym) – w domu lub
w pomieszczeniach, w których wykonywano prace
z chemikaliami. 

Częściej niż w roku poprzednim stwierdzano brak 
kart charakterystyki substancji i preparatów niebez-
piecznych (nieprawidłowość dotyczyła 17% podda-
nych ocenie chemikaliów, w 2007 r. – 9%). Informa-
cje w nich zawarte nadal nie są wykorzystywane do 
opracowywania np. instrukcji bhp dotyczących spo-
sobu postępowania z niebezpiecznymi substancja-
mi lub preparatami chemicznymi i ich magazyno-
wania. Podobnie jak w roku poprzednim, w poło-
wie kontrolowanych zakładów, na 1/3 ocenianych
stanowisk pracy, brakowało tych instrukcji, a w co 
trzecim zakładzie nie spełniały one określonych 
przepisami wymagań, np. nie zawierały zasad po-
stępowania w sytuacjach awaryjnych (33%). Ten sam 
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problem dotyczy instrukcji składowania, załadunku
oraz transportu substancji i preparatów niebezpiecz-
nych.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodo-

wego stwierdzono w 20% kontrolowanych zakła-
dów (w 2006 r. – 14%, w 2007 r. – 22%). Nieprawi-
dłowość dotyczyła 13% ocenianych stanowisk pracy
(w 2007 r. – 12%).

Pomijano bardzo istotne elementy, m. in.: za-
grożenie wynikające z właściwości substancji nie-
bezpiecznych, w tym rakotwórczych i mutagennych; 
ilość i częstotliwość używanych substancji; rodzaj
i czas trwania narażenia; sposób wykonywania 
pracy oraz czynności, przy których mógł nastąpić
wzrost narażenia na czynniki chemiczne (remont,
naprawy urządzeń, awarie). Pracodawcy najczęściej 
nie aktualizowali oceny ryzyka po wprowadzeniu 
do stosowania nowych substancji lub uzyskaniu 
aktualnych wyników pomiarów w środowisku pracy. 
Nie informowali także pracowników (30%) o ryzy-
ku związanym z pracą wykonywaną w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi, w tym rakotwórczymi 
oraz o dodatkowym ryzyku wynikającym z palenia 
tytoniu. 

Działania zapobiegawcze – organizacyjne i tech-
niczne – podejmowali prawie wszyscy kontrolowani 
pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie i nie 
zawsze w wystarczającym stopniu. W co piątym za-
kładzie zastosowano nieprawidłową wentylację bez 
uwzględnienia właściwości stosowanych substancji. 
W większym stopniu niż w roku poprzednim (59%)
brakowało natrysków ratunkowych i myjek do prze-

mywania oczu w pobliżu stanowisk pracy, na któ-

rych występowało niebezpieczeństwo oblania środ-

kami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku 
(2007 r. – 45%, w 2006 r. – 39%). W miejscach prze-
lewania substancji chemicznych o właściwościach 
palnych i wybuchowych nie odprowadzano ładunków 
elektrostatycznych (45%). Problem dotyczył głównie 
poligrafii i zakładów obuwniczych. Należy podkreślić, 
że pracodawcy, podejmując działania organizacyj-
no-techniczne ograniczające zagrożenia związane
z występowaniem czynników chemicznych, nie wiążą 
ich z oceną ryzyka zawodowego. Planowane w kar-
tach oceny ryzyka zawodowego działania profilak-
tyczne były niespójne z faktycznie podjętymi przez 
pracodawcę.

Podkreślić należy, że nadal w 2/3 kontrolowa-
nych zakładów ocena ta, dla ponad połowy sta-
nowisk pracy, dokonywana była bardzo powierz-
chownie i często nieadekwatnie do istniejących 
warunków pracy, z wykorzystaniem gotowych sche-
matów, np. w zakładzie obuwniczym przedstawio-
no ocenę ryzyka zawodowego wg szablonu, który 
dotyczył zakładu dziewiarskiego.

W 31% (2007 r. – 34%, 2006 r. – 31%) kontro-
lowanych zakładów pracodawcy nie wyposażyli 
pracowników w środki ochrony indywidualnej na 
stanowiskach, które ze względu na wykonywane 
prace z niebezpiecznymi chemikaliami tego wyma-
gały. Nie zawsze też ww. środki były właściwie dobra-
ne i prawidłowo stosowane. Ponadto zdecydowanie 
częściej niż w latach poprzednich (59%) kontrolo-
wani pracodawcy nie zapewniali prania zabrudzonej 
chemikaliami odzieży ochronnej lub roboczej (2006 r. 
– 25%, 2007 r. – 25%). 

Obowiązek zapewnienia opieki profilaktycznej 

pracownikom zatrudnionym przy pracach w kontak-
cie z substancjami i preparatami niebezpiecznymi na 
ogół jest wypełniany. Jednak wątpliwości budzi na-
dal jakość tych badań, bowiem lekarze nie otrzymują 
od pracodawców (40%) informacji o występujących 
na stanowiskach pracy zagrożeniach związanych
z wykonywaniem pracy przy użyciu niebezpiecznych 
chemikaliów, w tym również o aktualnych wynikach 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia (w 2007 r. – 37%). Niezadowalająca jest także 
współpraca pracodawców (zwłaszcza w zakładach, 
gdzie występują czynniki chemiczne o właściwoś-
ciach rakotwórczych) z lekarzami sprawującymi pro-
filaktyczną opiekę lekarską. Inspektorzy pracy ustali-
li, że lekarze z reguły nie zapoznawali się osobiście 
z warunkami na stanowiskach pracy. Formalistyczne 
podejście do profilaktycznych badań lekarskich wy-
nika m.in. z niedoskonałego prawa w tym zakresie, 
które pilnie wymaga weryfikacji.

Warto podkreślić, że analiza wyników powtór-
nych kontroli przeprowadzonych w galwanizerniach 
oraz zakładach wykonujących impregnację drewna, 
po decyzjach wydanych w nich w latach 2006–2007, 
wskazuje na widoczną poprawę. Jednak wykonanie 
decyzji inspektorów pracy nie we wszystkich zakła-
dach spowodowało prawidłowe zarządzanie ryzy-
kiem związanym z występowaniem niebezpiecznych 
czynników chemicznych. Nieprawidłowości stwier-
dzone w około 10% zakładów dotyczyły głównie innej 
grupy pracowników lub stosowanych nowych sub-
stancji niebezpiecznych. Należy zaznaczyć, że niektó-

re firmy, w których usunięcie rażących naruszeń prze-

kraczało możliwości finansowe – podejmowały decyzję 

o zakończeniu działalności gospodarczej; w stosunku 
do niektórych zaś wydawane były przez okręgo-
wych inspektorów pracy decyzje nakazujące zaprze-
stanie działalności całego zakładu bądź jego części.

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie inspekto-
rów pracy:
– niedostateczna znajomość przez pracodawców 

przepisów regulujących problematykę bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia osób wyko-
nujących prace z niebezpiecznymi chemikaliami,
w szczególności z czynnikami o działaniu rako-
twórczym i mutagennym oraz działającymi szko-
dliwie na rozrodczość;
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– brak dostatecznej wiedzy pracodawców, umożli-
wiającej prawidłową identyfikację czynników che-
micznych występujących w miejscu pracy, w szcze-
gólności gdy trzeba je wytypować do badań
i pomiarów w celu oceny narażenia pracowników;

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do sporządzania spi-

sów i wykazów związanych z użytkowaniem che-
mikaliów, a także opracowania instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz magazynowania
i składowania; 

– brak osób wykonujących zadania służby bhp 
wyspecjalizowanych w zakresie zagrożeń związa-
nych z czynnikami chemicznymi.

Wykres 48. Bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w narażeniu na czynniki chemiczne
– naruszenia przepisów

   % zakładów, w których naruszono przepisy     0    10   20    30   40   50   60    70   80

pomieszczenia oraz sposób
i warunki składowania chemikaliów

działania zapobiegawcze

rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

spis substancji i preparatów niebezpiecznych

oznakowanie miejsc, w których występuje narażenie
na substancje o działaniu rakotwórczym i mutagennym oraz 

rurociągów, pojemników i zbiorników podręcznych
z niebezpiecznymi chemikaliami

instrukcje bhp dotyczące postępowania
z substancjami niebezpiecznymi,

w tym rakotwórczymi i mutagennymi

procedury informowania osób z firm obcych,
wykonujących prace na terenie zakładu o zagrożeniach 

chemicznych i bezpiecznym postępowaniu

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
zagrożeń chemicznych

  2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.
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Pracodawcy natomiast wskazują następujące 
przyczyny:
– brak możliwości bezpłatnego korzystania, przez 

małych i średnich pracodawców, ze specjali-
stycznego doradztwa i merytorycznego wsparcia
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego;

– brak środków finansowych na spełnienie wyma-
gań dotyczących przeprowadzenia kosztownych, 
powtarzanych okresowo, pomiarów i badań czyn-
ników szkodliwych na stanowiskach pracy;

– brak instrumentów finansowych zachęcających 
do inwestowania w bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia pracowników (np. możliwość odliczania 
nakładów ze składek ZUS na Fundusz Pracy, 
niskooprocentowane kredyty); 

– brak publikacji, mających charakter poradników 
dla pracodawców, na temat wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace z niebezpiecznymi chemika-
liami, w tym oceny ryzyka zawodowego przy tych 
pracach.

Wyniki kontroli potwierdzają, że nadal aktualny 
jest wniosek dotyczący nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 
substancji, preparatów, czynników lub procesów tech-
nologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym w środowisku pracy, w zakresie wprowadzenia 
definicji pojęć „narażenie” i „kontakt” z substancjami, 
preparatami, czynnikami lub procesami technologicz-
nymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym, a także
wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w spra-
wie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do ce-
lów przewidzianych w Kodeksie pracy, dotyczący m.in.
uregulowania obowiązku przechowywania przez pra-
codawców kopii skierowań na badania profilaktyczne 
pracowników, a także wizytowania stanowisk pracy 
przez lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę 
lekarską nad pracownikami. Brak nowelizacji w tym 
zakresie w dalszym ciągu generuje formalistyczne 
podejście do profilaktycznych badań lekarskich.

Ponadto konieczne jest:
 znowelizowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z 9 lipca 1996 r. w sprawie ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy, polegające na określeniu 
czasu między pomiarami wykazującymi wartość 
poniżej 0,1 NDS oraz wymagań kwalifikacyjnych 
do przeprowadzania pomiaru ciągłego substancji 
szkodliwych, dla których określona jest wartość 
NDSP, z wykorzystaniem własnych analizatorów 
stacjonarnych lub indywidualnych z bezpośred-
nim odczytem;

 wprowadzenie obowiązku posiadania przez spe-
cjalistów służby bhp kompetencji do wykonywa-

nia zadań w odniesieniu do wytypowanych czyn-
ników szkodliwych lub niebezpiecznych, na wzór 
rzeczoznawców budowlanych; 

 dokonanie kompleksowej analizy przepisów bhp 
w zakresie dokumentacji, rejestrów i innych spi-
sów, do prowadzenia których zobowiązany jest 
pracodawca prowadzący działalność związaną
z czynnikami chemicznymi – pod kątem ich kom-
patybilności, sposobu prowadzenia oraz okresów 
przechowywania;

 opracowanie broszury informacyjnej dla praco-
dawców prowadzących działalność poligraficzną, 
produkcję obuwia oraz dla galwanizerni, zawie-
rającej wymagania związane z bezpieczeństwem 
stosowania i magazynowania niebezpiecznych 
chemikaliów, wraz z przykładową dokumentacją 
oceny ryzyka zawodowego.

14.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej z udziałem 
niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych

W Polsce w 2008 roku prowadziło działalność 
356 zakładów sevesowskich, tj. spełniających kryte-
ria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i iloś-
ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej. Kryteria zakła-
du o dużym ryzyku awarii (ZDR) spełniało 45% z nich, 
tj. 161 zakładów. Pozostałe (195) to zakłady o zwięk-
szonym ryzyku (ZZR) awarii przemysłowej.

Kontrolami w 2008 r. objęto 185 zakładów stwa-

rzających zagrożenie poważną awarią przemysłową 

(ponad połowę funkcjonujących w kraju), w tym

94 zakłady o dużym ryzyku awarii. Zatrudnionych
w nich było ponad 46 tys. pracowników. Co siódmy 
zatrudniony (6 643) pracował przy bezpośredniej 
obsłudze kontrolowanych instalacji (obiektów). Z tej
grupy 5 085 osób wykonywało prace z udziałem
czynników chemicznych stwarzających zagroże-
nie, w tym 2 312 – narażonych było na substancje
toksyczne, 1 482 – na substancje rakotwórcze i mu-
tagenne. Ponadto na 735 stanowiskach pracy, na 
których mogła wystąpić atmosfera wybuchowa, 
zatrudnionych było 2 639 pracowników (40% pracu-
jących przy bezpośredniej obsłudze kontrolowanych 
instalacji). 

Wyniki kontroli wskazują na zróżnicowanie sta-

nu przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa
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i higieny pracy w poszczególnych zakładach. W zna-
czącej większości stan ten oceniono jako zadowa-
lający, podobnie jak i działania podejmowane przez 
pracodawców w celu ograniczania ryzyka wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem 
niebezpiecznych substancji chemicznych (wielu pra-
codawców z własnej inicjatywy wdrożyło nowocze-
sne technologie i systemy zabezpieczeń). Również 
materialne środowisko pracy charakteryzowało się 
dobrym stanem technicznym instalacji, maszyn
i urządzeń produkcyjnych. 

Poza incydentalnymi przypadkami, nie stwierdzo-
no nieprawidłowości powodujących bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i osób 
trzecich znajdujących się w pobliżu kontrolowanych 
obiektów. 

Ujawnione przez kontrolujących uchybienia i nie-
prawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w większości przypadków dotyczyły spraw for-

malnoprawnych (tzw. bezpieczeństwa biernego), trak-
towanych przez pracodawców jako drugorzędne, 
mimo że mają one istotny wpływ na organizację
i bezpieczeństwo pracy. 

Należy zaznaczyć, że pracodawcy nie bagate-
lizowali stwierdzonych przez inspektorów PIP niepra-
widłowości. Bezpośrednio po ich ujawnieniu po-
dejmowali działania w celu ich usunięcia. Zdaniem 
kontrolujących, wiele nieprawidłowości i uchybień
nie powstałoby, gdyby służby bhp działające w fir-
mach należycie wykonywały spoczywające na nich 
obowiązki, w tym m.in. częściej były obecne na tere-
nie zakładów będących oddziałami. 

Mapa 4. Zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową

     zakłady o zwiększonym ryzyku awarii
     zakłady o dużym ryzyku awarii

Źródło: dane PIP.

Oprócz najważniejszych nieprawidłowości – przed-
stawionych na wykresie – kontrole wykazały także: 
– brak dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 

przed wybuchem lub nieuwzględnienie w nim, 
oraz w ocenie ryzyka, wszystkich stanowisk pracy, 
na których takie zagrożenie występuje (nieprawi-

dłowość ujawniono w co trzecim skontrolowanym 
zakładzie);

– brak zatwierdzonego przez komendanta woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej raportu 
o bezpieczeństwie (w co szóstym zakładzie o du-
żym ryzyku awarii); 
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– niewłaściwe oświetlenie elektryczne stanowisk 
pracy, obiektów i pomieszczeń, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa (w co siódmym 
zakładzie); 

– brak przy wejściach do pomieszczeń oznakowań 
informujących, że znajdują się tam miejsca wystę-
powania atmosfer wybuchowych (w co siódmym 
zakładzie);

– nieuwzględnienie zagadnień dotyczących zagro-
żenia wybuchem i ochrony przed nim podczas 
instruktażu stanowiskowego pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach, na których może wy-
stąpić atmosfera wybuchowa (w co ósmym zakła-
dzie, dotyczyło 259 pracowników); 

– nieprzekazanie lekarzowi w skierowaniu pracow-
nika na badania profilaktyczne – informacji na 
temat rodzaju i wielkości narażenia na czynni-
ki chemiczne (w co ósmym zakładzie, dotyczyło 
152 pracowników);

– nieokreślenie podstawowych wymagań bhp przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
w tym z czynnikami chemicznymi, oraz brak wy-
kazu takich prac (w co dziewiątym zakładzie);

– brak procedur informowania i bezpiecznego pos-
tępowania w odniesieniu do osób i firm z ze-
wnątrz, wykonujących określone czynności na 
terenie zakładu, w którym występują niebez-
pieczne substancje i preparaty chemiczne (w co 
dziesiątym zakładzie).

Porównując wyniki kontroli prowadzonych w ostat-
nich latach w zakładach charakteryzujących się wy-
stępowaniem znacznych ilości niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych stwierdzić należy, 
że w zakładach sevesowskich występuje w zakresie 

bhp znacznie mniej nieprawidłowości niż w niese-
vesowskich, w których ilości niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych były mniejsze od 
wymaganych do formalnego sklasyfikowania zakładu 
do grupy stwarzających zagrożenie poważną awarią 
przemysłową. Lepszy stan bezpieczeństwa w zakła-
dach o dużym i zwiększonym ryzyku awarii wynika 
m.in. z tego, że pracodawcy zakładów sevesowskich 
są zobligowani przepisami prawa do wdrożenia pro-
cedur ukierunkowanych na bezpieczne prowadzenie 
operacji technologicznych i przeciwdziałanie uaktyw-
nieniu się zagrożeń oraz skutkom ewentualnej awarii. 

Wykres 49. Zakłady stwarzające zagrożenie poważną  awarią przemysłową – naruszenia przepisów 

oznakowanie magazynów z niebezpiecznymi chemikaliami

sporządzenie spisu substancji i preparatów niebezpiecznych
w zakładzie

wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń chemicznych, 
w tym zagrożenia stwarzanego przez atmosferę wybuchową

oznakowanie pojemników i zbiorników z niebezpiecznymi 
substancjami i preparatami chemicznymi w sposób umożliwiający 

identyfikację i określenie ich właściwości

zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego
z materiałów antyelektrostatycznych niepowodujących wyładowań 

mogących być źródłem zainicjowania wybuchu

oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

oznakowanie rurociągów do przesyłania niebezpiecznych 
chemikaliów

zapewnienie wodnych natrysków ratunkowych do obmycia ciała
oraz myjki do przemywania oczu w pomieszczeniach/obiektach, 

w których występuje niebezpieczeństwo oblania żrącymi środkami 
chemicznymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego czynności,
przy których może nastąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne 

(remont, naprawa urządzeń, awaria)
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Źródło: dane PIP.

Ujawniono także przypadki, na szczęście spora-
dyczne, sporządzenia dokumentów zabezpieczenia 
stanowisk pracy przed wybuchem (a nawet raportu 
o bezpieczeństwie), w których opisy nie zgadzały 
się ze stanem faktycznym. Domniemywać zatem 
można, że dokumenty te opracowywano na podsta-
wie tzw. matrycy, a osoby adaptujące je na potrzeby 
zakładu nie zapoznały się szczegółowo z instalacja-
mi i prowadzonymi w nich procesami. Przypadki te 
ocenić należy jako skrajnie nieodpowiedzialne. 
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Procedury monitorowania stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy wynikające z tych systemów pozwalają 
na wcześniejsze identyfikowanie niezgodności oraz 
podejmowanie działań korygujących i zapobiegaw-
czych. Ponadto zakłady te poddawane są częstym 
kontrolom Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zaznaczyć należy, że w przypadku powstawania no-
wych inwestycji, jak i podejmowania działań moder-
nizacyjnych, spełnienie określonych wymagań bez-
pieczeństwa wymuszane jest – i kontrolowane – już 
na etapie projektowania, a następnie realizacji (ko-
nieczność dokonania stosownych odbiorów i uzyska-
nia pozwoleń na użytkowanie). 

Natomiast warto wspomnieć, że niejednokrotnie 
na sferę zarządzania bezpieczeństwem negatywny 
wpływ wywierają zmiany właściciela zakładu (wów-
czas dotychczasowe procedury bezpieczeństwa 
przestają – w niektórych przypadkach – funkcjono-
wać w sposób w pełni poprawny).

Podstawowe przyczyny stwierdzanych przez in-
spektorów PIP nieprawidłowości to:
– niepełna znajomość zasad bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz przepisów prawa, w tym m.in. 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa;

– brak staranności przy wypełnianiu obowiązków 
przez niektórych pracodawców i ich niechęć do 
wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie bez-
pieczeństwa (uważają oni, że skoro konkretna 
instalacja została dopuszczona do eksploatacji 
i jest pod stałą kontrolą organów nadzoru, np. 
UDT, to prowadzący zwolniony jest z obowiązku 
dostosowywania jej do nowoczesnych standar-
dów bezpieczeństwa);

– nienależyte wywiązywanie się służby bhp z powie-
rzonych jej zadań oraz brak właściwego nadzoru 
ze strony pracodawców i kadry zarządzającej;

– złudne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w za-
kładach, w których nie doszło dotychczas do 
awarii.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
 sfinalizowania, trwających już ponad dwa lata, 

prac nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moż-
liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej; 

 wznowienia zawieszonych bezterminowo – prac 
nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gos-
podarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 
napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięż-
ne służące do transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie; 

 podjęcia prac legislacyjnych w celu doprecyzowa-
nia lub zmiany art. 248 ust. 2a, pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
który wyłącza substancje magazynowane poza 
zakładem z obliczeń decydujących o zaliczeniu 
go do grupy zakładów zwiększonego lub dużego 
ryzyka i tym samym zmniejsza obowiązki spoczy-
wające na prowadzących ten zakład („miejsce 
poza zakładem” oznacza często teren położony 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie, np. równolegle 
do ogrodzenia lub tuż za bramą);

 przygotowania materiałów promocyjnych doty-
czących szacowania ryzyka związanego z moż-
liwością powstania wybuchu i sporządzania do-
kumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem, a także podjęcia akcji informacyjnej 
– nie tylko w zakładach sevesowskich, ale również 
w niesevesowskich oraz wśród okolicznej ludno-
ści – służącej popularyzacji wiedzy o możliwości 
powstania poważnej awarii przemysłowej i sposo-
bach przeciwdziałania jej skutkom.

15.  Kontrole przestrzegania przepisów
ustawy o produktach biobójczych

Skontrolowano 291 zakładów stosujących pro-
dukty biobójcze. Były wśród nich zakłady opieki 
zdrowotnej, przemysłu spożywczego, gospodarki ko-
munalnej, stolarki budowlanej, ośrodki sportu i re-
kreacji, hotele, archiwa, laboratoria, firmy sprzątające, 
zakłady produkcji rolnej, przemysłu drzewnego. Pro-
dukty biobójcze stosowano głównie do dezynfekcji 
urządzeń, sprzętów i pomieszczeń, w procesach de-
zynfekcji i uzdatniania wody oraz do zabezpieczenia 
materiałów przed mikroorganizmami. W kontrolowa-

nych zakładach pracę z zastosowaniem produktów 

biobójczych wykonywało ponad 8,4 tys. osób.
Sprawdzono ok. 900 opakowań jednostkowych pro-

duktów zawierających czynne substancje biobójcze. 
Podobnie jak w roku poprzednim, prawie wszystkie 
produkty poddane kontroli (99%) posiadały orygi-
nalne i szczelne opakowania jednostkowe, co świad-
czy o dbałości o minimalizację zagrożeń związa-
nych z ewentualnym niezamierzonym narażeniem 
pracujących na substancje niebezpieczne. W 97% 
przypadków oznakowanie opakowań nie zawierało 
też wprowadzających w błąd określeń „nietoksycz-
ny”, „nieszkodliwy”. Należy zaznaczyć, że w porów-
naniu z rokiem poprzednim wyraźnej poprawie uległa
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jakość informacji zamieszczanych na etykietach pro-

duktów. Wiązało się to w dużej mierze z większą 

dbałością pracodawców o odbiór od producentów, im-

porterów i dystrybutorów – właściwie oznakowanych 

opakowań. Niemniej, inspektorzy stwierdzili w tym za-
kresie szereg nieprawidłowości polegających naj-
częściej na niezamieszczaniu na etykietach numeru 
pozwolenia, pozwolenia tymczasowego lub numeru 
wpisu do rejestru produktów (17% opakowań; 22%
w 2007 r.), a także na braku informacji o czasie 
wentylowania pomieszczeń poddanych zabiegowi 
produktem (16%; 36% w roku 2007) oraz o środ-
kach ostrożności podczas wykonywania zabiegu, 
przechowywania i transportu (11%; 23% w roku 
2007). W odniesieniu do 12% opakowań stwierdzo-
no brak informacji dot. odpowiedniego czyszcze-
nia sprzętu służącego wykonywaniu zabiegów (31% 

w roku 2007). Ponadto na 10% opakowań brakowało 
informacji nt. bezpośrednich i pośrednich ubocznych 
skutków stosowania preparatów oraz wskazówek od-
nośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia 
lub uczulenia.

Kontrolą objęto również zagadnienia związane
z bezpieczeństwem wykonywania prac podczas sto-
sowania produktów biobójczych. Jak ustalili inspek-
torzy, w wielu firmach nie przekazano zatrudnionym 
dostatecznych informacji na temat zagrożeń wystę-
pujących przy wykonywaniu ww. prac. Prawie połowa 
kontrolowanych zakładów (48%; w 2007 r. – 45%) nie 
opracowała i nie udostępniła do stałego korzystania 
– instrukcji postępowania z produktami biobójczymi 

sklasyfikowanymi jako niebezpieczne i stosowanymi 
w procesach pracy. Aktualnych kart charakterystyki 
dla 143 produktów biobójczych, sklasyfikowanych 

Wykres 50. Produkty biobójcze – naruszenia przepisów
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jako niebezpieczne, nie posiadało aż 28% zakładów 
(niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w tym 
zakresie odnotowano poprawę w stosunku do roku 
poprzedniego – wówczas nieprawidłowość dotyczyła 
35% zakładów).

Takiemu podejściu towarzyszyło bagatelizowanie 
działań, jakie powinny być podjęte w celu ochrony 
osób pracujących w narażeniu na produkty biobój-
cze. Mimo pewnej poprawy, nadal w dość dużej gru-
pie zakładów (21%; w 2007 r. – 26%) nie przydzielano 
pracownikom odpowiednich (zalecanych w kartach 
charakterystyki) środków ochrony indywidualnej (naj-
więcej uchybień odnotowano w odniesieniu do środ-
ków ochrony oczu i rąk). W 15% zakładów nie prze-
strzegano przepisów dotyczących odzieży i obuwia 
roboczego chroniącego pracujących przed kontak-
tem z produktami biobójczymi. Brak dostatecznej 
wiedzy o szkodliwym wpływie na zdrowie preparatów 
biobójczych znajdował swoje odzwierciedlenie rów-
nież w zaniedbaniach w organizacji pracy.

Kontrolowani pracodawcy często tłumaczyli zaist-
niałe w ich zakładach nieprawidłowości brakiem środ-
ków finansowych. Niejednokrotnie też podkreślali 
swoje przekonanie o braku konieczności zapewnie-
nia kart charakterystyki oraz instrukcji bhp dla produk-
tów biobójczych stosowanych w małych ilościach i w 
postaciach rozcieńczonych, jak też będących w po-
wszechnym użyciu w gospodarstwach domowych.

W ocenie inspektorów pracy wśród przyczyn 

stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić 
przede wszystkim:
– brak dostatecznej wiedzy o szkodliwym wpływie 

na zdrowie człowieka preparatów biobójczych, ku-
mulacji substancji czynnych w organizmie ludz-
kim, a także o efektach łącznego narażenia;

– nieznajomość przepisów regulujących zagadnie-
nia dotyczące substancji i preparatów chemicz-
nych, w tym produktów biobójczych; 

– nieprzywiązywanie wagi do informacji zawartych 
w kartach charakterystyki oraz umieszczonych na 
opakowaniach produktów biobójczych;

– przeświadczenie o braku różnic jakościowych
i ochronnych w przypadku dostępnych na rynku 
różnych środków ochrony indywidualnej w ramach
danej grupy;

– niewywiązywanie się producentów, importerów 
i dystrybutorów – z obowiązków określonych
w ustawie o produktach biobójczych, w tym wpro-
wadzanie do obrotu produktu biobójczego bez 
wymaganego pozwolenia na obrót oraz nieza-
pewnienie właściwego oznakowania opakowań.
W ramach działań prewencyjnych, inspektorzy PIP

powiadamiali właściwe organa o stwierdzonych nie-
prawidłowościach. Pisma skierowano w szczególno-
ści do:
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85 pism infor-

mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu 
opakowań produktów biobójczych); 

– Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych
(17 pism informujących m.in. o braku pozwole-
nia na obrót produktem biobójczym oraz nie-
umieszczaniu przez producentów i importerów 
wymaganych informacji na opakowaniach); 

– Państwowej Inspekcji Handlowej (7 pism infor-
mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu opa-
kowań produktów biobójczych będących w obro-
cie konsumenckim); 

– Inspekcji Ochrony Środowiska (pismo informują-
ce o zagrożeniu wyciekiem środka biobójczego 
do kanalizacji ściekowej);

Zorganizowano także (na terenie działania Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu) seminarium
dla służb bhp, podczas którego omówiono zagad-
nienia związane z bezpieczeństwem przy stosowaniu 
produktów biobójczych. 

Wyniki i efekty dotychczasowych działań PIP po-
zwalają na sformułowanie następujących wniosków:
 prowadzenie dalszych kontroli u pracodawców 

stosujących produkty biobójcze, z ukierunko-
waniem na konkretne branże w celu pełniejszej
oceny zjawiska w jednolitej grupie zakładów 
(sprzyjać to będzie również efektywnej wymianie 
informacji między zakładami danej branży);

 współpraca z innymi uprawnionymi organami
w celu kompleksowego rozwiązywania proble-
mów dot. znakowania opakowań z produktami 
biobójczymi;

 popularyzowanie wiedzy o produktach biobój-
czych, np. przez opracowanie publikacji o cha-
rakterze informacyjnym adresowanej do praco-
dawców stosujących niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne zarejestrowane jako pro-
dukty biobójcze.

16.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy produkcji chemii budowlanej

Skontrolowano 275 zakładów zajmujących się 
produkcją chemii budowlanej. Wśród nich było 
21 zakładów, w których produkowano substancje 
chemiczne lub wyroby z zamierzonym uwolnieniem 
substancji chemicznych, co zaliczało je do kategorii 
producenta w rozumieniu przepisów rozporządze-
nia REACH. Pozostałe 254 – ze względu na prowa-
dzone procesy technologiczne i stosowanie substan-
cji w ich postaci własnej lub jako składnika preparatu 
– kwalifikowały się do kategorii dalszych użytkow-
ników w myśl rozporządzenia REACH. W kontro-
lowanych zakładach pracę w kontakcie z chemika-
liami wykonywało ponad 7,7 tys. osób, w tym 801 
kobiet.
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Producenci w zdecydowanej większości (19 spoś-
ród 21 zakładów) posiadali wiedzę nt. nowych regu-
lacji prawnych REACH i podjęli działania w celu ze-
brania informacji, które są niezbędne do skorzystania 
z możliwości wstępnej rejestracji oraz wywiązania się 
z obowiązków, jakie nakłada nowe prawodawstwo 
unijne.

Odmiennie sytuacja wyglądała u tzw. dalszych 

użytkowników. Wiedza o obowiązkach wynikających 
z rozporządzenia REACH – w szczególności o przeka-
zywaniu informacji zarówno przez producentów, 
dostawców, jak też dalszych użytkowników – była 
zróżnicowana. Zdecydowanie lepiej przedstawiała
się w dużych zakładach pracy, w większości będących
oddziałami pracodawców ogólnopolskich o dominu-
jącym udziale w rynku chemii budowlanej (w siedzi-
bach pracodawców powołano zespoły koordynujące 
wdrażanie przepisów rozporządzenia REACH). 

Nowe prawodawstwo najwięcej problemów stwa-

rza średnim i małym zakładom, w których poziom wie-
dzy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia 
REACH jest znacznie niższy, a często brak tej wiedzy 
w ogóle. 

Kontrolowani pracodawcy (88%) posiadali karty 
charakterystyki dla substancji i preparatów niebez-
piecznych, a znaczna ich część rozpoczęła już na-
wet proces dostosowywania kart charakterystyki do 
wymogów rozporządzenia REACH. Często jednak 
dostosowywano je jedynie formalnie, pozostawiając 
nierzetelne informacje o zagrożeniach wynikających 
z właściwości danego produktu. Niepokoi to, iż po-
mimo posiadania przez pracodawców kart charakte-
rystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, do-
kument ten często nie jest uwzględniany – zarówno 
przy opracowywaniu instrukcji bhp, jak i przy doborze 
środków ochrony indywidualnej, czy podczas doko-
nywania oceny ryzyka.

Pracownikom i ich przedstawicielom w 91% za-
kładów zapewniono dostęp do informacji, które wyni-
kały z kart charakterystyki. Podobnie kształtowało się 
wypełnienie tego obowiązku w przypadku przekazy-
wania informacji o substancjach, dla których nie jest 
wymagana karta charakterystyki (dopełniło go 89% 
zakładów). W 88% zakładów sporządzono także spi-
sy stosowanych substancji/preparatów niebezpiecz-
nych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w większości

Mapa 5. Kontrole zakładów branży chemii budowlanej

     liczba producentów
     liczba dalszych użytkowników

Źródło: dane PIP.
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przypadków nie był to wynik znajomości przez praco-
dawców rozporządzenia REACH, a przede wszystkim 
skutek stosowania przepisów ustawy Kodeks pracy 
oraz innych przepisów bhp. Tak wysoki stopień prze-
kazywania pracownikom informacji o chemikaliach 
jest również efektem kilkuletnich działań inspektorów 
pracy.

Najwięcej zastrzeżeń inspektorów dotyczyło prze-
prowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawo-
dowego. W 18% zakładów nie dokonano oceny ryzyka

zawodowego na 86 stanowiskach pracy (spośród 
1 379 objętych kontrolą). W 38% zakładów ocena ry-
zyka na 202 stanowiskach (spośród 1 117 skontrolo-
wanych) nie uwzględniała zagrożeń powodowanych 
przez czynniki chemiczne stosowane w procesach 
pracy. Natomiast zagrożeń wynikających z właściwo-
ści substancji niebezpiecznych, ilości i częstotliwości 

używanych substancji, rodzaju i czasu trwania nara-
żenia, sposobu wykonywania pracy oraz czynności, 
przy których mógłby nastąpić wzrost narażenia na 
czynniki chemiczne (remont, naprawy urządzeń, 
awarie) nie uwzględniono na 306 stanowiskach pra-
cy (spośród 1 003 skontrolowanych) w prawie 60% 
zakładów. Brak lub marginalne uwzględnienie infor-
macji dotyczących stosowanych w procesie pracy 
czynników chemicznych wskazuje na nieznajomość 
zagrożeń i ich skutków dla zdrowia pracowników, 
niską wiedzę na temat metod bezpiecznej pracy
z czynnikami chemicznymi oraz formalne traktowa-
nie oceny ryzyka, bez uwzględnienia jej podstawo-
wego celu, jakim jest likwidacja istniejących zagro-
żeń lub ich ograniczenie. Wpływało to bezpośrednio 
na poziom informacji przekazywanych w tym zakresie 
pracownikom.

Wykres 51. Zakłady zajmujące się produkcją chemii budowlanej – naruszenia przepisów
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W co czwartym zakładzie stwierdzono dopusz-
czanie pracowników do wykonywania pracy bez 
poddania ich wymaganym szkoleniom. Istotnym pro-
blemem był również brak programów szkoleń lub nie-
uwzględnianie w nich zagadnień związanych z zagro-
żeniami czynnikami chemicznymi (24% zakładów). 
Zastrzeżenia budziły też terminy przeprowadzania 
szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 
(co 3 lata, a nie corocznie). 

Wprawdzie tylko w 12% zakładów pracownicy 
nie zostali formalnie zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym, ale jeśli w 60% zakładów ocena ryzyka 
uwzględniała tylko część lub w ogóle nie uwzględ-
niała zagrożeń związanych ze stosowanymi sub-
stancjami i preparatami chemicznymi, to znaczy, że 
przekazywana pracownikom wiedza była niepełna 
lub znikoma. 
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Pozytywnie natomiast można ocenić przestrze-
ganie przez pracodawców obowiązków dotyczących 
profilaktycznych badań lekarskich. Dopuszczanie 
pracowników bez aktualnych badań lekarskich stwier-
dzono w 12% kontrolowanych zakładów i dotyczyło 
to 64 pracowników (na 4 984 objętych kontrolą, co 
stanowiło nieco ponad 1%). Zwrócić należy natomiast 
uwagę, iż w 38% zakładów, w których przechowywa-
no kopie skierowań na badania lekarskie, pracodaw-
cy nie zamieszczali w nich informacji o narażeniu na 
czynniki chemiczne. Zatem w ponad 1/3 skontrolo-
wanych zakładów badania lekarskie przeprowadzane 
były przez lekarza, który nie posiadał pełnej informacji 
o zagrożeniach występujących w danej firmie. 

W 80 zakładach na 195 stanowiskach pracy (17% 
stanowisk objętych kontrolą) inspektorzy stwierdzili, 
że wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia są nieaktualne lub że w ogóle takich 
badań nie przeprowadzono. W tym przypadku przy-
czyną był najczęściej brak prawidłowej oceny wa-
runków środowiska pracy, niezbędnej do wytypo-
wania czynników szkodliwych do badań i pomiarów. 
Często też nie uwzględniano w nich zmian, jakie wpro-
wadzono w procesach technologicznych. Podkreś-
lić należy, że w 27% zakładów na 157 stanowiskach 
pracy (spośród 1 008 objętych kontrolą) wyniki ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych nie mieściły 
się w granicach dopuszczalnych norm higienicznych. 
O przekroczeniach tych poinformowano pracowni-
ków w prawie wszystkich zakładach ww. grupy, ale
w 66% z nich nie zamieszczono stosownej informacji 
na stanowiskach pracy (dot.1/3 stanowisk). Ponadto 
w 27% zakładów nie prowadzono na bieżąco kart 
oraz rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących na stanowiskach pracy. 

Stwierdzono również przypadki niewyposażania 
pracowników w środki ochrony indywidualnej lub wy-
posażania ich w środki niewłaściwie dobrane, nieza-
bezpieczające przed występującymi na stanowisku 
pracy zagrożeniami (15% zakładów) oraz niezapo-
znania pracowników z instrukcją użytkowania środ-
ków ochrony indywidualnej (16% zakładów). 

Ponadto w co czwartym zakładzie nie wyposażo-
no pracowników w odzież i obuwie robocze lub było 
ono niedostosowane do warunków pracy. Nie zapew-
niono również prania i konserwacji odzieży roboczej 
w przypadku skażenia jej środkami chemicznymi. 

Tylko w 5 zakładach inspektorzy stwierdzili nie-
dostosowanie obiektów i pomieszczeń do prowadzo-
nych procesów technologicznych i procesów pracy, 
ale zarazem w 15% zakładów ujawnili nieprawidło-
wości w zakresie wyposażenia pomieszczeń pracy,
w których w trakcie procesu technologicznego do-
chodzi do wydzielania się pyłów i par substancji lub 
substancji palnych – w systemy wentylacji dostosowa-
ne do panujących warunków. Niepokojący jest rów-
nież brak udokumentowanych przeglądów (z oce-

ną stanu technicznego i parametrów pracy) dot. 
działania zastosowanych systemów wentylacji me-
chanicznej, co powoduje, iż nie wiadomo, czy zasto-
sowane systemy działają prawidłowo i czy spełniają 
swoją funkcję. 

Duża skala nieprawidłowości dotyczyła uchybień 

formalnych, mających jednak wpływ na wiedzę o za-

grożeniach i sposobach ochrony. Nieprawidłowości 
te polegały m.in. na: braku wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych (51% zakładów) oraz nieokreśle-
niu podstawowych wymagań przy ich wykonywaniu 
(48% zakładów); braku lub nieudostępnieniu (153 
pracownikom) instrukcji bhp dotyczących postępo-
wania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i nie-
bezpiecznymi (35% zakładów); braku instrukcji bhp 
dotyczących stosowanych w zakładzie procesów 
technologicznych oraz wykonywania prac związa-
nych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników (24% zakładów – 127 pracow-
ników). Ponadto opracowane w zakładach instrukcje 
bhp (17% skontrolowanych dokumentów) nie zawie-
rały wymaganych informacji.

W co czwartym zakładzie stwierdzono stoso-
wanie w procesach technologicznych i na stanowi-
skach pracy pojemników/zbiorników zawierających 
substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane 
w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie 
właściwości. Dotyczyło to 150 stosowanych substan-
cji/preparatów (7% objętych kontrolą). Brak wiedzy 

o zagrożeniach związanych ze stosowaniem niebez-

piecznych chemikaliów przekładał się również na nie-

właściwe działania pracowników, które zwiększały 

zagrożenie (np. palenie papierosów, spożywanie po-

siłków i napojów na stanowiskach pracy). 
Istotnym problemem była także eksploatacja 

maszyn i urządzeń technicznych niewyposażonych
w odpowiednie urządzenia ochronne (33% zakładów),
w szczególności w osłony stref niebezpiecznych. 
W 15% zakładów nie wyposażono maszyn w odpo-
wiednie urządzenia sterownicze, a w 14% zakładów 
stwierdzono nieodpowiedni ich stan techniczny. 
Wskazuje to na niedopełnienie przez pracodawców 
obowiązku dostosowania maszyn i urządzeń do wy-
magań minimalnych, a także na brak właściwego 
nadzoru ze strony pracodawców i osób kierujących 
pracownikami. 

Wielu pracodawców nie przestrzegało wymogów
w zakresie magazynowania i składowania chemika-

liów, m.in. nie oznakowano magazynów z substan-
cjami i preparatami niebezpiecznymi (37% zakładów); 
magazynowane substancje i preparaty chemiczne 
oznakowano w sposób uniemożliwiający ich identy-
fikację i określenie ich właściwości (19% zakładów); 
w pomieszczeniach magazynów nie było instrukcji 
określających bezpieczny sposób składowania, za-
ładunku i transportu chemikaliów (47%), a także nie 
informowano pracowników o sposobie postępowa-
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nia w sytuacjach awaryjnych (22% skontrolowanych 
dokumentów), w tym o zastosowaniu środków do 
neutralizacji substancji chemicznych w przypadku 
uszkodzenia opakowań (17% zakładów). 

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy skierowali do innych organów nadzoru i kon-
troli nad warunkami pracy 17 pism, informujących
o stwierdzonych nieprawidłowościach. I tak: 
– Państwową Inspekcję Sanitarną poinformowa-

no o nieprawidłowościach w oznakowaniu lub
o braku oznakowania opakowań preparatów che-
micznych (7 pism); 

– Inspektorat Nadzoru Budowlanego – o niepra-
widłowościach dotyczących stanu technicznego 
obiektów oraz prowadzenia dokumentacji i okre-
sowych kontroli w tym zakresie (4 pisma); 

– Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
– o realnym zagrożeniu przedostania się znacz-
nych ilości niebezpiecznych czynników chemicz-
nych do środowiska oraz o wynikach przeprowa-
dzonych pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (2 pisma);

– Urząd Dozoru Technicznego – o nieprawidłowo-
ściach przy eksploatacji urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu (1 pismo); 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o podaniu 
nieprawidłowych danych do ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe (1 pismo); 

– Państwową Straż Pożarną – o zagrożeniach poża-
rowych w pomieszczeniach zakładu (1 pismo);

– Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu – o wy-
konywaniu badań profilaktycznych przez lekarzy 
nieposiadających uprawnień do ich przeprowa-
dzania (1 pismo).
Ponadto inspektorzy pracy przekazywali w kon-

trolowanych zakładach wydawnictwa Państwowej 
Inspekcji Pracy dotyczące czynników chemicznych 
oraz udzielali porad prawnych.

Kontrolowani pracodawcy wskazywali na nastę-
pujące przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa:
– niewywiązywanie się producentów i dystrybu-

torów z obowiązku właściwego oznakowania 
dostarczanych substancji i preparatów oraz prze-
kazywanie nierzetelnie opracowanych kart cha-
rakterystyki substancji i preparatów chemicz-
nych,

– duża liczba przepisów dotyczących problematy-
ki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace z niebezpiecznymi chemika-
liami oraz skomplikowane zapisy w nowych prze-
pisach unijnych rozporządzenia REACH,

– wysokie koszty specjalistycznego doradztwa
i merytorycznego wsparcia w zakresie bezpieczeń-
stwa chemicznego, a także wypełnienia wszyst-
kich obowiązków określonych przepisami prawa.

W ocenie inspektorów pracy, przyczynami ujaw-
nionych nieprawidłowości są przede wszystkim:
– brak dostatecznej wiedzy wśród pracodawców 

(szczególnie w małych zakładach) i osób z nad-
zoru średniego szczebla – o zagrożeniach wyni-
kających ze stosowania preparatów i substancji 
szkodliwych dla zdrowia;

– niedostateczny poziom szkoleń z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w tym brak progra-
mów szkoleń dostosowanych do stanowisk pracy 
i zagrożeń związanych z chemikaliami;

– brak rzetelnej oceny ryzyka zawodowego, która 
warunkuje właściwe działania prewencyjne; 

– brak osób wykonujących zadania służby bhp,
które posiadałyby szeroką wiedzę, przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe w zakresie zagrożeń 
związanych z czynnikami chemicznymi.
Przyczyną nieprawidłowości wskazywaną zarów-

no przez inspektorów pracy, jak i przez pracodawców 
jest sytuacja ekonomiczna w branży producentów 
chemii budowlanej – duża konkurencyjność, a także 
wzrost kosztów pracy i trudności w znalezieniu wy-
kwalifikowanej kadry. Wymusza to na pracodawcach 
redukcję kosztów, co w większości skutkuje ograni-
czaniem inwestycji i wprowadzaniem oszczędności
w wydatkach na bezpieczeństwo pracy. 

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:
 dalszego prowadzenia kontroli w celu podnosze-

nia poziomu bezpieczeństwa w zakładach produ-
kujących oraz stosujących chemikalia;

 wspólnego podejmowania działań z innymi 
uprawnionymi organami w celu kompleksowe-
go nadzoru nad chemikaliami;

 popularyzacji wiedzy o ocenie ryzyka chemicz-
nego (w tym przez opracowanie publikacji 
specjalnie adresowanej do pracodawców stosu-
jących niebezpieczne substancje i preparaty 
chemiczne);

 prowadzenia przez PIP działań szkoleniowych 
dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych.

17.  Przestrzeganie przepisów bhp
na placach budów

Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 876 kontroli 
na 2 942 budowach. Kontrolowano w szczególno-
ści budowy obiektów o charakterze mieszkalnym, 
biurowym, budowy hal produkcyjnych, hoteli, szkół, 
przedszkoli. Na 2 423 z tych budów prowadzono pra-
ce na wysokości, na 296 budowach – roboty ziemne
i w wykopach, na 409 budowach – roboty rozbiórko-
we i remontowe. Łącznie skontrolowano 4 351 pra-
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codawców, zatrudniających ponad 58,8 tys. pra-
cowników, w tym 4 484 kobiety i 731 młodocianych. 
Spośród objętych kontrolą firm budowlanych zde-
cydowaną większość (tj. ponad 2/3) stanowiły pod-
mioty zatrudniające do 9 osób. Tylko 6% zatrudniało 
powyżej 49 pracujących. 

Bardzo wiele nieprawidłowości dotyczyło wyko-
nywania prac na rusztowaniach. Na ponad połowie 
budów stwierdzono brak odbioru 1 285 rusztowań 
(spośród 2 577 objętych kontrolą). Z reguły oznacza-
ło to wykonywanie pracy na nieprawidłowo zmonto-
wanych, niekompletnych rusztowaniach. Nagminny 
był też brak lub nieprawidłowe poręcze ochronne 
przy rusztowaniach, a także nieprawidłowe wypełnie-
nie pomostów roboczych oraz brak pionów komuni-
kacyjnych.

Mimo że prace na wysokości należą do najbar-
dziej niebezpiecznych, to oprócz niewłaściwych 
rusztowań, ujawniono także wiele innych nieprawi-
dłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Wśród nich należy wymienić
w szczególności: brak środków ochrony zbiorowej 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości –
balustrad (63% budów), niezabezpieczenie dojść

i przejść, klatek schodowych (54% budów), nieza-

bezpieczenie otworów technologicznych (66% bu-
dów), niestosowanie przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości (51% budów). Najczęściej
wynika to ze specyficznego dla budownictwa szyb-
kiego tempa prowadzenia robót; nieuwzględnienia 
w harmonogramie wykonywania robót budowlanych 
prac zabezpieczających; lekceważenia tzw. krótko-

trwałych zagrożeń, które znikną samoistnie wraz
z zakończeniem prac na wysokości. Najbardziej nie-
pokojące jest to, że wymienione nieprawidłowości 
powtarzają się na różnych kondygnacjach wznoszo-
nych obiektów.

Na 62% budów stwierdzono, że ściany wykopów 

nie były zabezpieczone przed możliwością osunię-
cia się gruntu – nie stosowano zabezpieczeń pio-
nowych ścian wykopu. Wynika to przede wszystkim
z chęci obniżenia kosztów i wypracowania większe-
go zysku (w kosztorysach robót budowlanych z regu-
ły uwzględniano ww. zabezpieczenia). 

Poważnym problemem jest również częsty brak 
wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych 

przy wykonywaniu prac na wysokości, gdy stoso-
wany był sprzęt do transportu pionowego lub pro-
wadzone były prace ziemne (49% budów), a także 
stan techniczny maszyn i urządzeń (19%) oraz urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych, zwłaszcza 
niezabezpieczenie przewodów elektrycznych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (58%). 

Ponadto niepokoi zjawisko zatrudniania pracow-
ników bez wymaganych kwalifikacji, stwierdzone 
przez inspektorów na co trzeciej budowie (problem 

dotyczył 1 396 pracowników). Zapewne miała na to 
wpływ sytuacja na rynku pracy związana z emigracją 
zarobkową wykwalifikowanych pracowników. Lukę, 
jaka powstała na rynku budowlanym na skutek emi-
gracji wykwalifikowanych pracowników, wypełniają 
bowiem małe firmy borykające się z wieloma proble-
mami, nie mające odpowiedniej wiedzy ani zaplecza. 
Mniejsza konkurencja na rynku pracy nie powodowa-
ła zaś zwiększenia zysków (które byłyby inwestowane 
w lepszy sprzęt czy szkolenia), gdyż znaczną część 
środków finansowych pochłaniała realizacja zwięk-
szających się oczekiwań płacowych pracowników.

Podkreślić zarazem należy, że znacznie mniej

nieprawidłowości inspektorzy stwierdzali na tych 

placach budów, gdzie inwestycje realizowały duże,

specjalistyczne firmy budowlane, z wieloletnim doś-
wiadczeniem w branży lub którym powierzono gene-
ralne wykonawstwo. Miały one dobrze zorganizowa-
ne służby bhp, które kontrolowały prace wszystkich 
zatrudnionych na budowie i egzekwowały od podwy-
konawców przestrzeganie przepisów bhp. 

W ramach współpracy z innymi organami nadzo-

ru i kontroli, inspektorzy skierowali pisma informujące 
o nieprawidłowościach: 38 – do dozoru techniczne-
go, 40 – do państwowego nadzoru budowlanego,
1 – do Państwowej Straży Pożarnej, 21 – do policji,
3 – do Inspekcji Ochrony Środowiska, 11 – do urzę-
dów pracy, 5 – do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W 15 sprawach zawiadomiono prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Prowadzono również wspólne kontrole z przed-
stawicielami: policji – 37 kontroli, państwowego 
nadzoru budowlanego – 1 kontrolę, Państwowej Stra-
ży Pożarnej –1, prokuratury – 1. Ponadto na wniosek 
policji przeprowadzono 9 kontroli, urzędu pracy – 1, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 17 kontroli.

Wśród przyczyn stwierdzonych w czasie kontroli 
nieprawidłowości należy wskazać przede wszystkim:
– niechęć pracodawców (inwestorów) do ponosze-

nia kosztów, jakich wymaga odpowiednie zabez-
pieczenie stanowisk pracy; 

– niedopracowanie projektów budowlanych w za-
kresie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(projektanci często kopiują gotowe już rozwiąza-
nia, nieprzystające do faktycznych warunków i tech-
nologii stosowanych na konkretnej budowie);

Podsumowując wyniki kontroli trzeba ponadto 
zaznaczyć, że brak zabezpieczeń na stanowiskach 
pracy wiąże się z małą skutecznością nadzoru odpo-
wiedzialnego za ochronę pracy w danym zakładzie. 
Często obserwuje się nawet ciche przyzwolenie na 
wykonywanie prac w warunkach zagrożenia zdrowia 
i życia pracowników, ponieważ uzyskanie dodatnie-
go wyniku finansowego jest priorytetem firm. 
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Źródło: dane PIP.

Wykres 52. Budownictwo – naruszenia przepisów

  2008      2007      2006 

    % budów, na których naruszono przepisy     0        20      40        60       80

szkolenia wstępne bhp – instruktaż stanowiskowy

badania lekarskie

składowanie lub magazynowanie materiałów

wyposażanie pracowników w odpowiednie
środki ochrony indywidualnej

zabezpieczanie stanowisk pracy przed
spadającymi przedmiotami

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników

piony komunikacyjne na rusztowaniach

pomosty robocze rusztowania

udokumentowanie odbioru rusztowania

poręcze ochronne na rusztowaniu
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– wielość podmiotów wykonujących prace na te-
renie budowy i przerzucanie odpowiedzialności
za stan bhp na podwykonawców, którzy mają 
dużo mniejsze możliwości organizacyjne i finan-
sowe;

– duża rotacja pracowników, z czym wiąże się 
konieczność organizowania kolejnych szkoleń 
bhp, badań lekarskich, zaplecza, wyposażenia 
w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 
robocze;

– pośpiech i często chaos organizacyjny wynika-
jący z konieczności dotrzymania zbyt krótkich 
terminów realizacji inwestycji; 

– łączenie wielu funkcji przez kierowników bu-
dów – nadzorowanie nawet kilku placów budowy
w różnej fazie robót oraz sprawowanie funkcji 
koordynatora ds. bhp powoduje, że tak napraw-
dę na nielicznych tylko budowach w sposób 
właściwy wypełniają oni swoje obowiązki, tym 
bardziej że nakłada się na nich w bardzo wielu 
przypadkach zadania związane z ekonomicznym 
rozliczaniem budowy;

– niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy wśród pracowników i pracodaw-
ców (zwłaszcza z małych firm), co jest wynikiem 
braku lub powierzchownego przeszkolenia w za-
kresie bhp;

– niewypełnianie przez służbę bhp obowiązków 
w zakresie przeprowadzania kontroli warunków 
pracy na budowie.

Oprócz kontroli przestrzegania przepisów bhp na 
placach budów, inspektorzy pracy realizowali pro-

gram prewencyjno-promocyjny przygotowany z myś-
lą o pracodawcach i pracownikach firm budowlanych, 
w szczególności małych i średnich.

W ramach programu prowadzone były m.in. 
działania edukacyjne dotyczące problematyki najbar-
dziej niebezpiecznych prac budowlanych. W 2008 r. 
zorganizowano na terenie okręgowych inspektora-
tów pracy 63 szkolenia poświęcone ww. tematyce –
łącznie dla 2 484 pracodawców i kierowników budów. 
Odbyło się 58 seminariów (dla 2 200 uczestników), 
podczas których omawiano praktyczne aspekty ogra-
niczania zagrożeń występujących na placach budów. 
Przygotowano i rozpowszechniano materiały informa-
cyjne z zakresu bezpieczeństwa pracy na budowach, 

w tym służące pracodawcom do przeprowadzania 
samokontroli.

Ponadto inspektorzy PIP zorganizowali i przepro-
wadzili 32 spotkania i prelekcje dla 1 450 uczniów 
szkół budowlanych na terenie województw: śląskie-
go, pomorsko-zachodniego, opolskiego i małopol-
skiego. 

Ważną częścią programu był konkurs „Bezpiecz-

na budowa” organizowany na terenie całego kraju. 
Zgodnie z formułą konkursu – inwestorzy, kierowni-
cy budów, inspektorzy pracy oraz organizacje związ-
kowe i branżowe zgłaszały pracodawców, organi-
zujących w sposób bezpieczny pracę na budowie.
Ocena tych dokonań (udokumentowana wynikami 
dwóch kontroli) była podstawą do przyznania nagród.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 72 pra-
codawców-przedsiębiorców budowlanych. 

Wszystkie kolejne etapy programu (inauguracja, 
seminaria i szkolenia, etap kontrolny i podsumowa-
nie jego wyników) poprzedzone zostały konferen-
cjami prasowymi dla mediów zainteresowanych
tematyką wypadków przy pracy w budownictwie. 
Głównym celem przekazu, oprócz informacji o progra-
mie, było szczegółowe przedstawienie okoliczności 
niektórych wypadków, którym można było zapobiec,
spełniając jedynie minimum wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. Łącznie zorganizowano 72 
takie konferencje z udziałem dziennikarzy lokalnych 
stacji telewizyjnych i radiowych oraz redakcji gazet 
i czasopism. Ponadto ukazało się 219 publikacji
i audycji (artykułów, wywiadów, reportaży i itp.),
w których przedstawiciele PIP omawiali założenia
programu oraz informowali o możliwościach uzyskania
merytorycznej pomocy przy realizacji przedsięwzięć 
służących poprawie warunków pracy w zakładzie. 

Szczególnie istotnym aspektem programu była 
promocja standardów bhp oparta na praktycznych 
przykładach działań podejmowanych przez uczest-
niczących w nim pracodawców. Przykłady takich 
praktyk, jako bardzo ważny efekt programu, będą 
umieszczone na stronach internetowych oraz w pu-
blikacjach PIP i instytucji branżowych zainteresowa-
nych problematyką ograniczania liczby wypadków
w budownictwie.

Okręgowe inspektoraty pracy współdziałały przy 
realizacji programu z partnerami społecznymi oraz 
organizacjami branżowymi, mającymi kluczowe zna-
czenie dla ograniczania zagrożeń zawodowych
w budownictwie.

Ocena ilościowa efektów programu prewencyj-
no-promocyjnego w budownictwie nie jest jedno-
znaczna. Liczba uczestników szkoleń i seminariów, 
zorganizowanych przez PIP przy znaczącym wspar-
ciu partnerów społecznych, wynikała głównie z ogra-
niczonych środków finansowych i możliwości kadro-
wych PIP. Natomiast skala udziału firm budowlanych 
w dobrowolnych przedsięwzięciach o charakterze 
prewencyjnym (konkurs „Bezpieczna budowa” oraz 

Strategia działań PIP w budownictwie w 2008 r.
zakładała nierestrykcyjność kontroli, na rzecz dzia-

łań prewencyjnych – w szczególności podczas 
pierwszych wizytacji budów zgłoszonych do PIP 
– pod warunkiem niestwierdzenia rażących naru-
szeń prawa stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia. Odnotowano jednak tylko 34 takie wizy-
tacje w skali kraju, które nie wymagały stosowania 
sankcji wobec sprawców wykroczeń. 
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możliwość wykorzystania wsparcia PIP w zakresie 
samokontroli warunków pracy oraz dostosowania ich 
do standardów bhp) zdecydowanie nie odpowiada-
ła założonym celom programu. Poważnym proble-

mem, wpływającym na niewielkie zainteresowanie 

adresatów tą częścią programu, jest, oprócz opisa-

nej wyżej sytuacji na rynku budowlanym, postrzega-

nie PIP jako organu egzekwującego przestrzeganie 

prawa za pomocą sankcji karnych. Stan taki wymaga 

od PIP intensywnego doskonalenia form działalności 

prewencyjnej. 

Wyniki przeprowadzonych działań kontrolno-pre-
wencyjnych w budownictwie wskazują na potrzebę:
 obejmowania szczególnym nadzorem tych pla-

ców budów, na których inspektorzy pracy rozpo-
znali duże zagrożenia, wynikające z charakteru 
zadania inwestycyjnego i przyjętych technologii, 
a także budów, na których doszło do zdarzeń 
wypadkowych; 

 zacieśnienia współpracy z nadzorem budowla-
nym – organem mającym największą styczność 
z projektantami i inwestorami, w celu minimali-
zowania błędów, które – popełnione na etapie 
przygotowania inwestycji – mogą wpływać na 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie;

 rozszerzania akcji prewencyjno-informacyjnej
i szkoleniowej. Dotychczasowe doświadczenia 
PIP potwierdzają duże zainteresowanie pracodaw-
ców i kierowników budów szkoleniami, przedsta-
wiającymi przykłady skutecznych i praktycznych
sposobów rozwiązywania problemów bezpie-
czeństwa pracy na budowach.
Promocja standardów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w budownictwie jest bardzo mocno wspie-
rana przez partnerów społecznych, branżowe izby 
budowlane, starostwa i szkoły – wymaga to jednak 
odpowiedniej liczby specjalistów oraz środków finan-
sowych na tego rodzaju działalność, w tym na za-
angażowanie mediów oraz inne, nowoczesne formy 
przekazu.

Ponadto rozważenia wymaga – wnioskowane 
przez pracodawców – wprowadzenie zmian legislacyj-
nych znoszących obowiązek uzyskiwania uprawnień 
operatora maszyn i urządzeń: do obsługi betoniarek
oraz montażu niskich systemowych rusztowań meta-
lowych – kolumnowych (w zakresie wszystkich typów) 
przeznaczonych do robót tymczasowych, ponieważ 
urządzenia te są stosunkowo proste w montażu.

18.  Bhp przy budowie i remoncie dróg
i autostrad (w tym mostów i wiaduktów)

Przeprowadzono 759 kontroli na 489 budowach 
mostów, wiaduktów kolejowych i autostrad, przebu-
dowach (remontach) dróg powiatowych i krajowych 

oraz węzłów komunikacyjnych. Ogółem kontrolami 
objęto 650 pracodawców, zatrudniających ponad 
18,9 tys. pracowników, w tym 1 454 kobiety i 28 mło-
docianych.

Ponad połowa kontroli (52%) dotyczyła mikro-
przedsiębiorstw, a 35% – podmiotów zatrudniających 
od 10 do 49 osób. 

Kontrolowano sposób prowadzenia robót w pasie 
drogowym, w szczególności organizację prac zapew-
niającą bezpieczeństwo pracowników oraz ruchu po-
jazdów i pieszych przy ograniczonej skrajni drogi.

Budownictwo drogowe i mostowe charakteryzuje 

się wysokim stopniem ryzyka zawodowego i wypad-

kowego, ze względu na specyfikę stosowanych tech-
nologii, warunki atmosferyczne, zmienność frontu 
robót, prowadzenie prac na terenie otwartym, pozba-
wionym elementów infrastruktury technicznej. Nie-
stety, w porównaniu do roku 2007 stan warunków 
i organizacji pracy przy wykonywaniu robót drogo-
wych i mostowych nie uległ poprawie, a w zakresie 
niektórych zagadnień nawet się pogorszył. Nadal 

najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: niewłaściwe-

go prowadzenia prac na wysokości (brak środków 
ochrony zbiorowej zabezpieczających przed upad-
kiem z wysokości stwierdzono na 61% budów) oraz 
niewłaściwej budowy i stanu technicznego rusztowań 

(68% budów), montowanych często przez osoby nie-
posiadające uprawnień kwalifikacyjnych.

Brak zabezpieczenia placu budowy przed dostę-
pem osób postronnych stwierdzono na 30% budów 
(w 2007 r. na 23% budów). Zarówno pracodawcy, jak 
i osoby kierujące pracownikami często nie biorą pod 
uwagę faktu, że prowadzone roboty powodują nie 
tylko utrudnienia, ale i zagrożenia dla uczestników 
ruchu drogowego – zmotoryzowanych i pieszych.

Na co czwartej budowie, w miejscach wykonywa-
nia robót, brak było właściwych pionowych znaków 
drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Sprzyjały temu z pewnością częste zmiany w usytuo-
waniu maszyn i stanowisk pracy. Niemniej jednak 
stwarzało to dodatkowe zagrożenie o charakterze 
publicznym.

Aż 216 osób obsługujących maszyny i urządzenia 

budowlane (na 23% budów) nie posiadało wyma-
ganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich obsługi. 
Dotyczyło to m.in. braku uprawnień do obsługi 
zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Pracodawcy 
tłumaczyli, że nawet dużo bardziej skomplikowane 
maszyny i urządzenia nie wymagają dodatkowych 
uprawnień do obsługi, wystarczy tylko szkolenie 
stanowiskowe; wskazywali, że spełnienie wymagań 
prawnych w omawianym zakresie wiąże się z nakła-
dami finansowymi, zbyt dużymi zwłaszcza dla małych 
firm.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
opracowano na 35% budów, czemu towarzyszyło nie-
właściwe wykonywanie prac, w tym prac szczególnie 
niebezpiecznych. 
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Brak zabezpieczenia oraz oznakowania stref

i miejsc niebezpiecznych, m.in. w pobliżu pracują-
cych specjalistycznych maszyn i urządzeń do robót 
ziemnych, drogowych i budowlanych, stwierdzono 
na 38% budów. Pracodawcy wskazują na trudności 
w spełnieniu ww. wymagań przy prowadzeniu robót 
liniowych.

Na co czwartej budowie (27%) nie było zaplecza 

higienicznosanitarnego. W przypadku prac liniowych 
pracodawcy tłumaczyli się brakiem możliwości zorga-
nizowania takich pomieszczeń na długim, rozciągnię-
tym w terenie, placu budowy. Pracownicy byli dowo-
żeni do pracy z siedzib firm, gdzie mieli zapewnione 
zaplecze socjalne.

Wiele zagrożeń i nieprawidłowości stwierdzono 
przy prowadzeniu robót ziemnych, w tym wykopów. 
Polegały one na braku zabezpieczenia ścian wyko-
pów przez odpowiednie skarpowanie lub ich obu-
dowanie, braku bezpiecznych zejść i wejść do sta-
nowisk pracy w wykopie, a także na nieprawidłowym 
wydobywaniu i składowaniu urobku. Niepokojący jest 

wzrost nieprawidłowości związanych z wykonywa-

niem zabezpieczeń pionowych ścian wykopów. Na 
59% budów wykopy nie były obudowane, nie miały 
rozparcia (w 2007 r. na 42% budów). Pracodawcy, 
bądź osoby nadzorujące prace, świadomie podejmo-
wali to ryzyko ponieważ oszczędzano na wydatkach 
na bezpieczeństwo pracy.

Pogorszeniu uległo także wyposażenie pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej (30% budów). 
Problem dotyczył 347 pracowników, z których 106 nie
miało ochron przed upadkiem z wysokości. Nato-
miast niestosowanie środków ochrony indywidualnej 
– mimo ich przydzielenia przez pracodawcę – stwier-
dzono na 51% budów (w 2007 r. na 38% budów),
w odniesieniu do 770 pracowników, z których 159 nie 
stosowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysoko-
ści. Świadczy to o braku właściwego nadzoru, a także 
o lekceważeniu zagrożeń przez pracowników.

Wzrost skali nieprawidłowości nastąpił również
w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycz-

nych, a zwłaszcza ich zabezpieczenia przed możli-
wością mechanicznych uszkodzeń (z 32% budów 
w 2007 r. do 41% budów w roku 2008). Przewody 
układane są w nieładzie, często na drogach komu-
nikacyjnych, po których poruszają się pracownicy
i odbywa się transport.

Na niezadowalający stan warunków pracy na kon-
trolowanych budowach mają wpływ czynniki bezpoś-
rednio związane z samymi procesami technologiczny-
mi i specyfiką robót drogowych i mostowych. Często na
budowie jednego odcinka drogi prowadzi się równocze-
śnie roboty rozbiórkowe, ziemne, zagęszczanie pod-
łoża, instalacyjne, zbrojarskie, betonowe, asfaltowe. 

Reasumując: przyczyny nieprawidłowości tkwią 
przede wszystkim w:
– niewłaściwym nadzorze (m.in. spowodowanym 

mnogością robót prowadzonych przez jednego 

pracodawcę na różnych, oddalonych od siebie 
budowach) oraz niewłaściwej organizacji i koor-
dynacji prac; 

– krótkich terminach realizacji zadań inwestycyj-
nych (praca we wszystkie dni tygodnia);

– braku środków finansowych na zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na
budowie (szczególnie u małych przedsiębior-
ców); 

– wykorzystywaniu przez duże przedsiębiorstwa 
budowlane swojej silniejszej pozycji finansowej 
wobec małych firm, którym powierzają wykony-
wanie części prac w ramach podwykonawstwa, 
za mniejsze pieniądze;

– dużej rotacji pracowników, co zwiększa koszty 
ponoszone na profilaktyczne badania lekarskie, 
szkolenia w zakresie bhp, uprawnienia kwalifika-
cyjne, wyposażenie w środki ochrony indywidual-
nej, odzież i obuwie robocze;

– niechęci pracowników do przestrzegania przepi-
sów bhp, a zwłaszcza stosowania środków ochro-
ny indywidualnej, wynikającej z niewłaściwego 
przygotowania zawodowego osób trafiających do 
budownictwa.
W ocenie inspektorów PIP, pod względem zapew-

nienia prawidłowych warunków pracy lepiej wypadają 
duże przedsiębiorstwa budowlane, z właściwą orga-
nizacją pracy, często z wdrożonym systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem, inwestujące w nowoczesny 
sprzęt i technologie. 

Oprócz kontroli prowadzono również działania 

prewencyjne polegające m.in. na:
– zorganizowaniu szkoleń, seminariów dla praco-

dawców, koordynatorów ds. bhp, osób kieru-
jących pracownikami z branży budowlanej, na 
których omawiano zagrożenia związane z wyko-
nywaniem robót budowlanych oraz prezentowa-
no dobre praktyki;

– udostępnianiu pracodawcom publikacji PIP do-
tyczących bezpiecznego wykonywania prac bu-
dowlanych; 

– udzielaniu porad dotyczących prawidłowego wy-
konywania robót budowlanych. 
W ramach współpracy z innymi organami nad-

zoru i kontroli, inspektorzy PIP kierowali pisma in-
formujące o stwierdzonych nieprawidłowościach;
5 takich pism skierowano do dozoru technicznego, 
1 – do państwowego nadzoru budowlanego, 2 – do 
policji. W 1 przypadku zawiadomiono prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ze względu na wysoką skalę stwierdzonych 
nieprawidłowości, a także zagrożenia o charakterze 
publicznym, niezbędne jest:
 kontynuowanie kontroli, ze szczególnym uwzględ-

nieniem prac na wysokości, w wykopach oraz bu-
dowy, montażu i eksploatacji rusztowań, zwłasz-
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Wykres 53. Budowa i remonty dróg i autostrad – naruszenia przepisów

    % budów, na których naruszono przepisy    0    10   20   30   40   50   60     70 

     2008         2007

stan techniczny maszyn i urządzeń

badania lekarskie

szkolenia wstępne bhp – instruktaż stanowiskowy

zapewnienie zgodnie z przepisami dojść do stanowisk pracy

składowanie lub magazynowanie materiałów

udokumentowana ocena ryzyka zawodowego

instrukcje bhp dotyczące użytkowanych maszyn i urządzeń

zejścia (wejścia) do wykopu głębszego niż 1 m

piony komunikacyjne

wypełnienie rusztowania pomostami roboczymi

odbiór rusztowania

poręcze ochronne na rusztowaniu

Źródło: dane PIP.

cza u pracodawców, którzy uporczywie naruszają 
przepisy prawa pracy;

 opracowanie programów informacyjno-promocyj-
nych ukierunkowanych na małe firmy budowlane.
Doświadczenia inspektorów pracy wskazują rów-

nież na konieczność nowelizacji przepisu dotyczące-

go bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (obowiązuje przepis 
z roku 1977, który nie ujmuje obecnie stosowanych 
technologii).

Ponadto rozważenia wymaga, postulowane przez 
pracodawców, zweryfikowanie załącznika nr 1 do roz-
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porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicz-
nych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
pod względem potrzeby uzyskiwania dodatkowych 
uprawnień do obsługi prostych urządzeń (np. be-
toniarek, pił spalinowych, zagęszczarek płytowych, 
młotów udarowych), a także do montażu niskich, 
systemowych rusztowań metalowych – kolumno-
wych (w zakresie wszystkich typów), przeznaczonych 
do robót tymczasowych, ponieważ urządzenia te są 
stosunkowo proste w montażu.

19.  Kontrole robót wykonywanych
w miejscach ogólnodostępnych
(zagrożenia o charakterze publicznym)

Przeprowadzono 1 766 kontroli u 1 680 pracodaw-
ców, zatrudniających ponad 33 tys. pracowników,
w tym 7,5 tys. kobiet i 216 młodocianych. 71% kontro-
li przeprowadzono w podmiotach zatrudniających do 
9 pracujących; tylko 7% kontroli dotyczyło podmio-
tów zatrudniających powyżej 49 pracujących.

Kontrolowano przestrzeganie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót 
w miejscach ogólnodostępnych – pod kątem bezpie-
czeństwa osób wykonujących prace, jak też osób
postronnych, w tym dzieci. Kontrole podejmowane 

były na skutek telefonicznych i pisemnych zgłoszeń 

bądź z własnej inicjatywy inspektorów pracy.

Większość kontroli dotyczyła wykonywania prac 
budowlanych w związku z rozbiórką bądź remontem 
budynków (w tym: montaż i demontaż rusztowań, 
ocieplenia budynków, prace elewacyjne i malarskie, 
remonty dachów), wykopami wąsko przestrzennymi
(dla wodociągów, kanalizacji, instalacji elektrycz-
nych), usuwaniem awarii sieci wodociągowej, cie-
płowniczej i kanalizacyjnej, demontażem płyt azbe-
stowych, remontami nawierzchni dróg. Zdarzały się 
także zagrożenia publiczne przy nieprawidłowym 
transporcie wewnętrznym i składowaniu materiałów 
w marketach, użytkowaniu urządzeń poddozoro-
wych bez decyzji dopuszczającej je do eksploatacji, 
wycince drzew przy drogach komunikacyjnych lub 
przy konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż pasa 
drogowego.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło prowadze-

nia prac na wysokości – 32% wszystkich kontroli (brak 
lub wadliwie obarierowane stanowiska pracy oraz 
brak zabezpieczenia przejść i dojść do stanowisk, 
gdzie występowało zagrożenie upadkiem z wysoko-
ści). Przykładowo – remonty dachów wykonywane 
przy krawędziach przez pracowników niezabezpie-
czonych przed upadkiem z wysokości, przycinanie 
gałęzi drzew przez pracowników niezabezpieczonych 
przed upadkiem z wysokości. Często było to spowo-
dowane brakiem nadzoru ze strony pracodawcy, 
jednoosobowo sprawującego różnorodne funkcje 
związane z prowadzeniem firmy (załatwianie zleceń, 
nadzór nad pracownikami, zaopatrzenie w materiały 
budowlane, itp.).

Wykres 54. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych – naruszenia przepisów

zabezpieczenie ścian wykopu

składowanie lub magazynowanie materiałów

odbiór rusztowania

zabezpieczenie przewodów elektrycznych
przed uszkodzeniem mechanicznym

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót

zabezpieczenie miejsc wykonywania prac
przed dostępem osób postronnych

montaż rusztowań

wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej

sposób prowadzenia prac na wysokości

% kontroli podczas których stwierdzono naruszenie przepisów         0     5    10   15   20   25    30    35 

Źródło: dane PIP.
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Brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebez-

piecznej w ogólnodostępnym miejscu prowadzenia 
prac (zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi) stwier-
dzono podczas 28% kontroli (np. przy wykonywaniu 
prac ziemnych, w pobliżu pracujących specjalistycz-
nych maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogo-
wych i budowlanych, przy pracy na rusztowaniach 
i na dachach, przy ciągach komunikacyjnych, przy 
przycinaniu gałęzi drzew w sąsiedztwie pasa drogo-
wego).

Większość objętych kontrolą prac prowadzonych 

z rusztowań zagrażała bezpieczeństwu pracowników. 
Były to bowiem nieprawidłowo zmontowane, niekom-
pletne rusztowania (bez prawidłowych pionów komu-
nikacyjnych i pomostów roboczych, desek krawęż-
nikowych, z niepełnym obarierowaniem pomostów
roboczych, bez siatek osłonowych przy ciągach 
komunikacyjnych), często montowane przez osoby
nieposiadające uprawnień kwalifikacyjnych (16% kon-
troli). Dużo prac wykonywano z rusztowań „warszaw-
skich”, prostych do montażu, posadowionych na
bloczkach ceramicznych, europaletach, z niewypeł-
nionymi szczelnie pomostami roboczymi. Było to prze-
jawem świadomego nieprzestrzegania przepisów
przez pracodawców, którzy – zwłaszcza przy pracach 
krótkoterminowych – liczyli na to, że nie zdąży ich 
objąć inspektorska kontrola.

W trakcie 11% kontroli stwierdzono niewydziele-

nie i niezabezpieczenie przed dostępem osób nieza-

trudnionych – miejsc prac wykonywanych na terenie 
ogólnodostępnym. Spowodowane to było brakiem 
wyobraźni ze strony wykonawców i lekceważeniem 
zagrożeń dla osób postronnych.

Brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochron-
ne nad drogami komunikacyjnymi stwierdzono pod-
czas 9% kontroli (np. nieprawidłowe wypełnienie dasz-
ka pokryciem, zbyt małe wymiary daszka, który ma 
chronić przed spadającymi przedmiotami). 

Podczas kontroli ujawniono, że 71 osób obsługu-
jących maszyny i urządzenia budowlane nie posia-

dało wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich 

obsługi (4% kontroli), m.in. uprawnień do montażu 
rusztowań. Pracodawcy nie znali stosownych prze-
pisów; ponadto spełnienie wymagań prawnych
w tym zakresie wiąże się z nakładami finansowymi, 
kosztownymi zwłaszcza dla drobnych przedsiębior-
ców.

Inspektorzy stwierdzili także niewyposażenie
pracowników w środki ochrony indywidualnej gło-

wy (9% kontroli; w odniesieniu do 590 pracowni-
ków) oraz w ochrony przed upadkiem z wysokości 
(8% kontroli; 402 pracowników). Ponadto stwierdzi-
li, że 722 pracowników nie stosowało środków ochro-
ny indywidualnej głowy, mimo że zostali w nie wy-
posażeni. Świadczy to o braku właściwego nadzoru, 
a także o lekceważeniu zagrożeń przez pracowni-
ków.

W ramach współpracy z innymi organami nadzo-
ru i kontroli, inspektorzy kierowali pisma informujące
o naruszeniach przepisów bhp: 18 do organów dozo-
ru technicznego, 1 do Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, 3 do Inspekcji Ochrony Środowiska, 29 do Nad-
zoru Budowlanego. W 7 przypadkach powiadomiono 
policję, a w 4 – prokuraturę. 

Ponadto prowadzono działania prewencyjne pole-
gające w szczególności na:
– zorganizowaniu szkoleń dla pracodawców i osób 

kierujących pracownikami z branży budowlanej, 
na których omawiano zagadnienia dotyczące za-
grożeń związanych z wykonywaniem robót bu-
dowlanych oraz prezentowano dobre praktyki;

– udostępnieniu pracodawcom publikacji PIP do-
tyczących bezpiecznego wykonywania prac bu-
dowlanych; 

– udzielaniu porad dotyczących bhp przy wykony-
waniu robót budowlanych, w tym w miejscach 
ogólnodostępnych.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to 

przede wszystkim:
– niewłaściwa organizacja pracy wynikająca z nie-

wiedzy bądź ograniczonych środków finanso-
wych (w tym również ze względu na wysokie 
koszty związane ze znaczną rotacją pracowników, 
szczególnie w małych firmach); 

– krótkie terminy realizacji prac, zwłaszcza tych
o charakterze remontowym (pośpiech); 

– lekceważenie zagrożeń i niechęć pracowników do
przestrzegania przepisów bhp (zwłaszcza stoso-
wania środków ochrony indywidualnej), tolerowa-
nie przez nadzór nieprzestrzegania przepisów bhp;

– zatrudnianie osób przypadkowych – bez kwalifi-
kacji i bez doświadczenia; 

– świadome podejmowanie ryzykownych decyzji 
przez pracodawców w nadziei, że krótkotrwałość 
prac pozwoli uniknąć kontroli organów nadzoru.

W związku ze znaczną skalą stwierdzonych naru-
szeń oraz zagrożeniami zarówno dla pracowników, jak
i osób postronnych kontrole prac w miejscach ogól-
nodostępnych będą kontynuowane, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości, w wykopach oraz 
montażu i eksploatacji rusztowań, zwłaszcza w ma-
łych firmach. Szczególnym monitoringiem obejmo-

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło właści-
cieli małych firm, którzy w celu obniżenia kosztów 
zatrudniali często osoby na podstawie umów cy-
wilnoprawnych; jednocześnie nie dysponowali od-
powiednim zapleczem technicznym oraz sprzętem 
budowlanym (używali przestarzałego sprzętu lub 
korzystali z urządzeń własnej konstrukcji), ponadto 
nie posiadali odpowiednio przygotowanej kadry 
technicznej sprawującej nadzór nad robotami.
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wane będą roboty wykonywane na terenach ogólno-
dostępnych w pobliżu placówek szkolnych lub miejsc 
przebywania dzieci i młodzieży. Zacieśniona zostanie 
współpraca w tym zakresie z policją i strażą miejską.

Pomocna będzie ponadto realizacja programów 
informacyjno-promocyjnych dot. powyższej proble-
matyki, adresowanych do właścicieli małych firm.

20.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych

Przeprowadzono 257 kontroli w 223 zakładach. 
Wśród kontrolowanych ponad 70% stanowiły mikro-
przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 9 osób).

Bezpośrednio przy wykonywaniu prac związa-

nych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

pracowało 927 pracowników kontrolowanych firm

(w tym 7 kobiet). W miarę ciągłą działalność związa-
ną z usuwaniem tych wyrobów prowadziły 42 zakłady, 
w tym 17 specjalistycznych. Natomiast pozostałych 
181 zakładów usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zajmowało się sporadycznie. Dla ich pracow-
ników tego rodzaju prace miały charakter przypad-
kowy. Nie dziwi więc, że w tej grupie wykonawców 
stwierdzono największą skalę nieprawidłowości. 
Natomiast zakłady specjalistyczne, o długim stażu
i doświadczeniu, praktycznie nie naruszają przepisów 
prawa w omawianym zakresie.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, poziom 
nieprawidłowości – w stosunku do roku poprzednie-
go – prawie we wszystkich kontrolowanych zagad-
nieniach uległ pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza 
tak ważnych kwestii jak postępowanie z odpadami, 
znakowanie stref niebezpiecznych czy sporządzanie 
planu pracy. Warto dodać, że co czwarty wykonaw-

ca lekceważy możliwość wtórnego pylenia odpadów 

podczas ich usuwania. Dlatego nie zrasza ich wodą 
czy też innym odpowiednim środkiem, uzasadniając
to znacznym zwiększeniem ciężaru odpadu. W rze-
czywistości ww. „zwiększenie ciężaru” wynosi jedy-
nie 2–3%, a – jak wykazują badania – nawilżanie od-
padów powoduje zmniejszenie wtórnego pylenia o co 
najmniej 90%. 

Brak planów pracy stwierdzony u 34% wykonaw-
ców, jak również - wielokrotnie ujawniane – formal-
ne posiadanie „uniwersalnego” planu prac przez wy-
konawców oraz brak oceny ryzyka (27%) świadczą
o słabej organizacji i niewłaściwym przygotowaniu do 
samego procesu usuwania tych wyrobów.

Przyczyny naruszeń prawa
– względy ekonomiczne wynikające z wysokiej 

konkurencji i sporadyczności zleceń, co powodu-
je „nieopłacalność” inwestowania zarówno w wy-
posażenie techniczne, jak i ochronne; 

– niski poziom szkoleń pracowników, często za-
trudnianych sezonowo lub na podstawie umów 
cywilnoprawnych;

– lekceważenie zagrożeń, zarówno zdrowotnych 
jak i wypadkowych;

– mnogość przepisów prawa, sprzyjająca ich nie-
znajomości (ponad 30 różnych aktów prawnych);

– duże tempo prac (wynikające również z chęci 
uniknięcia kontroli).

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy prowadzili róż-
norodne działania prewencyjne:
– udzielili w kontrolowanych firmach 112 porad 

prawnych i 215 porad technicznych;
– skierowali 6 pism do powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego;
– propagowali (podczas kontroli, wystaw, targów, 

lokalnych festynów, spotkań z rolnikami i samo-
rządami, w tym z przedstawicielami urzędów gmin 
poszkodowanych przez huragan) dobre praktyki 
usuwania wyrobów zawierających azbest, przeka-
zując również ulotki („Uwaga azbest – ważne in-
formacje dla rolników”) oraz podręczniki („Azbest 
– podręcznik dobrych praktyk”);

– zorganizowali, wspólnie z innymi podmiotami,
3 seminaria popularyzujące dobre praktyki – dla 
pracodawców, służb bhp, przedstawicieli samo-
rządów i zakładów gospodarki komunalnej zaj-
mujących się usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest;

– inicjowali współpracę ze starostwami, wojewódz-
kimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, jak 
również z powiatowymi inspektoratami nadzoru 
budowlanego w celu prowadzenia wspólnych 
kontroli. 

Ze względu na zintensyfikowanie prac polegają-
cych na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu oraz wysoką skalę stwierdzonych niepra-
widłowości i zagrożeń, PIP prowadzić będzie w tym 
obszarze systematyczne kontrole. Konieczne jest 
również:
 rozwijanie działań prewencyjno-informacyjnych 

w zakresie postępowania z azbestem, zwłaszcza 
wśród rolników i mieszkańców małych miejsco-
wości;

 opracowanie i wydanie poradnika – broszury 
dobrych praktyk w zakresie usuwania wyrobów 
azbestowo-cementowych. Z wnioskiem w tej 
sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił do Mini-
stra Gospodarki – wykonawcy Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu;

 utworzenie w każdym województwie certyfiko-
wanej jednostki szkoleniowej dla pracodawców, 
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu. Z wnioskiem w tej sprawie Główny Inspektor 
Pracy wystąpił do Ministra Gospodarki. 
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Wykres 55. Usuwanie azbestu – naruszenia przepisów

wyposażenie pracowników w odzież przystosowaną
do pracy z azbestem

wydzielenie strefy wykonywania prac
przy wyrobach azbestowych

zgłoszenie robót do właściwego organu
nadzoru budowlanego

profilaktyczne badania lekarskie

 

szkolenie w zakresie bhp

postępowanie z odpadami azbestowymi

sporządzanie planu pracy określającego jej metody
oraz środki zapobiegawcze minimalizujące ryzyko zawodowe

rejestr pracowników narażonych
na działanie czynników rakotwórczych

oznakowanie wydzielonej strefy pracy ostrzegające
o zagrożeniu azbestem

   % zakładów, w których naruszono przepisy     0    5   10   15   20   25  30  35  40  45

  2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.
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21.  Kontrole przestrzegania przez 
pracodawców wymagań związanych
z bezpieczeństwem przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych

Skontrolowano 173 pracodawców, u których za-
trudnionych było ponad 13 tys. osób. Byli to nadawcy 
lub odbiorcy towarów niebezpiecznych, takich jak: 
gazy techniczne, materiały ciekłe zapalne (olej na-
pędowy i opałowy), żrące (kwasy, ługi), mieszaniny 
gazowych węglowodorów. Niektórzy z nadawców 
zajmowali się także przewozem lub byli równocze-
śnie odbiorcami niebezpiecznych chemikaliów. Kon-
trole ukierunkowano na ocenę wypełniania przez 
pracodawców – odpowiedzialnych za przygotowanie 
chemikaliów do transportu – wymagań związanych
z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. 

Wyniki kontroli wskazują, że część pracodaw-
ców nie uwzględniła w ocenie ryzyka zawodowego 
wszystkich zagrożeń występujących przy pracach 
związanych z przewozem drogowym towarów nie-

bezpiecznych (33%). Konsekwencją było m.in. nie-
określenie prac szczególnie niebezpiecznych i nie-
określenie podstawowych wymagań bhp przy wyko-
nywaniu takich prac. Także nie wszyscy pracodawcy 
zapewnili szkolenia w zakresie bezpiecznego pos-
tępowania z materiałami niebezpiecznymi i procedur 
ratowniczych (27%). Nieprawidłowość ta dotyczyła 
18% pracowników wykonujących takie czynności, 
jak: przygotowanie do transportu sztuk przesyłki 
(pojemniki, opakowania zbiorcze, naczynia do ga-
zów) lub nadzorowanie napełniania cystern. Brak 

wiedzy o zakresie odpowiedzialności i obowiązkach, 

stosownie do wykonywanych czynności, wpływa bez-

pośrednio na bezpieczeństwo transportu materiałów 

niebezpiecznych, ponieważ generuje nowe niepra-
widłowości, m.in. brak właściwych dokumentów 
przewozowych, brak lub nieprawidłowe instrukcje 
bezpieczeństwa dla kierowcy, załadunek substancji 
niebezpiecznych do opakowań, które powinny być 
wycofane z użytku lub do opakowań wtórnych bez 
ich sprawdzenia.

Wykres 56. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – naruszenia przepisów

materiały i urządzenia do usuwania substancji
niebezpiecznych w sytuacjach awaryjnych

dokumenty przewozowe

opakowania

instrukcja dla kierowców

wyposażenie kierowców w środki ochrony indywidualnej

dodatkowe uprawnienia kierowców napełniających
i opróżniających cysterny

szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego postępowania
z materiałami niebezpiecznymi i procedur ratowniczych

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń 
występujących przy czynnościach związanych

z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych
    % zakładów, w których naruszono przepisy    0    5    10    15   20    25   30   35

Źródło: dane PIP.

Nadawcy niebezpiecznych chemikaliów raczej 
wywiązują się z obowiązku wydawania zgodnych
z aktualnymi wymaganiami dokumentów przewozo-

wych. Nieprawidłowości w tym zakresie (m.in. brak 
numeru identyfikującego materiał niebezpieczny,
adresu odbiorcy) dotyczyły około 9% kontrolowa-
nych dokumentów. Na przestrzeni ostatnich lat na-
stąpiła znacząca poprawa w tym zakresie (w 2002 r. 
nieprawidłowych dokumentów było aż 65%). 

Znacząco zmniejszył się także odsetek nieprawi-
dłowości dotyczących nowych opakowań stosowa-

nych do przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych. Uchybienia w zakresie oznakowania ich kodem 
literowo-cyfrowym stwierdzono u 11% nadawców. Po-
pełniali oni też inne błędy w oznakowaniu opakowań, 
jak: np. brak numeru rozpoznawczego czy nalepek 
ostrzegawczych (nieprawidłowości dotyczyły około 
12% ocenianych opakowań z chemikaliami). Spo-
radycznie pracodawcy przechowują niebezpieczne 
chemikalia w opakowaniach, które ze względu na 
przekroczony termin powinny być wycofane z użyt-
kowania (5%). 
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Niewyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych ujawniono 
w 7% kontrolowanych zakładów, głównie będących 
odbiorcami materiałów niebezpiecznych.

Wyraźnie rysująca się na przestrzeni ostatnich lat 
tendencja zmniejszania się nieprawidłowości w przy-
gotowaniu do przewozu towarów niebezpiecznych 
(dokumentacja, opakowania i ich oznakowanie) jest 
efektem m. in. systematycznych kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy na terenie przedsiębiorstw posiadają-
cych towary niebezpieczne, kontroli Inspekcji Trans-
portu Drogowego na drogach, a także wprowadze-
nia obowiązku nadzoru wewnętrznego, tj. doradcy 
ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebez-
piecznych.

Pracodawcy, tłumacząc przyczyny występujących 
nadal nieprawidłowości, wskazują na zbyt dużo for-
malnych wymagań dotyczących sporządzania i pro-
wadzenia różnego rodzaju dokumentacji, w tym także 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego kierowców
i innych osób zaangażowanych w przewóz towarów 
niebezpiecznych.

W ocenie inspektorów pracy, nieprawidłowości 
istotne ze względu na ich skalę nie dotyczą ściśle 
wymagań przepisów ADR, lecz mają związek z wyma-
ganiami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy. Pracodawcy nie potrafią połączyć wy-
mogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów 
ADR i przepisów bhp. 

W celu dalszego eliminowania występujących 
zagrożeń, PIP kontynuować będzie kontrole odbior-
ców substancji niebezpiecznych i przestrzeganie wy-
magań w zakresie opakowań wtórnych stosowanych 
do pakowania substancji niebezpiecznych.

Nadal prowadzona będzie współpraca z Inspek-
cją Transportu Drogowego, polegająca na stałym, 
wzajemnym informowaniu się o istotnych stwierdzo-
nych nieprawidłowościach dotyczących nadawców
i przewoźników towarów niebezpiecznych. 

22.  Przestrzeganie przepisów bhp
oraz prawnej ochrony pracy
w gospodarstwach rolnych 
zatrudniających pracowników

Przeprowadzono 411 kontroli w 401 gospodar-
stwach rolnych. Wśród kontrolowanych dominowa-
ły gospodarstwa o zatrudnieniu nieprzekraczającym 
20 pracowników (316 gospodarstw). W 77 gospo-
darstwach zatrudnienie kształtowało się w przedziale 
od 21 do 100, a w 8 – powyżej 100 pracowników. 
Łączne zatrudnienie w tych gospodarstwach wy-
nosiło 6,9 tys. pracowników, w tym 2,5 tys. kobiet
i 33 pracowników młodocianych. Ponad połowę kon-
trolowanych stanowiły gospodarstwa o mieszanym 
profilu produkcji, prowadzące hodowlę zwierząt oraz 
uprawę roślin (55%). 

Z produkcji zwierzęcej utrzymywało się 10% gos-
podarstw. Były to przeważnie fermy drobiu, gospo-
darstwa prowadzące chów trzody chlewnej czy by-
dła i szczątkową uprawę roślin na potrzeby własne.
W pozostałych gospodarstwach dominowała pro-
dukcja roślinna. Około 19% kontroli przeprowadzono 
w okresie prac żniwnych, 31% – w okresie innych 
sezonowych prac polowych, a w odniesieniu do 26% 
gospodarstw kontrole ukierunkowane były na ocenę 
stanu bhp w produkcji zwierzęcej.

U co trzeciego kontrolowanego pracodawcy 

stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektów 

gospodarskich i pomieszczeń pracy. Nieprawidłowo-
ści dotyczyły przede wszystkim dachów, ścian i pod-
łóg oraz otworów budowlanych. Warto zaznaczyć,
że generalnie stan techniczny użytkowanych obiek-
tów i pomieszczeń pracy był lepszy niż w gospodar-
stwach kontrolowanych w latach poprzednich (w roku 
2007 nieprawidłowości te dotyczyły 40%, kontrolo-
wanych gospodarstw, w 2006 r. – 51%). Jest to wynik 
stopniowych remontów i modernizacji, jakim pod-
daje się obiekty niezbędne do prowadzonej działal-
ności, głównie budynki inwentarskie.

W dalszym ciągu nie przywiązuje się wagi do 
właściwych zabezpieczeń otworów zrzutowych i wej-
ściowych na strychy i poddasza. Zaniedbania w tym 
zakresie stwierdzono w 35% gospodarstw (w roku 
2007 – w 31%). W co szóstym gospodarstwie nie 
zapewniono odpowiedniego stanu technicznego 
dróg, przejść i ramp, co stwarzało zagrożenia upad-
kiem osób. W 30% kontrolowanych gospodarstw nie 

podjęto żadnych działań, aby ograniczyć zagrożenia 

wynikające z zastosowania płyt azbestocementowych 

(eternitu) na pokrycia dachowe (problem dotyczył
263 obiektów budowlanych, na 983 sprawdzone). 
Uchybienia w zakresie stanu i wyposażenia po-
mieszczeń higienicznosanitarnych wystąpiły w 27% 
gospodarstw (30% w roku 2007); brak pomieszczeń 
i urządzeń higienicznosanitarnych stwierdzono u 9% 
kontrolowanych pracodawców (10% rok wcześniej).

Ponadto w 22% gospodarstw (26% w 2007 r.) 
ujawniono nieskuteczną ochronę przed porażeniem 

prądem elektrycznym. U 15 pracodawców stwierdzo-
no brak zabezpieczenia 59 urządzeń i instalacji przed 
pożarem oraz wybuchem pyłów roślinnych. W 62 
gospodarstwach użytkowano 223 obiekty budowla-
ne nieposiadające wymaganej ochrony odgromo-
wej. Nieprawidłowy stan instalacji oświetleniowej 
dotyczył 123 obiektów użytkowanych w 71 gospo-
darstwach. 

Natomiast budynki nieużytkowane, zwłaszcza
w gospodarstwach dzierżawionych, nadal niere-
montowane, popadają w ruinę, stanowiąc potencjal-
ne źródło katastrof budowlanych i zagrożeń, np. dla 
przebywających tam dzieci. 
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Wykres 57. Gospodarstwa rolne – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji ciągników, 
maszyn i agregatów rolniczych na pochyłościach

stan techniczny maszyn i urządzeń do prac uprawowych,
siewu i sadzenia

rekompensata za pracę w niedziele i święta
(udzielenie innego dnia wolnego lub dodatkowe wynagrodzenie)

stan techniczny maszyn do usuwania odchodów

stan techniczny maszyn do prac ze środkami ochrony roślin

stan techniczny maszyn do przygotowywania
i zadawania pasz

agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikiem

stan techniczny maszyn do zbioru zielonek, zbóż
i okopowych

ewidencja czasu pracy

zabezpieczenie otworów technologicznych na strychach
i poddaszach

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

prowadzenie pracowniczych akt osobowych

   % zakładów, w których naruszono przepisy   0   5     10   15   20   25   30   35   40

Źródło: dane PIP.

Generalnie dużo korzystniej kształtują się wyni-

ki kontroli w zakresie stanu technicznego maszyn 

użytkowanych w produkcji i transporcie rolniczym. 
Eksploatację sprzętu do prac uprawowych, siewu
i sadzenia – w nieodpowiednim stanie technicznym 
– stwierdzono tylko w 9 gospodarstwach (na 167 
kontrolowanych), sprzętu do stosowania środków 
ochrony roślin – w 14 (na 190 gospodarstw), urzą-
dzeń do usuwania odchodów zwierzęcych – w 12 
gospodarstwach (spośród 157 skontrolowanych), 
maszyn do przygotowywania i zadawania pasz –
w 19 gospodarstwach (na 157 kontrolowanych); naj-
częściej zaś (w co piątym gospodarstwie) stwierdza-
no niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń do 
zbioru zielonek, zbóż i roślin okopowych. Użytkowa-
nie maszyn niespełniających wymagań zasadniczych 
stwierdzono w 2% gospodarstw i dotyczyło to jedynie 
7 spośród 1 041 sprawdzonych urządzeń. 

Na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego 
(w ok. 15% gospodarstw) występowały nieprawidło-
wości polegające na niebezpiecznym agregowaniu 

maszyn z ciągnikiem rolniczym oraz eksploatowaniu 
ciągników w niewłaściwym stanie technicznym (6% 
ogólnej liczby ciągników eksploatowanych w tych 
gospodarstwach). 

Niezadowalający stan techniczny innych środków 

transportu rolniczego stwierdzono u 19% pracodaw-
ców (21% w roku 2007) i dotyczyło to 9% użytkowa-
nych. W co czwartym gospodarstwie eksploatowa-
no importowane maszyny nieposiadające instrukcji 
obsługi w języku polskim. Niepokojący jest wzrost – 
z 37% w 2007 r. do 55% w 2008 r. – odsetka gos-
podarstw, w których stwierdzono eksploatację wa-
łów przegubowo-teleskopowych bez pełnowarto-
ściowych osłon (151 na 871 wałów sprawdzonych 
podczas kontroli). W 38 gospodarstwach stwierdzo-
no 42 przypadki nieprawidłowego agregowania zes-
tawów roboczych, a w 3 zakładach – nieprzestrze-
ganie zasad bezpiecznej eksploatacji 4 ciągników
i agregatów rolniczych na pochyłościach. 

W trakcie kontroli zwracano również uwagę na 
ręczne przemieszczanie ciężarów, w kontekście nara-
żenia na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowe-
go pracowników rolnictwa. W kontrolowanych gospo-
darstwach ręczne prace transportowe prowadzono 
sporadycznie, głównie podczas prac porządkowych, 
remontowo-budowlanych i warsztatowych (częściej 
wykonywane były w gospodarstwach ogrodniczych
i sadowniczych przy zbiorze warzyw i owoców). Male-
jący udział ręcznych prac transportowych w rolnictwie 



V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

129

ma podłoże przede wszystkim ekonomiczne. Przy 
rosnących kosztach pracy pracodawcom bardziej 
opłaca się inwestować w rozwiązania organizacyjno-
techniczne ograniczające do niezbędnego minimum 
udział ludzi. Powszechnie stosowane są obecnie ni-
skopodłogowe przyczepy rolnicze, platformowe i pod-
nośnikowe wózki z własnym napędem, mechaniczne 
przenośniki taśmowe, ślimakowe i pneumatyczne czy 
ładowacze mechaniczne i żurawiki samochodowe. 
Nie bez znaczenia są też trudności z pozyskaniem 
pracowników chętnych do wykonywania tych uciąż-
liwych, a przy tym nisko opłacanych prac. 

Z tych względów stosunkowo rzadko stwierdzano 
nieprzestrzeganie przepisów bhp przy ręcznych pra-
cach transportowych. Ujawniono, że 11 pracodaw-
ców nie wprowadziło żadnych rozwiązań techniczno-
-organizacyjnych zmierzających do eliminacji ww. 
prac, a w 14 gospodarstwach nie wyposażono pra-
cowników w sprzęt pomocniczy pomagający zmniej-
szyć uciążliwości i zagrożenia przy ręcznych pracach 
transportowych. Natomiast w połowie kontrolowa-
nych gospodarstw nie uwzględniano w programach 
szkoleń z zakresu bhp zagadnień bezpiecznego wy-
konywania ręcznych prac transportowych oraz pomi-
nięto te kwestie w ocenie ryzyka zawodowego. 

Niewłaściwą organizację prac przy magazyno-

waniu i składowaniu ujawniono w 23% gospodarstw
(w 2007 r. w 19% gospodarstw); u 14% pracodawców 
(w 2007 r. – u 12%) magazyny nie były przystosowane 
do rodzaju składowanych materiałów, zaś w 6% gos-
podarstw występowały uchybienia w magazynowaniu 
środków ochrony roślin (w roku 2007 zaniedbania w za-
kresie magazynowania i składowania środków ochro-
ny roślin stwierdzono w co piątym gospodarstwie).

Analiza wyników kontroli wskazuje, że pewnej 
poprawie uległa sytuacja w zakresie przygotowania 

pracowników do pracy, jakkolwiek nieprawidłowości 
w tym względzie występują nadal u znacznej licz-
by pracodawców. Zaniedbania w poddawaniu pra-
cowników szkoleniom w zakresie bhp stwierdzono
u 31% pracodawców (w roku 2007 – 49%), a dotyczy-
ły one 623 pracowników. Wstępnym badaniom lekar-
skim nie poddano 200 pracowników zatrudnionych
u 19% pracodawców. Natomiast nieterminowe pro-
wadzenie okresowych badań lekarskich dotyczyło 
188 pracowników w 20% kontrolowanych gospo-
darstw (w roku 2007 brak wstępnych lub okresowych 
badań stwierdzono w co czwartym gospodarstwie). 

Najwięcej nieprawidłowości z zakresu prawnej 

ochrony pracy dotyczyło prowadzenia akt osobo-
wych pracowników. W co trzecim gospodarstwie akta
te nie były prowadzone prawidłowo (zaś w 8 gos-
podarstwach nie prowadzono ich w ogóle). Dość 
liczne nieprawidłowości dotyczyły ewidencji cza-

su pracy (brak ewidencji czasu pracy stwierdzono
u 10% kontrolowanych pracodawców, a nieprawidło-
wą ewidencję – u 15%). Inne naruszenia przepisów 
stwierdzano znacznie rzadziej. I tak np. przekrocze-

nie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych
w roku kalendarzowym ujawniono w 26 gospodar-
stwach w odniesieniu do 141 pracowników; w 8 gospo-
darstwach stwierdzono niewypłacenie 113 pracowni-
kom wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie
87,4 tys. zł, a w 10 – nieterminową wypłatę wynagro-
dzeń 86 pracownikom w łącznej kwocie 109,1 tys. zł. 
W 13 gospodarstwach nie potwierdzono na piśmie 
rodzaju umowy o pracę i jej warunków 32 pracow-
nikom, a w 6 – charakter pracy świadczonej przez 
8 pracowników nie był zgodny z rodzajem umowy 
(umowa zlecenia zamiast umowy o pracę). 

W ocenie inspektorów pracy przyczynami ujaw-
nionych nieprawidłowości są:
– dążenie do obniżenia kosztów pracy poprzez 

ograniczanie zbędnych – zdaniem pracodawców 
– wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

– niewłaściwe podejście większości pracodawców 
do istotnych obowiązków w zakresie bhp wyraża-
jące się dążeniem do tylko formalnego ich udoku-
mentowania (np. szkoleń w dziedzinie bhp, oceny 
ryzyka), bez dołożenia starań by ich realizacja 
była poprawna;

– lekceważenie przepisów przez pracodawców
(a także przez pracowników, m.in. z powodu nie-
właściwie przygotowanych i przeprowadzanych 
szkoleń z zakresu bhp);

– niska świadomość większości pracodawców
i pracowników rolnictwa w kwestii zagrożeń zwią-
zanych z występowaniem azbestu.

Ustalenia inspektorów wskazują, że niezależnie 
od formy własności kontrolowanych gospodarstw, 
w znacznej ich części występują nadal istotne zagro-
żenia zawodowe i naruszenia przepisów prawa. Kon-
trolowani pracodawcy rolni często formułowali opinię, 
że nakłady na ochronę pracy pogarszają opłacalność 
prowadzonej działalności gospodarczej nie wpływa-
jąc w sposób istotny na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W tej sytuacji, obok kontynuowa-
nia kontroli, niezbędne są działania mające na celu 
zmianę opisanej mentalności, w tym zwłaszcza:
 aktywizacja współpracy z agendami terenowymi 

Agencji Nieruchomości Rolnych, Związku Federa-
cji Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych oraz rolniczych związków zawodowych;

 organizacja seminariów i konferencji – we współ-
pracy z wymienionymi instytucjami – na tematy 
dotyczące programów szkoleń z zakresu bhp, 
oceny ryzyka zawodowego, likwidacji odpadów 
azbestowych w gospodarstwach rolnych, ograni-
czenia narażenia na schorzenia układu mięśnio-
wo-szkieletowego pracowników rolnictwa; 

 uaktywnienie instruktorów doradztwa rolniczego 
w działaniach szkoleniowo-instruktażowych dot. 
bhp, adresowanych do właścicieli i pracodawców 
rolnych;
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 promocja wiedzy o zagrożeniach zawodowych
i metodach ich likwidacji wśród pracodawców 
rolnych i pracowników rolnictwa przez konty-
nuację konkursów: „Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”;

 współpraca z lokalnymi władzami samorządo-
wymi w celu bezpiecznej likwidacji dachowych 
pokryć azbestowych. 

23.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy pozyskiwaniu drewna i innych 
pracach z zakresu gospodarki leśnej

Przeprowadzono 452 kontrole 442 zakładów 
usług leśnych (zul) oraz 10 nadleśnictw. Łączne 
zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło
ponad 3,6 tys. pracowników, w tym 434 kobiety. 
Wśród kontrolowanych, ponad połowę (58%) sta-
nowiły firmy o zatrudnieniu do 5 pracowników, a 26% 
– o zatrudnieniu od 6 do 10 pracowników. 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, 28% praco-
dawców nie dokonało oceny ryzyka zawodowego na
344 stanowiskach pracy (spośród 1 340 objętych 
kontrolą). Kolejnych 24% nie poinformowało pracow-
ników o ryzyku zawodowym (na 380 stanowiskach 
pracy, tj.13% objętych kontrolą).

Nadal stwierdza się zaniedbania w zakresie przy-

gotowania pracowników do pracy, jakkolwiek sytua-

cja w tym zakresie ulega poprawie. Szkoleń wstęp-
nych w dziedzinie bhp nie odbyło 261 (10% objętych 
kontrolą) pracowników zatrudnionych u 83 praco-
dawców. Uchybienia w zakresie szkoleń okresowych 
dotyczyły 58 (16%) pracowników. Należy zaznaczyć, 
że 18% pracodawców nie posiadało aktualnych szko-
leń (w roku 2007 – 22%). Wstępnym badaniom le-
karskim nie poddano 125 (5%) pracowników zatrud-
nionych u 56 (8%) pracodawców. Zwraca uwagę 
wciąż wysoki (78%) odsetek pracodawców, którzy
nie poddali pracowników (łącznie 1 710 osób) bada-
niom przesiewowym w kierunku boreliozy oraz nie 
zapewnili im szczepień ochronnych przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych (dot. 
1 767 pracowników).

Zaniedbania w zakresie wyposażania pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej ujawniono
u co piątego pracodawcy (w odniesieniu do 158 pra-
cowników). Nieprawidłowości dotyczyły zarówno
niewydania pełnego asortymentu środków ochrony 
indywidualnej, nieustalenia tabel przydziału tych 
środków, jak i używania środków ochrony indywi-
dualnej przeterminowanych czy uszkodzonych. 
Inspektorzy PIP stwierdzili, że 152 pracowników –
zatrudnionych przez 75 pracodawców (17% kon-
trolowanych) – nie stosowało tych środków, przede 
wszystkim spodni z wkładką przeciwprzepięcio-

wą. Ponadto – 7% pracodawców nie zapewniło 59 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a 21% –
posiłków regeneracyjnych i napoi dla 476 pracow-
ników. W ww. kwestiach również jednak zauważono 
pewną poprawę w odniesieniu do lat poprzednich.

Poprawa dotyczy także stanu technicznego pila-

rek użytkowanych przez pracowników. W roku spra-
wozdawczym inspektorzy stwierdzili nieodpowiedni 
stan techniczny 77 pilarek, czyli 9% spośród objętych 
kontrolą (w 2007 r. – 14%). Nieprawidłowości polega-
ły przede wszystkim na niesprawności elementów 
mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
pilarek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpie-
czeństwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, 
czy niewyregulowanie biegu jałowego pilarki. 

Na 71 stanowiskach pracy (10% objętych kontro-
lą) nie zapewniono sprzętu pomocniczego do ścinki 

(jak kliny, tyczki kierunkowe, obracaki, ściągacze li-
nowe), co stwarzało poważne zagrożenia podczas 
obalania drzew, zwłaszcza zawieszonych oraz wia-
trowałów i śniegołomów. Niewłaściwą technikę ścinki 

stosowano na blisko 1/3 stanowisk (w 263 przypad-
kach). Uchybienia dotyczyły przede wszystkim nie-
właściwych proporcji rzazów ścinających i podcina-
jących, braku rzazu podcinającego, braku progu lub 
zawiasy, a zatem okoliczności grożących w skrajnych 
przypadkach niekontrolowanym kierunkiem upad-
ku obalanych drzew i przygnieceniem pilarza. Rza-
dziej, w porównaniu do lat wcześniejszych, stwierdza-
no przypadki prowadzenia ścinki drzew w pojedynkę 
(15 stanowisk pracy), przebywania osób nieupraw-
nionych w strefie zagrożenia na działkach robo-
czych (5 przypadków), niedozwolonych sposobów 
obalania drzew zawieszonych (16 przypadków). Za-
sad bezpieczeństwa pracy podczas okrzesywania 
drzew nie przestrzegało 11 pracowników zatrudnio-
nych u 8 pracodawców (w 2007 r. dotyczyło to 19 
pracowników zatrudnionych w 15 zakładach usług 
leśnych).

Jednocześnie odnotowano w roku sprawozdaw-
czym (w stosunku do roku poprzedniego) wzrost 

skali nieprzestrzegania przepisów bhp przy ręcznej 

zrywce drewna (z 11% kontrolowanych zakładów 
usług leśnych w 2007 r. do 17% w roku 2008). Pro-
blemem jest zwłaszcza ręczne przemieszczanie wał-
ków drewna stosowego o masie przekraczającej 
często kilkakrotnie dopuszczalne normy dźwigania 
i niewprowadzanie rozwiązań technicznych eliminu-
jących taką zrywkę. Nadal wysoki jest odsetek cią-

gników rolniczych niewystarczająco przygotowanych

do funkcji ciągników zrywkowych. Dotyczy to bra-
ku wciągarek, osiatkowania ochronnego stanowiska 
operatora, kabin bezpiecznych lub ram ochronnych 
(16% użytkowanych ciągników objętych kontrolą) 
oraz niewłaściwego stanu technicznego podzespo-
łów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
(11% ciągników).
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Źródło: dane PIP.

Wykres 58. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasady wykonywania ścinki i obalania drzew 
przez co najmniej dwie osoby pozostające z sobą w kontakcie

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

przestrzeganie zasad bhp podczas składowania drewna

profilaktyczne badania lekarskie

przygotowanie stanowisk ścinki drzew

zapewnienie sprzętu pomocniczego do ścinki
i obalania drzew

przestrzeganie zasad bezpiecznego obalania
drzew zawieszonych

przestrzeganie zasad bhp przy ręcznej zrywce
drewna stosowego

wyposażenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej

szkolenia z zakresu bhp

stan techniczny sprzętu do pozyskania drewna

    % zakładów, w których naruszono przepisy    0   5   10   15   20   25   30    35   40

  2008      2007      2006



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

132

W mniejszej skali niż w latach poprzednich 
stwierdzano natomiast uchybienia dot. magazyno-
wania drewna na składnicach leśnych. Niewłaści-
we legarowanie, sortowanie czy układanie kłód
i dłużyc miało miejsce w przypadku 59 mygieł, zaś 
niewłaściwa lokalizacja mygieł i stosów drewna
krótkiego oraz niezabezpieczenie ich przed możliwo-
ścią przypadkowego roztoczenia zdarzały się spo-
radycznie.

W ocenie inspektorów pracy podstawowymi przy-

czynami nieprawidłowości są:
– niezadowalająca sytuacja ekonomiczna więk-

szości prywatnych firm leśnych, mająca źródło
w niskich stawkach za usługi świadczone na rzecz 
nadleśnictw, przy zwiększających się kosztach 
(wynagrodzenia, zakup sprzętu, wzrost kosztów 
paliw w pierwszej połowie roku); 

– niedostateczne przygotowanie zawodowe, na 
skutek migracji zarobkowej najbardziej wykwa-
lifikowanych i doświadczonych robotników leś-
nych;

– niedostateczny poziom wiedzy pracodawców nt. 
bhp, zwłaszcza właścicieli niewielkich zakładów 
usług leśnych;

– mało skuteczny nadzór nad prowadzonymi pra-
cami, ze względu na niezatrudnianie pracowni-
ków nadzoru średniego szczebla i brak w zul-ach 
właściwie funkcjonujących służb bhp. 

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy podejmowali 
w omawianym obszarze działania prewencyjne. Przy 
współpracy z nadleśnictwami zorganizowano 35 na-
rad pokontrolnych oraz 2 seminaria na temat bhp 
przy pracach leśnych. W spotkaniach tych uczestni-
czyło łącznie 718 osób, w tym: kontrolowani przed-
siębiorcy leśni, właściwi terenowo nadleśniczowie, 
przedstawiciele służby bhp w tych nadleśnictwach 
oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
przedstawiciele kierownictw niektórych stowarzyszeń 
przedsiębiorców leśnych, a także związków zawo-
dowych. W trakcie ww. narad omawiano wyniki 
kontroli u pracodawców leśnych, przyczyny stwier-
dzonych zaniedbań oraz sposoby ich eliminowania. 
Uczestników narad zapoznawano m.in. ze zmianami 
w przepisach prawnych interesujących pracodaw-
ców i pracowników. Prowadzono także kolportaż wy-
dawnictw PIP. W wielu przypadkach narady połączo-
ne były z prezentacją odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej oraz nowych roz-
wiązań technicznych i sprzętu do prac w leśnictwie.
W części nadleśnictw zorganizowano pokazy tereno-
we i szkolenia w zakresie bezpiecznej ścinki w warun-
kach szczególnych zagrożeń (wiatro- i śniegołomy) 
oraz weryfikację kwalifikacji pilarzy.

Analiza wyników kontroli z 2008 r. potwierdza
aktualność wniosków sformułowanych w 2007 r. 
Przede wszystkim dotyczy to potrzeby podjęcia dzia-

łań na szczeblu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, mających na celu ustalenie stawek za prace 
leśne adekwatnie do kosztów, jakie faktycznie pono-
szą wykonujące je firmy. Chodzi o to, by uzyskiwane 
dochody z tytułu świadczenia usług leśnych, oprócz 
środków niezbędnych na wynagrodzenia pracow-
ników oraz utrzymanie właściciela firmy, pozwalały 
na inwestowanie w jej rozwój, tj. zakup i amortyzację 
sprzętu do prac leśnych, a także w poprawę warun-
ków bhp. 

Ustalenia inspektorów wskazują ponadto na po-
trzebę:
 kontynuowania kontroli prywatnych firm leśnych 

oraz nadleśnictw w systemie nadzoru specja-
listycznego; celowe jest przy tym rozszerzenie 
zakresu rzeczowego kontroli o inne – obok pozy-
skiwania i zrywki drewna prace – jak np. wywóz 
drewna, prace szkółkarskie i odnowieniowe, che-
miczne zwalczanie szkodników leśnych;

 objęcia kontrolami również przedsiębiorców leś-
nych zatrudniających pracowników na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. W związku z nierów-
nomiernością rozłożenia prac w ciągu roku (co 
wynika z okresowych ograniczeń zbytu drewna) 
wzrasta udział firm, które ograniczają zatrudnianie 
pracowników na rzecz zlecania prac tzw. podwy-
konawcom;

 wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o niezwłoczne wprowadzenie w ży-
cie znowelizowanej instrukcji bhp przy wykony-
waniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej.

24.  Przestrzeganie przepisów
dotyczących spełniania wymagań 
zasadniczych wyrobów przez 
producentów i dostawców –
działania w ramach nadzoru rynku

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała kontrole w ramach nadzoru rynku wyrobów, 
dla których wymagania określono w dyrektywach 
nowego podejścia. Sprawdzano, czy maszyny i urzą-
dzenia techniczne użytkowane przez pracowników 
oraz dostarczone im środki ochrony indywidualnej 
spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
w zakresie konstrukcji i instrukcji użytkowania, a tak-
że inne wymagania określone w przepisach, takie 
jak: oznakowanie znakiem CE, deklaracja zgodności, 
czy sposób dokonania oceny zgodności. 

Inspektorzy pracy skontrolowali wyroby podlega-
jące przepisom rozporządzeń Ministra Gospodarki, 
wdrażającym do prawa polskiego postanowienia 9 dy-
rektyw nowego podejścia znajdujących się w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy (rozporządze-
nia w sprawie zasadniczych wymagań dla: środków
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ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpie-
czeństwa, urządzeń dźwigowych, sprzętu elektrycz-
nego, urządzeń spalających paliwa gazowe, urządzeń 
ciśnieniowych, urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem, dźwigów, urządzeń używanych 
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska). 

Kontrolami objęto 981 pracodawców, u których 
sprawdzono 1 369 maszyn i urządzeń technicznych 
oraz środków ochrony indywidualnej wprowadzo-

nych do obrotu od 1 maja 2004 r. Inspektorzy pra-

cy zakwestionowali 458 (34%) wyrobów.
W ramach kontroli ukierunkowanych na monitoro-

wanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi tych 
grup wyrobów, których stosowanie wiąże się z du-
żym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pra-
cowników, szczegółowej ocenie poddano: maszyny 
i urządzenia stosowane w budownictwie i przemyśle 
materiałów budowlanych oraz środki ochrony układu 
oddechowego. Inspektorzy pracy ujawnili następują-
ce uchybienia:

Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw nowego podejścia

Dyrektywa
Liczba kontrolowanych 

wyrobów

Odsetek wyrobów do których 

zgłoszono zastrzeżenia

87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe 2 0

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 561 19

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 13 0

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
ATEX

1 0

95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LD 2 0

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 13 54

98/37/WE maszyny i ich elementy bezpieczeństwa MD 724 45

2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń, w zakresie emisji hałasu do środowiska 
NOISE

137 42

2006/95/WE sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 197 54

 w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych

w budownictwie i przemyśle materiałów budowla-

nych (sprawdzono 373 wyroby, zakwestionowa-
no 120, tj. 32%, przy czym spośród 175 spraw-
dzonych maszyn budowlanych przejezdnych 
– zakwestionowano 43, tj. 25%, a spośród 198 
maszyn stosowanych w przemyśle materia-
łów budowlanych – zakwestionowano 76, czyli 
38%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych dot. 

konstrukcji, budowy i wyposażenia, m.in.: 
brak urządzeń ochronnych, zabezpieczenia 
stref roboczych, tabliczek znamionowych pro-
ducenta, napisów ostrzegawczych w języku 
polskim, znaków i barw bhp w miejscach nie-
bezpiecznych – 77 wyrobów (21%), 

– nieprawidłowości dotyczące instrukcji użyt-
kowania, w tym: brak instrukcji bezpiecz-
nej obsługi, nieprzetłumaczenie instrukcji 
na język polski, brak wymagań związanych
z bezpieczną obsługą – 68 wyrobów (18%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności, 
w tym m.in. brak wyszczególnienia aktów 
prawnych, których wymagania spełnia ma-
szyna; brak podpisów osób uprawnionych 

do wystawiania deklaracji zgodności – 69 wy-
robów (19%),

– brak lub niewłaściwe oznakowanie CE –
27 wyrobów (7%);

 w zakresie środków ochrony układu oddechowe-

go (sprawdzono 417 wyrobów, zakwestionowano 
58, tj. 14%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

niewłaściwe oznaczenia na wyrobie i opako-
waniu; brak instrukcji użytkowania w języku 
polskim lub niekompletna jej zawartość, 
np. bez podania klasy ochrony, zagrożeń 
związanych z jakością powietrza, informacji 
o wyposażeniu dodatkowym, prawidłowym 
zakładaniu i dopasowaniu; niedołączanie in-
strukcji do najmniejszych opakowań środków 
ochrony układu oddechowego dostępnych
w sprzedaży – 41 wyrobów (10%);

– błędne deklaracje zgodności, m. in. niezawie-
rające danych jednostki notyfikowanej, która 
uczestniczyła w procedurach oceny zgodności, 
a także wystawienie deklaracji przez osoby do
tego nieuprawnione, głównie przedstawicieli 
handlowych czy dystrybutorów – 33 wyroby (8%);
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– uchybienia związane z oceną zgodności,
w tym brak poddania półmasek określonych 
jako przeciwpyłowe – ocenie typu WE oraz 
brak informacji o jednostce notyfikowanej 
uczestniczącej w procedurze zapewnienia ja-
kości produkcji – 7 wyrobów (2%),

– nieprawidłowe oznakowanie CE (nietrwałe, 
np. w postaci naklejki na aparacie wężowym 
sprężonego powietrza wyposażonym w hełm, 
przeznaczonym do ochrony pracowników na 
stanowisku obróbki strumieniowo-ściernej, 
brak podania obok znaku CE numeru jednost-
ki notyfikowanej nadzorującej jakość środków 
ochrony układu oddechowego na etapie pro-
dukcji) – 12 wyrobów (3%).

W przypadku środków ochrony układu oddecho-
wego część stwierdzonych nieprawidłowości związa-
na była ze sposobem ich dystrybucji.

Pozostałe kontrole wyrobów prowadzone były
w związku z rutynowymi działaniami u pracodawców, 
badaniem wypadków przy pracy oraz sprawdzaniem 
informacji wskazujących, że dany wyrób może nie 
spełniać deklarowanych przez producenta przepisów 
i norm. 

W ramach tych kontroli ujawniono następujące 
nieprawidłowości:
 w zakresie maszyn i urządzeń technicznych 

(sprawdzono 435 wyrobów, zakwestionowano 
229, tj. 53%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

brak lub nieprawidłowe urządzenia ochronne, 
niewyznaczenie stref niebezpiecznych, brak 
lub nieprawidłowe oznaczenia elementów ste-
rowniczych i wyłączników awaryjnych, brak 
identyfikacji wyrobu, brak lub niewłaściwe 
oznakowanie miejsc niebezpiecznych barwa-
mi i znakami bhp – 134 wyroby (31%),

– brak lub nieprawidłowe instrukcje użytkowa-
nia (brak instrukcji, warunków bezpiecznej 
konserwacji i napraw, niepodanie wartości 
emitowanego hałasu) – 114 wyrobów (26%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodno-
ści, w tym m.in. brak potwierdzenia udziału 
jednostki notyfikowanej w procedurach oceny 
zgodności maszyny – 119 wyrobów (27%),

– brak lub niewłaściwe oznakowanie CE – 60 
wyrobów (14%);

 w zakresie środków ochrony indywidualnej 

(sprawdzono 144 wyroby, zakwestionowano 51, 
tj. 35%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

nieprawidłowości w wykonaniu; niekomplet-
ne oznaczenia na wyrobie, bez piktogramów 
wskazujących na rodzaj zagrożeń, przed 
którymi chroniony jest użytkownik i na poziom 
ochrony, a także informacji pozwalających 
na zidentyfikowanie producenta; instrukcje 
użytkowania w języku obcym lub błędy w ich 
treści – 31 wyrobów (22%),

– brak lub wadliwe deklaracje zgodności,
w tym niezawierające danych jednostki noty-
fikowanej (poza wzorami prostymi), bez przy-
wołania przepisów i norm zharmonizowanych 
zastosowanych w toku produkcji; wystawienie 
deklaracji przez osoby do tego nieuprawnione 
– 26 wyrobów (18%),

– uchybienia związane z oceną zgodności, 
m.in. wybranie nieodpowiedniej do ryzyka 
–przed którym chroni wyrób – procedury oce-
ny zgodności; brak certyfikatu oceny typu WE
w przypadku ochron o konstrukcji innej niż 
prosta, np. fartuchów przeznaczonych dla 
spawaczy, ubrań chroniących przed dzia-
łaniem czynników gorących – 12 wyrobów 
(8%), 

– nieprawidłowe oznakowanie znakiem CE lub 
brak takiego oznakowania – 9 wyrobów (6%).

Jeśli oględziny wyrobów oraz analiza dostarczo-
nych dokumentów związanych z oceną zgodności 
budziły uzasadnione podejrzenia, że nie spełnia-
ją one zasadniczych wymagań, pobierano próbki

w celu przeprowadzenia badań w akredytowanych 
laboratoriach. Testom poddano m.in.: centrum ob-
róbczo-frezujące sterowane producenta austriackie-
go, rękawice nitrylowe chroniące przed czynnika-
mi chemicznymi i mechanicznymi wyprodukowane
w Sri Lance, rękawice ochronne dzianinowe o nie-
ustalonym miejscu wytworzenia. Wyniki badań po-
twierdziły niezgodność tych wyrobów z wymaganiami 
przepisów i norm zharmonizowanych. 

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości wy-
magających podjęcia szybkiej interwencji, inspekto-
rzy pracy wydali 15 decyzji zabraniających dalszego 

(na okres do dwóch miesięcy) przekazywania wyro-

bów, w tym: maszyn i innych urządzeń technicznych 
(8 decyzji), środków ochrony indywidualnej (7).

Wobec podmiotów odpowiedzialnych za wprowa-

dzenie do obrotu wyrobów wadliwych, okręgowi in-

spektorzy pracy wszczęli 159 postępowań dotyczą-
cych: maszyn i innych urządzeń technicznych (103 
postępowania) oraz środków ochrony indywidualnej 

Inspektorzy pracy ujawnili przypadki oferowa-
nia importowanych wyrobów, zwłaszcza półmasek, 
z instrukcjami i deklaracjami zgodności wystawio-
nymi przez pośredników handlowych, zamiast do-
kumentów producenta. Miały też miejsce sytuacje, 
gdy producent dołączył instrukcję do opakowania 
zbiorczego półmasek, a przy sprzedaży jednostko-
wej nie była ona powielana. Użytkownik nie otrzy-
mywał więc informacji niezbędnych do właściwego 
stosowania ochrony.
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(56). Ponadto do rejonowych prokuratur skierowano 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez producentów i importerów 5 wyrobów: 
zespołu urządzeń ciśnieniowych, prasy mimośrodo-
wej, fartucha spawalniczego, ubrania trudno palnego, 
kombinezonu ochronnego z polipropylenu. W dwóch 
sprawach postępowanie umorzono, zaś pozostałe są 
w toku (stan na dzień 24.04.2009 r.). 

W przypadku niektórych mniej istotnych zastrze-
żeń, producenci, importerzy i dostawcy – po poinfor-
mowaniu ich o ujawnionych przez inspektorów pra-
cy nieprawidłowościach – dobrowolnie podejmowali 
odpowiednie kroki naprawcze. Do takich nieprawi-
dłowości należały np. błędy formalne w deklaracji 
zgodności lub instrukcji, niemające jednak bezpo-
średniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowni-
ków. W efekcie tych dobrowolnych działań jeszcze

w trakcie trwania czynności kontrolnych – zlikwido-

wane zostały uchybienia dotyczące 181 wyrobów 
(144 maszyn i innych urządzeń technicznych oraz
37 środków ochrony indywidualnej).

Działania prowadzone przez Państwową Inspek-

cję Pracy wspólnie ze służbą celną są istotnym 

elementem nadzoru rynku, gdyż wskutek negatyw-

nej opinii inspektora pracy całe dostawy wyrobów 

niespełniających wymagań przepisów zostają za-

trzymane zanim trafią do pracowników. Warto przy 
tym podkreślić, iż liczba wydawanych przez inspek-
torów pracy opinii wykazuje wyraźną tendencję 
wzrostową.

Niezależnie od kontroli, inspektorzy pracy podej-
mowali działania edukacyjno-promocyjne. Problema-
tyka oceny zgodności prezentowana była podczas 
spotkań i seminariów. Inspektorzy pracy udzielali 
też porad w trakcie kontroli i w siedzibach inspekcji 
oraz przekazywali specjalnie opracowane publikacje 
poświęcone zasadniczym wymaganiom dla środków 
ochrony indywidualnej, maszyn i innych urządzeń 
technicznych. Wybrane informacje w zakresie nadzo-

ru rynku dostępne są również na stronach interneto-
wych okręgowych inspektoratów pracy.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że poziom 
przestrzegania przepisów dotyczących wymagań 
zasadniczych dla maszyn i urządzeń oraz środków 
ochrony indywidualnej jest zróżnicowany.

W ocenie inspektorów pracy przyczyną niepra-
widłowości jest ciągle niewystarczająca znajomość 
obowiązujących przepisów lub niewłaściwa ich inter-
pretacja. Zarówno producenci, importerzy, dystrybu-
torzy, jak i pracodawcy nabywający środki ochrony 
indywidualnej czy maszyny i urządzenia techniczne, 
nie mają dostatecznej wiedzy w kwestii wymogów, 
jakie powinny te wyroby spełniać. Dodatkowo in-
formacje o nowelizacji dyrektyw i związanych z nimi 
krajowych przepisów oraz norm zharmonizowanych –
do wielu producentów oraz pracodawców, szcze-
gólnie z małych lub średnich firm, nie docierają lub 
docierają z dużym opóźnieniem. 

Inspektorzy pracy wskazują także na problemy 
związane z nieprecyzyjnymi zapisami w ustawie o sys-
temie oceny zgodności. Trudności organom kontroli 
przysparza zwłaszcza brak przepisów regulujących 
dobrowolne działania podejmowane przez podmio-
ty wprowadzające zakwestionowane wyroby do ob-
rotu lub zajmujące się ich dystrybucją. Przy dobrej 
współpracy zainteresowanych stron możliwe jest 
bowiem szybkie i skuteczne eliminowanie nieprawi-
dłowości w trybie uproszczonym na etapie kontroli 
wyrobu. 

Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy w ob-
szarze nadzoru rynku wskazują na konieczność: 
 doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. o systemie oceny zgodności – w zakre-
sie działań dobrowolnych podejmowanych przez 
podmioty odpowiedzialne za nieprawidłowości 
dot. wyrobów;

 ścisłej współpracy z innymi organami wyspecjali-
zowanymi w zakresie kontroli wyrobów objętych 
dyrektywami nowego podejścia oraz z organami 
celnymi – w odniesieniu do wyrobów importo-
wanych spoza europejskiego obszaru gospodar-
czego;

W 2008 r. organy celne zwróciły się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy o opinię w sprawie 99 wyrobów 
importowanych spoza europejskiego obszaru go-
spodarczego, co do których zachodziło podejrzenie, 
że mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa użytkowników. W 97 przypadkach inspektorzy 
pracy wydali opinie negatywne, w związku z czym 
niezgodne z wymaganiami wyroby (m.in. równiar-
ka produkcji kanadyjskiej, minikoparka produkcji 
USA, giętarko-krawędziarka oraz okulary ochronne 
i kamizelki ostrzegawcze produkcji chińskiej) nie 
zostały w ogóle dopuszczone do obrotu na polskim 
rynku lub zostały dopuszczone po usunięciu stwier-
dzonych uchybień.

Wyroby wytwarzane przez producentów
o ugruntowanej, zazwyczaj wieloletniej pozycji na 
rynku, spełniają wymogi w zakresie konstrukcji
i budowy, są poprawnie oznakowane i poddane 
właściwej procedurze oceny zgodności. Obok 
nich, w obrocie dostępne są wyroby nieprawidło-
we, którym nie towarzyszą odpowiednia dokumen-
tacja i instrukcje przeznaczone dla użytkowników. 
Najwięcej takich wyrobów pochodzi spoza Unii 
Europejskiej. 
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 rozwijanie działań edukacyjno-informacyjnych 
na rzecz upowszechniania przepisów w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochro-
ny indywidualnej, maszyn i innych urządzeń 
technicznych (w tym dystrybucja wydawnictw 
promocyjnych). Działania te powinny być adre-
sowane zarówno do podmiotów produkujących
i importujących ww. wyroby, jak i do pracodaw-
ców dostarczających je pracownikom.

25.  Bezpieczeństwo pracowników 
narażonych na hałas
i drgania mechaniczne

Skontrolowano 530 zakładów, w których wystę-
pował hałas oraz 133 zakłady, gdzie zidentyfikowano 
drgania mechaniczne. W narażeniu na hałas zatrud-
nionych było prawie 31 tys. osób (44% ogółu zatrud-
nionych w kontrolowanych zakładach), w tym 11 tys. 
(35%) – w warunkach ekspozycji o wielkości powy-
żej najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). 
Na drgania mechaniczne narażonych było ponad 
2 tysiące osób (8% ogółu zatrudnionych), z których 
ponad połowa pracowała w narażeniu na drgania 
miejscowe. Wśród skontrolowanych zakładów, 49% 
stanowiły zakłady małe (do 49 pracowników), pro-
dukujące m.in. cement, wyroby z cementu, betonu 
i gipsu, tkaniny, oleje i tłuszcze roślinne, naczepy, 
pojazdy samochodowe oraz prowadzące działalność 
poligraficzną.

Nadal, podobnie jak w 2007 r., pracodawcy (16%) 
zatrudniają pracowników w godzinach nadliczbo-

wych na stanowiskach, na których występuje kilku-

krotne przekroczenie NDN hałasu lub drgań mecha-

nicznych. W ciągu miesiąca liczba takich nadgodzin 

dla 1 pracownika wynosiła czasem od 20 do ponad 
200, a w jednym z zakładów dotyczyło to około 50 
osób. Pracodawcy tłumaczyli się brakiem dostatecz-
nej liczby pracowników chętnych do pracy, a niekiedy 
wyrażali zdziwienie, że przepis zabrania im zatrud-
niania w nadgodzinach pracowników wykonujących 
prace w warunkach przekroczenia NDN. 

Prawie połowa kontrolowanych pracodawców 
powinna opracować i wdrożyć program organizacyj-

no-techniczny dot. ograniczenia narażenia na hałas 
oraz drgania mechaniczne. W porównaniu do roku 
poprzedniego trochę więcej pracodawców opra-
cowało taki program, odpowiednio 41% (w 2007 r.
– 34%) i 29% (w 2007 r. 26%). Często jednak zawie-
rał on bardzo ogólne wymagania, a nie plan dzia-
łań adekwatnych do analizy warunków pracy oraz 
poziomów emisji hałasu lub drgań mechanicznych,
z podaniem kalendarza ich realizacji. Pomimo bra-
ku programu, pracodawcy podejmowali jednak róż-
ne działania organizacyjno-techniczne ograniczają-
ce narażenie pracowników na hałas, np. instalowano 
osłony lub wymieniano park maszynowy, wprowa-
dzano dodatkowe przerwy w pracy. Najczęściej jed-
nak działania te nie miały charakteru kompleksowe-
go i systemowego. Należy zaznaczyć, że poziom 
hałasu w kontrolowanych zakładach niekiedy kilku-
krotnie (a nawet 50-krotnie) przekraczał NDN.

Podobnie jak w 2007 r., tylko niewielu pracow-
nikom (3%) – wykonującym pracę w warunkach 
przekroczenia wartości progu działania hałasu –
nie udostępniono środków ochrony indywidualnej 

słuchu (pracę w warunkach przekroczonego progu 
działania stwierdzono w 83% kontrolowanych zakła-
dów). Natomiast rękawic ochronnych przed drga-
niami miejscowymi nie miało aż 67% pracowników 
(w 2007 r. – 35%), co wynikało głównie z niewiedzy 
pracodawców i osób z nadzoru nt. występowania 
drgań mechanicznych o poziomie przekraczającym 
próg działania. 

Nadal przy doborze ochronników słuchu praco-
dawcy z reguły nie dysponowali wartościami niezbęd-
nymi do określenia tłumienia dźwięku ochronnika 
słuchu w odniesieniu do wartości poziomu dźwięku 
na stanowiskach pracy. Szczególnie jest to istotne, 
jeśli na stanowisku pracy występuje bardzo wysoki 
poziom natężenia hałasu, na przykład ponad 100 dB. 
W ocenie inspektorów pracy nadal trudne jest także 
ustalenie przez pracodawców, czy narażenie indywi-
dualne na drgania mechaniczne nie przekracza war-
tości NDN, ponieważ brakuje wskazówek, jak ustalać 
takie narażenie.

Udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 

nie miało 7% ocenianych stanowisk pracy (w 2007 r. 
– 6%). Należy jednak podkreślić, że – podobnie jak
w roku poprzednim – w ponad połowie kontrolowa-
nych zakładów ocena ta dokonywana była bardzo 
powierzchownie i często nieadekwatnie do istnieją-

Podkreślić należy, że w roku sprawozdawczym, 
w porównaniu do roku poprzedniego, inspektorzy 
pracy aż czterokrotnie częściej stwierdzali niedo-

konywanie przez pracodawców pomiarów hała-

su (21%) i 2,5 krotnie częściej – pomiarów drgań

mechanicznych (25%). Ponadto w niektórych za-
kładach, w których dokonano pomiarów, ocena 
narażenia pracowników nadal budziła wątpliwości 
inspektorów, ponieważ czas ekspozycji na hałas 
lub drgania mechaniczne był zaniżany w stosunku 
do czasu faktycznego. Zaniżony czas ekspozycji 
pozwala pracodawcy na uzyskanie niższego wy-
niku końcowego, mieszczącego się poniżej NDN, 
co zwalnia go m.in. z opracowania i wdrożenia pro-
gramu działań organizacyjno-technicznych, nadzo-
rowania stosowania przez pracowników środków 
ochrony słuchu oraz zgłoszenia tych pracowników 
do ZUS. 
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cych warunków. Nie uwzględniano w niej niektórych 
istotnych elementów, np. informacji o poziomie
i czasie narażenia, a także interakcji między hałasem
i drganiami mechanicznymi, ponieważ nadal niezna-
na jest ta zależność. Ponadto informacje o czasie 
trwania narażenia były niespójne z czasem narażenia 
udokumentowanym w sprawozdaniach z pomiarów 
hałasu (30% kontrolowanych zakładów) lub drgań 
mechanicznych (21%). Można stwierdzić, że praco-
dawcy wciąż formalnie oceniają ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy, bez świadomości jego znacze-
nia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnio-
nych osób.

Informowanie pracowników o rodzajach zagro-

żeń wynikających z oddziaływania hałasu i drgań 
mechanicznych było efektywniejsze w porównaniu 
z rokiem poprzednim, ale nadal niewystarczające, 
w szczególności w małych zakładach. Na 1/5 kon-
trolowanych stanowisk pracy (w 2007 r. – 1/3), na 
których wielkości NDN hałasu zostały przekroczo-
ne, brak było oznakowania informującego o niebez-

pieczeństwie i o obowiązku stosowania ochronników 

słuchu. Zapewnienie odpowiedniego oznakowania 
nie wymaga dużych nakładów, a jego brak wynika 
wyłącznie z lekceważenia problemu. Ponadto 38% 
pracowników narażonych na hałas i drgania mecha-

niczne (w 2007 r. – 30%) poddano szkoleniom bhp 
nieuwzględniającym problematyki wskazanej w § 10 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierp-
nia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy pracach związanych z narażeniem na hałas
lub drgania mechaniczne. Pracodawcy wciąż nie wie-
dzą, jak spełnić nałożony na nich w tym zakresie obo-
wiązek, bowiem mają wątpliwość, czy pracownikom 
narażonym na hałas i drgania mechaniczne należy 
organizować odrębne szkolenie, czy też wymienione 
zagadnienia powinny być przedstawione w ramach 
szkolenia bhp.

Pracodawcy na ogół wywiązują się z obowiązku 
zapewnienia opieki profilaktycznej pracownikom 
zatrudnionym w narażeniu na hałas i drgania mecha-
niczne. Zastrzeżenia budzi nadal jakość tych badań, 
bowiem lekarze nie otrzymują od pracodawców infor-

macji o hałasie na stanowisku pracy (26%, w 2007 r. 
– 23%) i drganiach mechanicznych (29%, w 2007 r. 
– 28%), w tym również o aktualnych wynikach badań 
i pomiarów. Współpraca pracodawców z lekarzami 
wykonującymi profilaktyczne badania lekarskie nadal 
jest sformalizowana i z reguły sprowadza się do 
przeprowadzenia badań i wydawania zaświadczenia. 
Lekarze najczęściej nie zapoznają się osobiście z wa-
runkami na stanowiskach pracy. 

Wykres 59. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne 
– naruszenia przepisów

  % zakładów, w których  naruszono przepisy    0  10  20  30  40  50  60  70    0  10  20  30  40  50  60  70

         hałas     drgania mechaniczne

programy szkoleń uwzględniające
skutki oddziaływania hałasu,

wartości progów działania, NDN itp

dokumentacja związana z pomiarami

stosowanie środków ochrony 
indywidualnej w warunkach

przekroczonej wartości progów działania

program naprawczy działań 
organizacyjno-technicznych

praca w warunkach przekroczonego NDN

uwzględnienie w ocenie ryzyka 
zawodowego istotnych informacji (czas, 

poziom narażenia, praca w godzinach 
nadliczbowych itp.)

       2008   2007  2008     2007

Źródło: dane PIP.
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W ocenie inspektorów pracy stwierdzone niepra-
widłowości w dużym stopniu wynikają z nieprzejrzy-
stej i skomplikowanej formy rozporządzenia MGiP,
na skutek połączenia problematyki hałasu i drgań 
mechanicznych w jednym przepisie, a także stoso-
wania zapisów niezrozumiałych dla pracodawców. 
Szkolenia w formie samokształcenia, z których coraz 
częściej korzystają, nie przynoszą oczekiwanych 
efektów ze względu na trudność w dokładnym za-
poznaniu się z wieloma materiałami przesłanymi 
przez firmy prowadzące taką działalność. Nie ma 
to jednak wpływu na otrzymanie zaświadczenia 
potwierdzającego odbycie szkolenia. Konsekwencją 
jest niski poziom wiedzy o zagrożeniach i sposobach 
bezpiecznego postępowania. 

Potwierdza się także niewystarczające zaanga-

żowanie osób wykonujących zadania służby bhp

w małych zakładach. Nie przeprowadzają one kon-
troli warunków pracy, nie informują pracodawców
o zagrożeniach zawodowych, nie analizują wyników 
pomiarów hałasu i drgań mechanicznych w kontek-
ście rzeczywistych warunków pracy, co prowadzi 
m.in. do wykonywania pomiarów tylko na niektórych
stanowiskach i zaniżania czasu ekspozycji, a w kon-
sekwencji do niewłaściwej oceny narażenia pracow-
ników. Pracodawcy świadomie to akceptują, bowiem 

niewielkim nakładem finansowym spełniają formal-

ny wymóg posiadania służby bhp, a jednocześnie 

osoby wykonujące to zadanie nie „przeszkadzają” 

im w działalności. Właściciele firm nadal skarżą się 
na brak bezpłatnych poradników nt. wymagań do-
tyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace w narażeniu na hałas i drgania 
mechaniczne, zawierających praktyczne wskazówki 
rozwiązań minimalizujących to narażenie; podkreśla-
ją, że wciąż brakuje wskazówek, w jaki sposób stoso-
wać zapisy § 4 ust 1 i § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
dotyczące oceny ryzyka zawodowego i ustalania, czy 
narażenie indywidualne pracownika na hałas i drga-
nia mechaniczne nie przekracza wartości NDN. 

Ponadto pracodawcy, w szczególności zatrudnia-
jący do 9 osób, wskazują na duże koszty związane
z eliminowaniem (minimalizowaniem) hałasu lub drgań
mechanicznych oraz na brak ulg i innych mechani-
zmów finansowych, ułatwiających realizację tech-
nicznych programów naprawczych. Większość z nich
uważa także, że niemożliwe jest rozwiązanie u nich pro-
blemu ponadnormatywnego hałasu lub drgań mecha-
nicznych; nie wiedzą, jakie rozwiązania mogą być

zastosowane, w tym mniej kosztowne, jak np. syste-
matyczny nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń. 

Ze względu na potrzebę ułatwienia zrozumienia 
i efektywniejszego stosowania przez pracodawców 
postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem 
na hałas lub drgania mechaniczne, Główny Inspektor 

Pracy wystąpił w 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z wnioskiem o nowelizację ww. przepisu, 
m.in. przez doprecyzowanie zapisów dotyczących 
doboru ochron słuchu, określenie trybu zapewnienia 
informacji i szkolenia w zakresie odnoszącym się do 
wyników oceny ryzyka zawodowego. Minister nie 
podzielił jednak poglądu GIP i poinformował, że nie 
będzie prac nad nowelizacją rozporządzenia. W tej 
sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy wyraża stanowi-
sko, że pracodawcom należy udostępnić narzędzie, 
na przykład w formie praktycznych wytycznych, w ce-
lu ułatwienia stosowania ww. rozporządzenia. Powin-
ny one być napisane prostym i zrozumiałym językiem 
i zawierać praktyczne informacje ułatwiające ocenę 
ryzyka zawodowego, zgodnie z § 4 ust 1, a także 
przykłady ustalania narażenia indywidualnego, zwią-
zanego z występowaniem hałasu lub drgań mecha-
nicznych. Opracowanie i udostępnienie pracodaw-
com praktycznych wskazówek mieści się w celach 
zawartych w przedstawionej przez Radę Unii Europej-
skiej wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2007–2012.

Natomiast ze względu na nadal występujące nie-
prawidłowości związane z typowaniem przez praco-
dawców stanowisk pracy do pomiarów hałasu i drgań 
mechanicznych, a także manipulowanie wynikami 
oceny narażenia przez zaniżanie czasu ekspozycji 
podawanego w obliczeniach, konieczne jest doko-
nywanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną pra-
widłowości oceny narażenia pracowników na hałas
i drgania mechaniczne w kontekście przedstawianych 
przez pracodawców wyników pomiarów, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na podawany w obliczeniach 
czas ekspozycji. 

Nadal aktualny jest wniosek dotyczący nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania ba-
dań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.) doty-
czący m.in. uregulowania obowiązku przechowywa-
nia przez pracodawców kopii skierowań na badania 
profilaktyczne pracowników, a także wizytowania sta-
nowisk pracy przez lekarzy sprawujących profilaktycz-
ną opiekę lekarską nad pracownikami. Brak nowelizacji
w tym zakresie w dalszym ciągu generuje formalistycz-
ne podejście do profilaktycznych badań lekarskich.

26.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących szkodliwych czynników 
biologicznych w archiwach i bibliotekach

Przeprowadzono 393 kontrole w 391 zakładach, 
zatrudniających ponad 7,1 tys. pracowników, w tym 
ponad 5,5 tys. kobiet. Wśród kontrolowanych było 
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107 zakładów zatrudniających od 1 do 9 pracow-
ników, 109 zakładów – od 10 do 49 pracowni-
ków, 111 zakładów – od 50 do 249 pracowników
i 60 zakładów – o zatrudnieniu minimum 250 pracow-
ników.

Skontrolowano około 200 bibliotek (publicznych, 
szkolnych, uczelnianych i innych), 153 archiwa i in-
stytucje prowadzące usługi archiwalne, a ponadto 
m.in. archiwa szpitalne i archiwa sądów.

Ustalenia inspektorów wskazują na dużą skalę 
nieprawidłowości. Uwagę zwraca nagminne pomija-

nie zagrożeń biologicznych zarówno w programach 

szkoleń bhp, jak i w instrukcjach bhp oraz pierw-

szej pomocy, a także w skierowaniach na badania pro-

filaktyczne i w ocenie ryzyka zawodowego. Świadczy 
to o braku u pracodawców świadomości występują-

cych w zakładzie zagrożeń czynnikami biologiczny-
mi. Konsekwencją jest niezapewnienie koniecznych 
środków ochrony indywidualnej oraz środków do 
odkażania skóry i błon śluzowych.

Zastrzeżenia budził również stan techniczny po-

nad 26% pomieszczeń, w których wykonywano pra-
cę, w szczególności ze względu na zawilgocenie
i zagrzybienie ścian, pylenie podłóg, niedostateczną 
wentylację (22% obiektów). Trudne warunki pracy 
w archiwach i bibliotekach wynikają nie tylko ze 
wspomnianych zagrożeń biologicznych, ale również 
z niespełnienia podstawowych wymogów bezpie-
czeństwa w używanych obiektach – niestabilne re-
gały, zatarasowane przejścia do stanowisk pracy, 
niezabezpieczone lub nieoznakowane przeszkody
w ciągach komunikacyjnych.

Wykres 60. Przestrzeganie przepisów bhp dotyczących szkodliwych czynników biologicznych
w archiwach i bibliotekach – naruszenia przepisów

pomieszczenia higienicznosanitarne i socjalne

przejścia i miejsca pracy

stan techniczny obiektów

szkolenia bhp pracodawców

wentylacja pomieszczeń

stan techniczny regałów

szkolenia bhp pracowników

przestrzeganie przepisów dotyczących odzieży
i obuwia roboczego

przydzielenie właściwych środków ochrony indywidualnej

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
zagrożeń biologicznych

uwzględnienie w programach szkoleń
zagrożeń biologicznych

dokonywanie dezynfekcji zgodnie z procedurami

zapewnienie środków do odkażania skóry i błon śluzowych

informowanie w skierowaniach na badania profilaktyczne
o zagrożeniach biologicznych

uwzględnienie w instrukcjach bhp
i pierwszej pomocy postępowania z materiałem skażonym 

szkodliwymi czynnikami biologicznymi
    % zakładów, w których naruszono przepisy   0   10   20   30   40   50   60   70   80

Źródło: dane PIP.
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W ocenie pracodawców na stwierdzone przez 
inspektorów pracy nieprawidłowości, rzutują przede 
wszystkim:
– wysokie koszty szkoleń, oceny ryzyka, badań 

identyfikacyjnych czynników biologicznych oraz 
odkażania;

– brak publikacji nt. szkodliwych czynników biolo-
gicznych;

– brak środków finansowych uniemożliwiający ko-
rzystanie z wykwalifikowanej służby bhp;

– niejednoznaczność zapisu § 7 ust. 9 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku 
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na
te czynniki, dotyczącego konieczności przepro-
wadzenia badań na obecność szkodliwego czyn-
nika biologicznego. 
Natomiast inspektorzy pracy, podsumowując

wyniki kontroli, wskazują zwłaszcza na:
– niski poziom wiedzy pracodawców w zakresie 

obowiązujących przepisów i skutków działania 
czynników biologicznych na zdrowie pracownika;

– powszechne bagatelizowanie zagrożeń wynika-
jące z przeświadczenia, że tzw. prace biurowe 
są bezpieczne, a także – lekceważenie zagrożeń 
wynikających ze złego stanu obiektów, w których 
wykonywana jest praca.

Podczas kontroli inspektorzy przekazywali pra-
codawcom materiały informacyjne na temat oceny 

ryzyka oraz udzielili 670 porad technicznych i 312 
porad prawnych. W 14 zakładach poinformowali 
przedstawicieli związków zawodowych i służby bhp 
o sposobach oceny ryzyka. Do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych Skarbu Państwa oraz Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego skierowali pisma do-
tyczące złego stanu technicznego kontrolowanych 
obiektów. Ponadto o trudnych warunkach pracy spo-
wodowanych złym stanem technicznym obiektów poin-
formowany został dyrektor urzędu marszałkowskiego.

Zgodnie z dyrektywą 2000/54/WE pracodawca 
ma obowiązek ustalić i ocenić zagrożenie stwarzane
w miejscu pracy przez szkodliwe czynniki biologicz-
ne. Dla pracowników omawianej grupy zakładów
największe zagrożenie stanowią grzyby i pleśń. Nie-
stety, w praktyce taka ocena ciągle nastręcza trud-
ności. Przykładowo – interpretacja stężenia pleśni
w atmosferze środowiska pracy zależy od wilgotno-
ści, pory roku, czy nawet od pory dnia, a ponadto 
brak jest standaryzowanych metod próbkowania
i pomiarów.

Należy oczekiwać, że prace zainicjowane przez 
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie dotyczące zawo-
dowej ekspozycji na bioaerozole, przyczynią się do 
ustanowienia norm Wspólnoty Europejskiej umożli-
wiających wdrożenie dyrektywy 2000/54/WE.

Z uwagi jednak na przypuszczalnie długi okres 
tworzenia tych standardów, celowe wydaje się usta-
nowienie przepisu regulującego bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy w archiwach będących pomieszczeniami 
stałej pracy, z określeniem wymagań dotyczących 
pomieszczeń, temperatury, wilgotności, środków 
ochrony (zarówno zbiorowej jak i indywidualnej) oraz 
wyposażenia stanowisk pracy.

27.  Ocena i dokumentowanie
ryzyka zawodowego w zakładach
o znacznym stopniu zagrożeń 
zawodowych

Skontrolowano 825 pracodawców, zatrudniają-
cych prawie 91,7 tys. pracowników, w tym 31,9 tys. 
kobiet oraz 3 299 pracowników młodocianych. Były
to zakłady pracy prowadzące różnorodną działal-
ność, charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem wy-
padkowości lub zapadalności na choroby zawodowe. 
Największą grupę (37% ogółu zakładów) stanowiły 
małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników 
oraz mikroprzedsiębiorstwa (28%), zatrudniające do 
9 pracowników. 

Do oceny ryzyka zawodowego pracodawcy naj-
częściej wykorzystywali metodę opisaną w normie
PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego oraz jakościową metodę oceny ry-
zyka zawodowego w miejscu pracy Risc score (war-
tościowanie ryzyka). Z ustaleń inspektorów pracy 
wynika, że w co 7. zakładzie pracy nie określono 
metody szacowania poziomu ryzyka zawodowego 
i kryteriów jego oceny. Nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego występowały już na eta-
pie przygotowań do tego procesu, generując kolejne 
błędy. 

Wspomniane uchybienia polegały przede wszyst-
kim na niesporządzeniu wykazu stanowisk pracy, 
których ocena miała dotyczyć (21% kontrolowanych 
zakładów), na nieokreśleniu w dokumentach zakła-
dowych (np. w regulaminie pracy) sposobu poinfor-
mowania pracowników o zagrożeniach i ryzyku zawo-
dowym występującym na stanowiskach pracy (26%), 
a także niekonsultowaniu z pracownikami sposobu 
przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz in-
formowania o nim (35%). Niepokojące jest, że w co

3. kontrolowanym zakładzie nie zebrano aktualnych 

informacji niezbędnych do dokonania prawidłowej 

oceny ryzyka, najczęściej w zakresie obowiązujących 
przepisów, badań i pomiarów czynników szkodli-
wych występujących w środowisku pracy, pomiarów 
elektrycznych, dokumentacji technicznej i dokumen-
tacji z przeglądów użytkowanych maszyn i urzą-
dzeń technicznych oraz zaistniałych wypadków przy 
pracy. 
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Wykres 61. Ocena ryzyka zawodowego – naruszenia przepisów 

wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego

szacowanie poziomu ryzyka zawodowego

wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla każdego 
zagrożenia związanego z wykonywaną pracą

oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego dla każdego 
zagrożenia związanego z wykonywaną pracą

przeprowadzenie oceny ryzyka na wszystkich
stanowiskach pracy w zakładzie (grupach stanowisk)

dokonanie oceny ryzyka zawodowego przy organizacji
nowych stanowisk pracy

dokonanie oceny ryzyka zawodowego po zmianie przepisów 
prawa odnoszących się do stanowisk pracy w zakładzie

identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

uwzględnienie szczególnych kryteriów dla kobiet ciężarnych, 
młodocianych, niepełnosprawnych

dokonanie oceny ryzyka zawodowego przy wprowadzeniu zmian 
technologicznych lub organizacyjnych na stanowiskach pracy

    % zakładów, w których naruszono przepisy    0    10     20     30     40     50     60

Źródło: dane PIP.

Brak tych informacji miał wpływ na identyfikację 

zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. 
Rokrocznie wyniki kontroli wskazują, że ten etap ana-
lizy ryzyka zawodowego jest najtrudniejszy dla osób 
przeprowadzających ocenę. Nieprawidłowości w tym 

zakresie stwierdzono w ponad połowie zakładów pra-

cy. Dotyczyły one 1 518 stanowisk pracy, na których 
zatrudnionych było 8 212 pracowników.

Poziomu ryzyka zawodowego nie oszacowano
w co 10. zakładzie pracy. Dotyczyło to prac wykony-
wanych przez 1 875 pracowników. Jednakże w pra-
wie co 6. zakładzie, w którym oszacowano poziom 
ryzyka, popełniono błędy. Polegały one na szacowa-
niu poziomu ryzyka nie dla poszczególnych zagrożeń 
zawodowych, lecz kompleksowo dla stanowiska pra-
cy; czasem nie oszacowano poziomu ryzyka zawo-
dowego dla niektórych zidentyfikowanych wcześniej 
zagrożeń. Błędy dotyczyły 516 stanowisk, na których 

pracowało 2 555 osób. Podkreślić należy również, że 
w ponad połowie kontrolowanych zakładów w oce-

nie ryzyka nie uwzględniono szczególnych kryteriów 

odnoszących się do kobiet w ciąży, młodocianych

i niepełnosprawnych. 
W 12% zakładów, w których oszacowano ryzyko 

zawodowe, nie wyznaczono jego dopuszczalności. 
W pozostałych zakładach, na 430 stanowiskach pra-
cy, dopuszczalność ryzyka wyznaczono błędnie, 
np. dla całego stanowiska pracy (podobnie jak przy 
szacowaniu ryzyka). Nie wyodrębniono w ten sposób 
zagrożeń, których aktywacja spowodować może 
następstwa ciężkie w skutkach. Utrudnia to, a nawet 
niejednokrotnie wręcz uniemożliwia pracodawcy 
ustalenie planu działań prewencyjnych, obejmują-
cych w pierwszej kolejności czynności o najwyższym 
ryzyku zawodowym.

W co 3. zakładzie, w którym z oceny ryzyka 
wynikała konieczność podjęcia przedsięwzięć ko-
rygujących, nie zaplanowano takich działań. Ocena 

ryzyka zawodowego nadal jest postrzegana przez

pracodawców jako jednorazowe wypełnienie obowiąz-

ku prawnego, nie zaś jako źródło wiedzy o rodzaju

i charakterze zagrożeń oraz jako proces ciągły (zarzą-
dzanie ryzykiem w celu utrzymania go na poziomie 
akceptowalnym). Świadczy o tym również bardzo 
duża skala nieprawidłowości dotyczących oceny 
ryzyka zawodowego przy organizacji nowych stano-
wisk pracy, przy wprowadzaniu zmian technicznych 

Budzi to uzasadniony niepokój, tym bardziej 
że nie zidentyfikowano wielu istotnych zagrożeń fi-
zycznych i chemicznych związanych z wykonywaną 
pracą, jak np. zagrożeń spowodowanych występo-
waniem pyłu drewna twardego (działania rakotwór-
cze), hałasem przy pracach ślusarskich, pracami na 
wysokości, pracą przy maszynach z nieosłoniętymi 
elementami napędowymi. 
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Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Badane zagadnienia
Odsetek kontrolowanych zakładów pracy,

w których stwierdzono nieprawidłowości

Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych 
wynikających z oceny ryzyka zawodowego 36

Zrealizowanie zaplanowanych działań korygujących
i/lub zapobiegawczych 16

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (resztkowego)
po zrealizowaniu działań korygujących i/lub zapobiegawczych 36

i organizacyjnych oraz po zmianach w przepisach 
prawa obejmujących stanowiska pracy i procesy 
technologiczne występujące w zakładzie. Często 
też analiza ryzyka zawodowego nie jest ponownie 
przeprowadzana na tych stanowiskach, gdzie mia-
ło miejsce zdarzenie wypadkowe. Pracodawcy nie 
sprawdzają, czy wynikające z oceny ryzyka środki 
profilaktyczne były wystarczające i czy w wyniku wy-
padku nie pozyskano nowych informacji o źródłach 
zagrożeń wcześniej nie zidentyfikowanych. Są to zja-
wiska wysoce niepokojące, wskazujące na potrzebę 
działań edukacyjnych i promocyjnych.

Bagatelizowanie znaczenia oceny ryzyka powo-

duje także, że pracodawcy – pomimo jej wykonania 

– nie informują o nim pracowników. Problem dotyczył 
co 5. pracodawcy, a nie poinformowanych zostało
1 837 pracowników.

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy 
stwierdzić, że w większości zakładów dokumenta-
cja dotycząca oceny ryzyka zawodowego zosta-
ła sporządzona w wyniku realizacji wcześniejszych 
decyzji inspektorów PIP i nie była wykorzystywana

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pra-
cowników przed zagrożeniami. W ocenie pracodaw-
ców jest to obowiązek czysto formalny, który realizują, 
aby wykazać jego wypełnienie organom kontrolnym. 
Dlatego najczęściej powierzają ocenę ryzyka oso-
bom spoza zakładu, nie ingerując w proces jej 
przeprowadzania i uzyskane wyniki. Pracodawcy nie-
jednokrotnie nie są również przekonani do ewentual-
nych efektów, jakie może przynieść im zastosowanie 
środków profilaktycznych wynikających z ww. oceny. 
Często też decydują względy finansowe – brak fun-
duszy na wprowadzenie działań korygujących. Przy 
takim podejściu pracodawców, osoby dokonujące 
oceny ryzyka zawodowego w zakładzie (w przypadku 
małych zakładów, a takich skontrolowano najwięcej,
są to zwykle osoby z zewnątrz), niejednokrotnie nie 
czują się zobligowane do przeprowadzenia rzetel-
nej oceny i udzielenia porad co do sposobu realiza-
cji działań korygujących i zapobiegawczych, w tym 
ustalenia priorytetów tych działań. Z kolei pracodaw-
cy skarżą się na jakość usług świadczonych przez
te osoby. 

W opinii inspektorów pracy, na stwierdzane 
nieprawidłowości duży wpływ ma brak zaangażowa-
nia pracodawców, związany z niedostatkiem wie-
dzy na temat oceny ryzyka i możliwości jej wy-
korzystania do działań profilaktycznych, których
efektem byłaby poprawa bezpieczeństwa pracy
w zakładzie.

Duża skala stwierdzonych nieprawidłowości uza-
sadnia potrzebę:
 dalszego prowadzenia kontroli ukierunkowa-

nych na kwestię oceny ryzyka zawodowego –
w określonych grupach zakładów lub wybranych 
branżach, w celu eliminowania nieprawidłowości
i diagnozowania ich przyczyn;

 rozwijania poradnictwa dla pracodawców w za-
kresie oceny ryzyka, w tym propagowania pro-
stych metod oceny ryzyka możliwych do stoso-
wania w małych zakładach o nieskomplikowanej 
technologii oraz organizowania spotkań o cha-
rakterze warsztatów, podnoszących umiejętności
w zakresie analizy ryzyka;

 podjęcia działań informacyjnych – adresowanych 
do studentów uczelni technicznych, jako przyszłej 
kadry kierowniczej – na temat celu i zasad oceny 
ryzyka zawodowego.

Pracodawcy nie dostrzegają w dokonywaniu 
oceny ryzyka wymiernych korzyści, kierując się je-
dynie bieżącym wynikiem finansowym firmy. Innym 
problemem, sygnalizowanym przez inspektorów 
pracy, jest brak kadry wystarczająco przygotowa-
nej merytorycznie do sporządzania oceny ryzyka
i praktycznego wdrażania w zakładach pracy dzia-
łań z niej wynikających. Należy przy tym także zwró-
cić uwagę na nierzetelność osób i firm świadczą-
cych usługi w zakresie oceny ryzyka zawodowego, 
pomimo wysokich kosztów tych usług. Wykorzy-
stują one często gotowe wzorce dla określonych 
stanowisk, przygotowywane samodzielnie lub dos-

tępne na rynku, nie uwzględniając specyfiki danego 
zakładu. 
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28.  Realizacja zadań służby
bezpieczeństwa
i higieny pracy

Szczegółowymi kontrolami ukierunkowanymi na 
problematykę przestrzegania przepisów art. 23711 
Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy objęto 1 066 pra-
codawców, w tym 491 zatrudniających więcej niż 
100 pracowników i wobec tego zobowiązanych do 
utworzenia służby bhp (komórki organizacyjnej jed-

no- lub wieloosobowej). W mniejszych zakładach (do 
100 pracowników) wykonywanie zadań służby bhp 
pracodawcy mogą powierzyć innym osobom lub sa-
mi ją wykonywać, bez konieczności tworzenia służ-
by bhp. W tej grupie kontrolowanych pracodaw-
ców:
– 31 podjęło się wykonywania zadań służby bhp 

samodzielnie;
– 65 utworzyło służbę bhp;
– 95 powierzyło te zadania pracownikom zatrudnio-

nym przy innej pracy, a 384 – specjalistom spoza 
zakładu pracy.

Wykres 62. Realizacja zadań służby bhp
– naruszenia przepisów

udział w przekazywaniu do użytkowania
nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów

udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

wnioskowanie w zakresie wymagań bhp w stosowanych
oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych

informowanie pracodawcy na bieżąco o zagrożeniach 
występujących na stanowiskach pracy

udział w opiniowaniu planów modernizacji
i rozwoju zakładu

przeprowadzanie kontroli warunków pracy
oraz przestrzegania przepisów bhp w zakładzie

zalecenie usunięcia zagrożeń wypadkowych
i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp

przedstawianie pracodawcy propozycji rozwiązań 
zmierzających do poprawy stanu bhp

korzystanie z uprawnień do wstrzymania pracy
maszyn i urządzeń technicznych w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia

sporządzanie okresowych analiz stanu bhp

      % zakładów, w których naruszono przepisy      0    10     20    30     40     50     60

Źródło: dane PIP.

  pracodawcy zatrudniający powyżej
  100 pracowników

pracodawcy zatrudniający nie więcej
niż 100 pracowników



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

144

Zgodnie z przepisami, służba bhp powinna pod-
legać bezpośrednio pracodawcy. Dotyczy to również 
pracowników wykonujących jej zadania. Co dziesiąty 
skontrolowany pracodawca zatrudniający powyżej 
100 pracowników nie dopełnił jednak tego obowiąz-
ku. W grupie mniejszych firm niewłaściwą podległość 

służby bhp stwierdzono tylko w 4 przypadkach.
Pracodawca zatrudniający powyżej 600 pracow-

ników powinien zatrudnić w pełnym wymiarze czasu 
pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na
każdych 600 pracowników. Tymczasem, podczas kon-

Realizacja zadań służby bhp w zakładach zatrudniających nie więcej niż 100 pracowników

Zagadnienie

Odsetek kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości

Pracodawcy

sami wykonujący 

zadania służby bhp

u których utworzono 

służbę bhp

u których powierzono wykonywanie 

zadań:

pracownikom 

zatrudnionym przy 

innej pracy

specjalistom spoza 

zakładu pracy

przeprowadzanie kontroli 
warunków pracy oraz 
przestrzegania przepisów bhp
w zakładzie

31 32 40 38

informowanie pracodawcy 
na bieżąco o zagrożeniach 
występujących na stanowiskach 
pracy

- 16 24 21

sporządzanie okresowych analiz 
stanu bhp 63 51 63 58

przedstawianie pracodawcy 
propozycji rozwiązań 
zmierzających do poprawy
stanu bhp

- 36 58 48

udział w opiniowaniu planów 
modernizacji i rozwoju zakładu - 24 28 21

wnioskowanie w zakresie 
wymagań bhp w stosowanych 
oraz nowo wprowadzanych 
procesach produkcyjnych

- 8 24 18

udział w przekazywaniu 
do użytkowania nowo 
wybudowanych lub 
przebudowywanych obiektów

- 14 19 12

udział w dokonywaniu oceny 
ryzyka zawodowego 18 13 24 14

zalecenie usunięcia zagrożeń 
wypadkowych i szkodliwości 
zawodowych oraz uchybień
w zakresie bhp

- 5 78 30

korzystanie z uprawnień do 
wstrzymania pracy maszyn
i urządzeń technicznych
w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia

- 0 64 54

troli stwierdzono, że w 15% kontrolowanych zakładów 
tej grupy obsada osobowa służby bhp była za mała.

Pracownicy służby bhp nie mogą być obciążani do-
datkowymi zadaniami niewynikającymi z przepisów. 
Niestety, co piąty pracodawca angażował ich do in-

nych prac, np. do prowadzenia akt osobowych, obsłu-
gi magazynów, sekretariatu, prowadzenia księgowości.

Inspektorzy interesowali się także kwestią kwalifi-

kacji zawodowych pracowników służby bhp oraz osób 
wykonujących jej zadania. Najwięcej nieprawidłowo-
ści w tym zakresie dotyczyło pracodawców wykonu-
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jących samodzielnie zadania służby bhp (26%) oraz 
pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym 
powierzono takie zadania (13%). Ponadto wśród tej 
grupy osób stwierdzono najwięcej przypadków braku 
szkoleń okresowych (odpowiednio 41% i 17%).

Służba bhp pełni w zakładzie pracy funkcje do-
radcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Zakres jej zadań określono w ww. roz-
porządzeniu. Kontrole wykazały, że ich realizacja jest 

niewłaściwa, zarówno w większych zakładach, w któ-
rych utworzono służbę bhp, jak i w mniejszych, w któ-
rych zadania służby bhp powierzono innym osobom. 
Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budziła reali-
zacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pra-
codawcy okresowych analiz stanu bhp, które winny 
zawierać propozycje rozwiązań służących zapobie-
ganiu zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz 
poprawie warunków pracy. Liczne nieprawidłowości 
dotyczyły również przeprowadzania kontroli warun-
ków pracy oraz bieżącego informowania pracodaw-
cy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 
z wnioskami w sprawie ich usunięcia. Należy zara-
zem podkreślić, że w firmach o zatrudnieniu do 100 

pracowników skala tych nieprawidłowości była po-

nad 2-krotnie wyższa niż w pozostałych zakładach

(tj. o zatrudnieniu powyżej 100 osób, gdzie utworzo-
no służbę bhp).

Niepełny jest ponadto stopień wykorzystania 
przez pracodawców służb bhp, a zwłaszcza osób wy-
konujących jej zadania w mniejszych zakładach 
pracy, w zakresie funkcji doradczej, m.in. do: opi-
niowania planów modernizacji i rozwoju firmy pod 
kątem poprawy stanu bhp, udziału w przekazywaniu 
do użytkowania obiektów, opiniowaniu instrukcji bhp, 
udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. 

W celu skutecznego wykonywania zadań, pra-
cownicy służby bhp (oraz osoby, którym pracodawca 
powierzył ww. obowiązki) posiadają uprawnienia 
m.in. do przeprowadzania kontroli, występowania do
pracodawcy z wnioskami, a także – w przypadku
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia – do wstrzy-
mania pracy maszyny lub odsunięcia od pracy 
pracownika. Niestety nie wykorzystują oni swoich 
uprawnień w pełni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracow-
nik służby bhp lub osoba, której pracodawca powie-
rzył wykonywanie jej zadań, wchodzi w skład zespołu 
powypadkowego (obok przedstawiciela pracowni-
ków), powołanego przez pracodawcę do ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz 
sformułowania wniosków profilaktycznych, których 
realizacja zapobiegnie powstawaniu podobnych 
zdarzeń. 

Analiza dokumentacji sporządzonych przez ww. 
zespoły wskazuje na wiele uchybień przy ustala-
niu przyczyn wypadków, co przekłada się na brak 
lub nietrafne zalecenia profilaktyczne. Świadczy to 
o niewłaściwym przygotowaniu merytorycznym pra-
cowników służby bhp (lub osób wykonujących jej 
zadania). 

Wśród innych przyczyn nieprawidłowości stwier-
dzonych w toku kontroli, wymienić należy:
– nieznajomość przepisów dotyczących funkcjono-

wania służby bhp zakładzie pracy;
– traktowanie przez pracodawców utworzenia służ-

by bhp (lub powierzenia jej zadań wyznaczonym 
osobom) jako spełnienia wyłącznie wymagań 
formalnych;

– brak zainteresowania pracodawców aktywną 
działalnością służby bhp, ze względu na postrze-
ganie efektów jej działań tylko w kategoriach 
kosztów.
Równolegle z prowadzonymi kontrolami, organi-

zowano w okręgowych inspektoratach pracy spotka-
nia z przedstawicielami służb bhp, z pracodawcami
i organizacjami związkowymi, na których przeka-
zywano informacje o aktualnym stanie prawnym, 
wynikach kontroli i zadaniach służb bhp w syste-
mie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdro-
wia w pracy. Zorganizowano również szkolenia dla 
pracowników służby bhp i osób wykonujących jej 
zadania.

Ustalenia inspektorów uzasadniają potrzebę:
 kontynuowania kontroli funkcjonowania służb 

bhp, szczególnie w branżach, w których występu-
ją największe zagrożenia zawodowe;

 prowadzenia działań propagujących korzyści, 
jakie przynosi rzetelne wykonywanie zadań przez 
służbę bhp.
Ponadto nowelizacji wymaga rozporządzenie Ra-

dy Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie: 
 zmiany – w § 1 ust. 3 – kryterium utworzenia służby 

bhp, tak aby było zgodne z zapisem art. 23711 Ko-
deksu pracy (w rozporządzeniu wyznaczono kry-
terium „od 100 pracowników”, natomiast w Kodek-
sie pracy zapisano „powyżej 100 pracowników”);

 zdefiniowania wymagań kwalifikacyjnych doty-
czących „wyższego wykształcenia o kierunku lub 
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy”. 

W 23% kontrolowanych zakładów zatrudnia-
jących powyżej 100 osób pracownik służby bhp 

nie wstrzymał pracy maszyn mimo wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia, a w 12% – nie zalecił 

usunięcia zagrożeń wypadkowych i szkodliwoś-
ci zawodowych, bądź uchybień w zakresie bhp.
W mniejszych zakładach korzystanie z ww. upraw-
nień przez osoby wykonujące zadania służby bhp 
kształtowało się jeszcze mniej korzystnie (w przy-
padkach wymagających interwencji korzystano
z tych uprawnień ponad dwukrotnie rzadziej).
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29.  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy

Skontrolowano 2 045 zakładów (zatrudniających 
łącznie 195 tys. pracowników), wśród których 40% 
stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników,
33% – od 10 do 49 pracowników, 18% – od 50 do
249 pracowników i 9% – nie mniej niż 250 pracow-
ników.

Wyniki kontroli wskazują, że nadal w dużej części 
zakładów pracy dochodzi do przypadków nieza-
pewnienia pracownikom przeszkolenia w dziedzinie 
bhp. Nieprawidłowości polegające na dopuszczeniu 
do pracy bez instruktażu wstępnego dotyczyły 12% 
pracowników objętych kontrolą. Szkolenia okreso-
wego w wymaganym terminie nie zapewniono dla 
22% pracowników. Także prawie co czwarty kontrolo-
wany pracodawca nie posiadał aktualnego przeszko-
lenia w dziedzinie bhp. 

Należy zaznaczyć, że większą skalę nieprawidło-
wości stwierdzano w mniejszych zakładach, w któ-
rych czasem żaden z zatrudnionych pracowników nie 
był poddany szkoleniu. Niezgodne z prawem praktyki 

dopuszczania pracownika do pracy „na próbę”, a do-
piero po takim sprawdzeniu poddanie go szkole-
niu wstępnemu, stosował co dziesiąty kontrolowany 
pracodawca. Nieprawidłowość ta dotyczyła 3% pra-
cowników objętych kontrolą. „Rekordzistą” okazał się 
pracodawca, który zdecydował się poddać szkoleniu 
wstępnemu swoich pracowników dopiero po 5 latach 
od ich zatrudnienia.

Nadal często stwierdzano brak programów szko-

leń. Uniemożliwiało to inspektorom pracy ocenę 
adekwatności doboru tematycznego odbytych przez 
pracowników szkoleń do rzeczywistych warunków 
pracy (zagrożeń). Należy jednak zaznaczyć tenden-
cję spadkową skali tych uchybień. 

Inspektorzy pracy mieli również zastrzeżenia do 
programów, które pracodawcy posiadali. Częstym 
uchybieniem, mającym wpływ na jakość (wartość) 
szkolenia, było niedostosowanie programów szkoleń 

do specyfiki danego zakładu pracy oraz do rodzajów 
i warunków prac (zagrożeń) wykonywanych na po-
szczególnych stanowiskach pracy.

Prawie co czwarty pracodawca, organizujący 
szkolenie okresowe dla swoich pracowników we 
własnym zakresie, nie spełniał wymagań stawianych 
takim organizatorom. Główne zastrzeżenia doty-
czyły braku stosownej dokumentacji: dzienników 
zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów, rejestru 
wydanych zaświadczeń. Dowodzi to nieprzywiązy-
wania należytej wagi do staranności prowadzonych 
szkoleń. W 2009 r. inspektorzy obejmą kontrolą,
w zakresie wymagań stawianych organizatorom, 
również jednostki zewnętrzne organizujące takie 
szkolenia. 

Przepisy zobowiązują pracodawcę do konsul-

towania z pracownikami lub ich przedstawicielami 
działań dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp. 
Niestety, aż 29% kontrolowanych pracodawców nie 
współpracowało w tym zakresie z pracownikami. Do 
zaniechania konsultacji dopuszczano się zazwyczaj 
w zakładach, w których nie działały związki zawodo-
we. Bez współpracy pracodawcy z pracownikami nie 
jest możliwe ustalenie rzeczywistych potrzeb progra-
mowych w zakresie szkolenia. 

Nie wszyscy pracodawcy, na szczęście, łamią 
prawo dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp. W 16% 

kontrolowanych zakładów pracy inspektorzy pracy

nie stwierdzili uchybień w tym zakresie, na przykład 
w Zakładach Metalurgicznych „SILESIA” w Kato-
wicach czy w Toyota Motor Manufakturing Poland
w Wałbrzychu. 

Podobnie jak w poprzednich latach, inspektorzy 
pracy w ramach działalności prewencyjnej i promo-

cyjnej omawiali zagadnienia szkoleń w dziedzinie
bhp na różnych spotkaniach, konferencjach, semina-
riach organizowanych dla pracodawców, związków 
zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pra-
cowników służb bhp. Prowadzili również prelekcje 
dla uczniów szkół zawodowych. 

Podczas kontroli inspektorzy udzielili licznych po-
rad dotyczących systemu szkoleń, ich organizacji, 
programów. Udostępniali listy z pytaniami służące 
pracodawcom do samokontroli wywiązywania się
z obowiązków w tym zakresie.

Temat szkoleń pracowników, z inicjatywy inspek-
torów pracy, poruszany był na łamach regionalnej 
prasy i w telewizji.

Właściwe przeszkolenie (zgodnie z przyjętym 
programem) ma istotny wpływ na bezpieczeństwo 
pracy. Jedną z przyczyn wypadku, w którym zginęło 
dwóch pracowników, była nieumiejętność wykony-
wania demontażu opony z dzielonej tarczy koła (nie 
znali oni podstawowej zasady, że niedopuszczalne 
jest luzowanie śruby zanim nie zostanie spuszczone 
powietrze z dętki). W programie instruktażu stanowi-
skowego, jaki odbyli ww. pracownicy, nie uwzględ-
niono bowiem zagadnień dot. wymiany ogumienia 
na tego typu kołach jezdnych. Pracownicy nie zosta-

li zatem poinstruowani, jak bezpiecznie wykonywać 

te czynności. Skutek był tragiczny.

Programy zazwyczaj były zbyt ogólne, a często 
ramowe – przekopiowane z rozporządzenia w spra-
wie szkoleń w dziedzinie bhp. Na przykład – w jed-
nym z zakładów usług leśnych program szkolenia 
okresowego pilarzy nie zawierał w ogóle zagadnień 
bhp przy pozyskiwaniu drewna.
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Wykres 63. Szkolenie w dziedzinie bhp – naruszenia przepisów

poddanie pracowników instruktażowi ogólnemu

dostosowanie programów szkoleń do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy

poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowemu

szkolenie pracodawcy

spełnienie przez pracodawcę będącego organizatorem
szkolenia wymagań stawianych takim organizatorom

konsultacje z pracownikami zagadnień dot. szkolenia

posiadanie przez pracodawcę programów szkoleń

poddanie pracowników szkoleniu okresowemu
w wyznaczonym terminie

      % pracodawców naruszających przepisy        0  5    10     15    20     25   30  35    40    45

 2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości po-
zostają te same, jakie rozpoznano podczas kontroli
w latach 2006–2007, a mianowicie:
– brak zainteresowania problematyką szkoleń 

wśród pracodawców (traktują oni szkolenia ja-
ko uciążliwą konieczność) i przyzwalanie pracow-
nikom na omijanie przepisów w tym zakresie;

– traktowanie szkolenia tylko w kategoriach kosz-
tów, co przekłada się na złą jego jakość (doko-

nuje się wyboru najtańszych usług, łączy się dużą 
liczbę pracowników z różnorodnych stanowisk 
pracy w jedną grupę i prowadzi się dla niej szko-
lenie według jednego programu);

– brak należytej kontroli procesu szkolenia przez 
osoby, którym zlecono wykonywanie zadań służ-
by bhp w zakładzie pracy (szczególnie w małych 
firmach);

– duża rotacja pracowników;
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– brak ustanowionego nadzoru merytorycznego 
nad jakością szkolenia świadczonego przez 
jednostki zewnętrzne działające w warunkach 
wolnego rynku.

Osiągnięcie wyraźnej poprawy w przestrzega-
niu przepisów dotyczących szkolenia w dziedzinie 
bhp wymaga dalszego prowadzenia kontroli, z rów-
noczesnym zintensyfikowaniem działań promocyj-
nych, przybliżających wymagania dotyczące proce-
su szkolenia, a także wskazujących korzyści płynące 
z rzetelnego wyszkolenia pracowników.

Ponieważ wiele wątpliwości budzi jakość szkoleń 
prowadzonych przez jednostki zewnętrzne, zostaną 
one również objęte kontrolą pod kątem spełniania 
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie 
szkoleń w dziedzinie bhp.

30.  Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przeprowadzono 4 420 kontroli w 3 767 zakła-
dach pracy lub ich jednostkach organizacyjnych 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. W kontro-
lowanych zakładach pracowało ogółem 554,4 tys.
osób. Sprawdzono warunki zatrudnienia prawie

70,7 tys. osób niepełnosprawnych, z których 37 255 
posiadało lekki stopień niepełnosprawności. 

Kontrole związane były z wypełnieniem obowiąz-
ków zawartych w przepisach ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. W zakładach aktywności zawodowej, 
zakładach pracy chronionej, zakładach ubiegających 
się o taki status lub go już posiadających lecz two-
rzących nowe jednostki organizacyjne – sprawdzono 
spełnienie wymogów bhp w obiektach i pomieszcze-
niach pracy, a także przystosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych stanowisk pracy, pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, ciągów komunikacyjnych,
i również dostępność do nich. W zakładach, w któ-
rych opiniowano stanowiska pracy dla osób niepełno-
sprawnych – kontrolowano warunki pracy tych osób
oraz przystosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb 
(zwłaszcza funkcjonalność stanowisk i zapewnienie 
właściwego oprzyrządowania). Badano także prze-
strzeganie szczególnych uprawnień osób niepełno-
sprawnych w zakresie zatrudnienia (m.in. czas pracy, 
urlopy dodatkowe). 

Skontrolowano 592 zakłady pracy chronionej
zatrudniające ponad 69 tys. pracowników (w tym
blisko 45,8 tys. pracowników niepełnosprawnych) 
oraz 12 zakładów aktywności zawodowej zatrud-
niających 662 osoby, w tym 487 niepełnosprawnych. 
W wyniku 3 797 kontroli, związanych ze spraw-
dzeniem spełniania wymogów ustawowych, inspek-
torzy pracy wydali 4 210 opinii, w tym 199 negatyw-
nych.

Wykres 64. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej – naruszenia przepisów

badania lekarskie – wstępne, okresowe i kontrolne

praca w godzinach nadliczbowych

urlopy

szkolenia w zakresie bhp

  % zakładów, w których  naruszono przepisy    0       10       20      30       40

  2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.
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Wykres 65. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów

przystosowanie obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy
do potrzeb osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne

budynki i pomieszczenia pracy

maszyny i urządzenia

pomieszczenia higienicznosanitarne

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

   % zakładów, w których naruszono przepisy     0     10     20      30      40     50
zakłady ubiegające się o status lub przystosowujące
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności 
zawodowej

Źródło: dane PIP.

U 2 pracodawców posiadających status prowa-
dzącego zakład pracy chronionej, inspektorzy PIP 
stwierdzili nieprawidłowości w zakresie spełniania 
warunków określonych w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, dotyczących wyma-
gań bhp oraz przystosowania pomieszczeń zakładu 
(stanowisk pracy) do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W jednym przypadku skierowano do Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego wniosek o uchylenie decyzji 

przyznającej pracodawcy status prowadzącego za-
kład pracy chronionej. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania administracyjnego, Wojewoda wydał 
decyzję uchylającą decyzję Pełnomocnika do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych i orzekł o utracie statusu. 
W drugim przypadku, po usunięciu nieprawidłowości, 
pracodawca utrzymał status prowadzącego zakład 
pracy chronionej.

Inne nieprawidłowości, stwierdzone u 11 praco-
dawców posiadających status prowadzącego zakład 
pracy chronionej, uzasadniały skierowanie stosow-
nych pism informacyjnych do wojewodów. W wyni-
ku tych powiadomień 2 pracodawców utraciło sta-
tus, w 2 przypadkach postępowanie jest w toku, zaś 
w 7 – zostało umorzone (stan na 24.04.2009 r.). 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w za-

kładach pracy chronionej. Natomiast stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakładach aktywności 
zawodowej był zadowalający. Również w zakładach 
ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy 
chronionej, zakładu aktywności zawodowej lub 
przystosowujących stanowiska pracy dla osób nie-

pełnosprawnych – stan przestrzegania przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy był 
dużo lepszy niż w zakładach już posiadających status 
zakładu pracy chronionej.

W 2008 r. wzrósł odsetek zakładów pracy chro-
nionej, w których stwierdzono nieprawidłowości
w następujących obszarach objętych kontrolą:
– eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych 

– głównie brak pomiarów skuteczności działa-
nia ochrony przeciwporażeniowej, uszkodzone 
gniazda elektryczne, stosowanie przedłużaczy 
niezabezpieczonych przed uszkodzeniem me-
chanicznym, rozdzielnie elektryczne niezabezpie-
czone przed dostępem osób nieupoważnionych 
(z 42% w 2007 r. do 46% w 2008 r.); 

– przystosowanie obiektów lub pomieszczeń do 
potrzeb wynikających z dysfunkcji osób niepełno-
sprawnych (z 20% do 26%);

– zatrudnianie osób niepełnosprawnych w godzi-
nach nadliczbowych (z 11% do 18%);

– udzielanie urlopów wypoczynkowych i dodatko-
wych (z 23% do 28%). 
Należy zaznaczyć, że wzrosła również liczba osób 

niepełnosprawnych, których te nieprawidłowości do-
tyczyły.

Podobnie jak w latach poprzednich, na wyso-
kim poziomie utrzymał się odsetek zakładów pracy 
chronionej, w których stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące: 
– eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 

(najczęściej: zdemontowane lub uszkodzone 
osłony części wirujących maszyn i urządzeń, brak 
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urządzeń ochronnych zabezpieczających przed 
wejściem pracownika w strefę niebezpieczną);

– pomieszczeń higienicznosanitarnych (niewyposa-
żenie zgodnie z przepisami, uszkodzone elemen-
ty armatury, urządzeń sanitarnych);

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.
Mniejsza skala nieprawidłowości dotyczyła na-

tomiast budynków i pomieszczeń pracy. Zły stan 
techniczny obiektów i pomieszczeń wynikający z na-
turalnego zużycia ich elementów w trakcie użytko-
wania (brak oznakowania lub zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz dróg i przejść komunikacyj-
nych, ubytki lub nierówności pochylni, schodów
i posadzek) stwierdzono w 27% zakładów (w 2007 r. 
– w 43% zakładów).

Z roku na rok obserwowany jest coraz większy 

spadek zainteresowania ubieganiem się o uzyskanie 

statusu zakładu pracy chronionej. W 2008 r. wnioski 
takie skierowało tylko 57 pracodawców, z których 
18 już posiadało ww. status i zwracało się ponownie 
(np. z powodu posiadania decyzji przyznającej sta-
tus na czas określony lub zmiany miejsca prowadze-
nia działalności) o uzyskanie opinii potwierdzającej 
spełnienie wymogów ustawowych. Dla porównania: 
w 2007 r. ww. wnioski skierowało 73 pracodawców,
w 2006 r. – 100 pracodawców, podczas gdy jeszcze 
w 2005 r. podobne wnioski złożyło 496 pracodaw-
ców, a w 2004 r. – 729. Maleje także liczba zakładów 
pracy chronionej. Wg rejestrów PIP w roku 2004 by-
ło ich 2 772, w roku 2007 – 2 329, zaś w roku 2008 
– 2 191. Pracodawcy tracą status lub sami z niego re-
zygnują, wskazując na przyczyny ekonomiczne oraz
nadmierne obowiązki, jakie prawo nakłada na prowa-
dzących zakłady pracy chronionej, a także częstsze,
zgodnie z wymaganiami prawa, kontrole różnych or-
ganów, w tym Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodaw-
cy twierdzą też, że podwyższonych kosztów związa-
nych z prowadzoną działalnością nie rekompensują 
(już od dawna) ulgi i dotacje ze strony państwa. 

Wzrasta natomiast systematycznie liczba pra-

codawców przystosowujących stanowiska pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 

pracy. W roku 2008 skontrolowano prawie 2 razy wię-
cej takich stanowisk pracy niż w roku 2007. W ocenie 
inspektorów PIP, wiąże się to z coraz większą świado-
mością pracodawców, że zatrudniając osoby niepeł-
nosprawne można osiągnąć wymierne korzyści finan-
sowe nie tylko dzięki zwolnieniu z obowiązku wpłat 
na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, ale również poprzez obniżenie kosztów 
pracy w wyniku dofinansowania do wynagrodzeń, 
refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, itp. 
Ponadto znaczna liczba pracodawców skorzystała 
z możliwości (która pojawiła się w wyniku kolejnej 
nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 
uzyskania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy dla osoby niepełnosprawnej z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Należy jednak zauważyć, że w kontrolowanych za-
kładach prawie 60% niepełnosprawnych zatrudnio-
nych na tych stanowiskach stanowiły osoby z lek-
kim stopniem niepełnosprawności, chociaż – co warto
podkreślić – wzrosła również liczba stanowisk pra-

cy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orga-

nizowanych przez pracodawców z otwartego rynku 

pracy i niekorzystających z dofinansowania z Fun-

duszu. Jest to pozytywna tendencja wskazująca na 

możliwość osiągnięcia pełniejszej integracji osób 

niepełnosprawnych. 
Od wielu lat, jako przyczynę złego stanu tech-

nicznego obiektów, pomieszczeń i ich wyposażenia 
pracodawcy zakładów pracy chronionej wskazują 
brak środków finansowych na inwestycje i bieżące 
remonty. Ich niepewność i niepokój budzą także 
zmiany w przepisach, w szczególności w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, a także zapowiada-
ne od dawna gruntowne zmiany systemowe dotyczą-
ce zatrudniania osób niepełnosprawnych. To również 
wskazywane jest jako przyczyna nieinwestowania
w infrastrukturę przedsiębiorstw i pogarszania się 
stanu bhp w zakładach pracy chronionej. 

Inspektorzy pracy podkreślają jednak, że znaczna 

część nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy (ponad 30%) stwierdzonych w zakła-

dach pracy chronionej została usunięta już w trak-

cie prowadzenia kontroli. Wynikała więc bardziej
z zaniedbań pracodawców niż z braku środków fi-
nansowych. 

Pracodawcy uskarżają się także na konieczność 
stosowania sztywnych norm czasu pracy w odniesie-
niu do pracowników niepełnosprawnych, co utrud-
nia bardziej elastyczne prowadzenie działalności 
– umożliwiające dostosowanie się do potrzeb rynku. 
Wyrażają opinię, że normy czasu pracy powinny 
być jednakowe dla pracowników z orzeczoną grupą 
niepełnosprawności i dla pracowników, którzy takie-
go orzeczenia nie posiadają. Z tych samych powo-
dów udzielają pracownikom urlopów wypoczynko-
wych i dodatkowych w taki sposób, aby zakład mógł 
funkcjonować bez zakłóceń. 

Inspektorzy pracy podkreślają, że wielu praco-
dawców oraz osób pełniących funkcje doradcze
w zakładach pracy nie ma dostatecznej wiedzy od-
nośnie wymagań, jakie powinien spełniać zakład 
zatrudniający osoby niepełnosprawne. Pracodawcy 
tłumaczą to brakiem odrębnego uregulowania okre-
ślającego podstawowe wymogi w zakresie obiektów 
i pomieszczeń, ich wyposażenia oraz organizacji 
stanowisk pracy zależnie od rodzaju niepełnospraw-
ności zatrudnionych. Istniejące uregulowania są 
rozproszone i trudne do zidentyfikowania (często nie 
odnoszą się wprost do osób niepełnosprawnych i nie 
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uwzględniają kwestii przystosowania pomieszczeń 
i stanowisk pracy ze względu na rodzaje niepełno-
sprawności). 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
 dalszego monitorowania warunków pracy osób 

niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie 
stanu obiektów i pomieszczeń, likwidacji barier 
architektonicznych oraz prawidłowej organizacji 
i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb tej 
grupy pracowników;

 kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych na 
stanowiskach pracy – przystosowywanych lub 
wyposażanych w ramach środków pozyskanych 
z PFRON – opiniowanych w latach poprzednich 
przez inspektorów pracy; 

 podjęcia działań mających na celu spowodo-
wanie zamieszczania przez lekarzy medycyny 
pracy (przeprowadzających badania profilak-
tyczne pracowników) – w orzeczeniach o bra-
ku przeciwwskazań do wykonywanej pracy 
– szczegółowych informacji istotnych dla właś-
ciwej organizacji pracy osoby niepełnospraw-
nej;

 opracowania jednolitych przepisów (zasad),
w których określone zostałyby podstawowe wy-
mogi, jakie powinny zostać spełnione przez pra-
codawcę zatrudniającego osoby niepełnospraw-
ne, zależnie od rodzaju niepełnosprawności tych 
osób (w szczególności obejmujących oprzyrzą-
dowanie i organizację stanowisk pracy);

 wprowadzenia zmiany do art. 10 ust. 1 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych, w zakresie 
prawa do pierwszego dodatkowego urlopu wy-
poczynkowego osoby zakwalifikowanej do gru-
py o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności – proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia po dniu przyznania jej jednego
z tych stopni niepełnosprawności;

 rozwijania działań informacyjnych i poradnictwa 
dla pracodawców (którzy chcą uzyskać status 
prowadzącego zakład pracy chronionej lub 
przystosowują stanowiska pracy dla osób niepeł-
nosprawnych), zwłaszcza w zakresie dostosowa-
nia obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy 
do szczególnych potrzeb wynikających ze zmniej-
szonej sprawności.
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Rzeczywistą miarą efektywności są zarówno 
podane w niniejszym rozdziale liczby, obrazujące 
rozmiar wyeliminowanych naruszeń i poprawę wa-
runków pracy, jak i wielkości w istocie niemierzalne, 
bo odnoszące się do uchybień i patologii, którym 
udało się zapobiec wskutek działalności PIP, także 
promocyjnej i prewencyjnej.

Statystyczne ujęcie rezultatów pracy inspek-
torów PIP stanowi ważny wyznacznik jej skutecz-
ności, choć oczywiście nie wyczerpuje całokształtu 
działań urzędu na rzecz likwidowania nieprawidło-
wości w zatrudnieniu oraz zagrożeń w środowisku 
pracy.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze efekty dzia-
łań Państwowej Inspekcji Pracy w roku sprawozdaw-
czym, które można ująć w postaci danych liczbo-
wych: 

 wyeliminowanie przez pracodawców niepra-
widłowości z zakresu legalności zatrudnienia 
dotyczących 160 tys. osób (w tym potwierdzenie 
na piśmie istnienia stosunku pracy dla prawie 
10,2 tys. osób będących stronami umów cywilno-
prawnych oraz dla ponad 3,2 tys. osób pracują-
cych bez żadnej umowy);

 skorygowanie treści umów o pracę w odniesieniu 
do prawie 42,1 tys. pracowników;

 wpłacenie przez płatników zaległych składek na 

Fundusz Pracy za 38,5 tys. pracowników – na 
łączną kwotę 4,5 mln zł;

 wpłacenie przez płatników zaległych składek na 

ubezpieczenie społeczne 4,3 tys. pracowników, 
na łączną kwotę 11,6 mln zł;

 wyegzekwowanie dla 150 tys. pracowników na-

leżności na kwotę 104 mln zł;

 wyeliminowanie nieprawidłowości związanych 
z zatrudnianiem prawie 13,1 tys. pracowników 
w godzinach nadliczbowych;

 wyeliminowanie nieprawidłowości w ewidencji 

czasu pracy 108,7 tys. pracowników oraz zało-
żenie ww. ewidencji dla blisko 40 tys. zatrudnio-
nych;

 udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych 
blisko 63 tys. pracowników;

 zrealizowanie przez pracodawców 88 orze-

czeń sądowych, zasądzających na rzecz pra-
cowników określone świadczenia, w tym wyna-
grodzenia i inne należności ze stosunku pracy.

Ponadto, w wyniku kontroli inspektorzy wyegze-
kwowali wykonanie przez pracodawców obowiązków 
określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym dotyczących:

 oceny ryzyka zawodowego (łącznie w odniesieniu 
do 340,1 tys. pracowników);

 badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (prawie 78,2 tys. 
pracowników);

 badań lekarskich (prawie 43,9 tys. pracowników);

 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
(prawie 92,5 tys. pracowników).

Podkreślić należy, że w wyniku działań ins-
pektorów pracy zlikwidowane zostały w kontro-

lowanych zakładach bezpośrednie zagrożenia dla

życia i zdrowia w odniesieniu do 53,5 tys. pracow-
ników.
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DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY

Polskiej inspekcji pracy powierzona została 
rola lidera projektu. Podkreślić należy, że po raz 
pierwszy w historii SLIC kierownictwo kampanii 
oddano inspekcji pracy z tzw. „nowych” krajów Unii 
Europejskiej. 

1.  Europejska kampania informacyjno-
-kontrolna „Ręczne przemieszczanie 
ciężarów”

Ograniczaniu i eliminacji ręcznego przemiesz-
czania ciężarów, w związku z prewencją schorzeń 
mięśniowo-szkieletowych, poświęcona była w roku 
2008 europejska kampania informacyjno-kontrolna 
pod patronatem Komitetu Wyższych Inspektorów 
Pracy (SLIC).

Wspólne działania 26 inspekcji pracy polegały na 
przeprowadzeniu kontroli ręcznych prac transporto-
wych w branżach handel detaliczny oraz budownic-
two. Kontrole prowadzone były według wspólnych 

wytycznych, a ich wyniki poddane zostały ocenie 
na podstawie wspólnego formularza ewaluacyjnego. 
Polska inspekcja pracy – jako koordynator – do-
starczyła krajom partnerskim również materiały, na 
podstawie których przeszkoleni zostali inspektorzy 
pracy biorący udział we wspólnych działaniach. 
Kampania informacyjna opierała się na publikacjach 
– adresowanych do pracodawców i pracowników 
– promujących dobre praktyki na rzecz eliminacji 
(ograniczania) transportu ręcznego, przygotowanych 
przez Polskę w 25 wersjach narodowych (kilkana-
ście języków europejskich) oraz stronie internetowej 
www.handlingloads.eu (dostępnej w 21 językach 
do roku 2012). Publikacje zostały następnie wydru-
kowane nakładem zagranicznych partnerów – łącz-
nie w kilkuset tysiącach egzemplarzy (przykładowo: 
50 tysięcy egzemplarzy w Portugalii). Dla siedmiu 
państw publikacje wydrukowano na terenie Polski, ze 
środków finansowych UE.

Na potrzeby polskiej edycji kampanii wydane 
zostały (nakładem PIP) publikacje w łącznym na-

kładzie 52 tys. egzemplarzy. Wyprodukowano rów-
nież spoty i krótkometrażowe filmy animowane,
popularyzujące praktyczne przykłady działań pre-
wencyjnych w obszarze ręcznych prac transporto-
wych.

Jak wynika z arkuszy ewaluacyjnych, przekaza-
nych przez kraje biorące aktywny udział w kampanii 
– materiały dostarczone przez Państwową Inspekcję 

Pracy zostały ocenione jako przydatne i wysokiej ja-

kości (bardzo dobre i dobre). 
Na wszystkie działania związane z koordynacją 

europejskiej kampanii Państwowa Inspekcja Pracy 
pozyskała dofinansowanie z funduszy Unii Europej-

skiej (linia budżetowa 04.040103 PROGRESS – Wa-
runki pracy).

Polska edycja kampanii „Ręczne przemiesz-
czanie ciężarów 2008” pod hasłem „Mniej dźwigaj” 
skoncentrowana była na popularyzacji dobrych 
praktyk, przede wszystkim poprzez szkolenia 
i seminaria adresowane do pracodawców i pracow-
ników sektorów: budownictwo, handel detaliczny 
i ochrona zdrowia. W 2008 r. we wszystkich okręgo-
wych inspektoratach pracy zorganizowano łącznie 
255 szkoleń z zakresu ręcznego przemieszczania 
ciężarów.

W kwietniu 2009 roku wysiłki państw UE na 
rzecz eliminacji lub ograniczania uciążliwości 
związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów 
zostały podsumowane podczas dwudniowego se-
minarium w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 
Raport na temat efektów kampanii zamieszczony 
jest na stronie www.pip.gov.pl oraz na stronie kam-
panii: www.handlingloads.eu.

Ilustracja 1. Przykład wyeliminowania
ręcznego przemieszczania ciężarów

Kontrole w branży handel detaliczny objęły 
176 jednostek, w tym 14 centrów dystrybucyjnych; 
54 placówki zatrudniające do 10 osób; 82 placówki 
o zatrudnieniu od 11 do 100 osób oraz 26 placówek 
powyżej 100 zatrudnionych. Oprócz prac polegają-
cych na ręcznym przemieszczaniu ciężarów, wyko-
nywanych na terenie sklepów, kontroli i odrębnej 
ocenie poddano prace związane z dostawą ciężkich 
towarów do miejsc wskazanych przez klientów (tzw. 
dostawy do klienta).

Inspektorzy pracy prowadzili kontrole według 
jednolitych wytycznych, uwzględniających 17 za-
gadnień związanych z ręcznym przemieszczaniem 
ciężarów. W ramach danego zagadnienia należa-
ło skontrolować i ocenić w danej jednostce organi-
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zacyjnej poziom dostosowania do wymogów bez-
pieczeństwa i ergonomii, według czterostopniowej 
skali: 
1 – gdy dostosowanie było znikome,
2 – gdy dostosowanie było małe,
3 – gdy dostosowanie było średnie,
4 – gdy dostosowanie było pełne.

W placówkach zatrudniających do 10 osób prace 
polegające na ręcznym przemieszczaniu towarów 
miały charakter dorywczy i wykonywane były przez 
osoby zatrudnione na stanowiskach kasjerów. Z re-
guły przy pomocy ręcznego wózka (zazwyczaj był
to wózek przeznaczony dla klientów) ładunki z to-
warem przemieszczano z magazynu pod regały
i tam ręcznie rozkładano na półki. Nierzadko też 
towar, umieszczony w skrzynce, był przynoszony 
lub przeciągany po podłodze z magazynu pod rega-
ły. Dostawy towarów prowadzone były prawie co-
dziennie. 

W placówkach zatrudniających od 11 do 

100 pracowników ręczne prace transportowe miały 
również charakter dorywczy. Ładunki z towarem 
były przemieszczane na halę sprzedaży przy po-
mocy ręcznych wózków oraz wózków z napędem 
silnikowym, a następnie ręcznie rozkładane na półki 
regałów. Jeżeli półki regałów znajdowały się na 
wysokości powyżej 160 cm, korzystano z podes-
tów lub drabin. W magazynach wysokiego składo-
wania korzystano ze sprzętu zmechanizowanego. 
Towar dostarczany do magazynu pakowany był 
zazwyczaj na europaletach.

W placówkach zatrudniających powyżej 

100 pracowników prace polegające na ręcznym 
przemieszczaniu ciężarów wykonywane były przez 
wyspecjalizowany personel – pracowników ma-
gazynowych. Ładunki z towarami dowozili oni na 
halę sprzedaży za pomocą wózków silnikowych, 
następnie rozkładali je na półki wykorzystując dra-
biny. 

W magazynach korzystano ze sprzętu zmecha-
nizowanego. Towar dostarczany do magazynu pako-
wany był zazwyczaj na europaletach.

W centrach dystrybucyjnych ładunki zazwyczaj 
przemieszczane były za pomocą zmechanizowane-
go sprzętu. Prace ręczne ograniczone zostały do 
prac związanych z kompletowaniem ładunków 
(palet). 

Natomiast ręczne przemieszczanie ciężarów 
związane z dostawą towaru do klienta polegało na 
załadunku zakupionego towaru na samochód w pla-
cówce, a następnie rozładunku przed domem klien-
ta. Wnoszenie towaru spod domu do mieszkania 
zazwyczaj organizował klient we własnym zakresie 
lub, jeżeli umowa tak stanowiła, wykonywali te pra-
ce pracownicy placówki albo przewoźnika. 

W tabelach zamieszczono wyniki kontroli, sta-
nowiące średnią ważoną z ocen wpisanych przez 
inspektorów pracy w poszczególnych ankietach. 

Inspektorzy pracy najniżej ocenili poziom do-
stosowania kontrolowanych placówek do wymagań 
przepisów w zakresie:
 oceny ryzyka zawodowego (brak udokumento-

wanej oceny, nieuwzględnienie w ocenie zagro-
żeń związanych z ręcznym przemieszczaniem 
ciężarów, nieinformowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym);

 szkolenia w dziedzinie bhp (niepoddanie pra-
cowników wstępnemu i okresowemu szkoleniu, 
a także nieuwzględnienie w programach szkoleń 
zagadnień związanych z ręcznym przemieszcza-
niem ciężarów);

 instrukcji bhp przy wykonywaniu ręcznych 
prac transportowych i magazynowania (brak in-
strukcji, nieodpowiednie postanowienia zawarte 
w instrukcji, niezapoznanie pracowników z in-
strukcją);

 profilaktycznych badań lekarskich (dopuszcze-
nie pracownika do pracy bez aktualnego orze-
czenia lekarskiego stwierdzającego brak prze-
ciwwskazań do pracy na stanowisku, na którym
przemieszcza się ciężary; nieprzekazanie leka-
rzowi-profilaktykowi informacji, że skierowany 
na badania pracownik będzie zatrudniony w wa-
runkach narażania układu mięśniowo-szkieleto-
wego wynikającego z pracy polegającej na prze-
mieszczaniu ciężkich przedmiotów);

 wyposażenia pracowników wykonujących do-
stawy towarów do klienta w sprzęt ułatwiający 
dźwiganie ciężarów.

W świetle ustaleń inspektorów pracy można 
stwierdzić, że dostosowanie do wymogów bez-
pieczeństwa i ergonomii w zakresie ręcznego 
przemieszczania ciężarów w jednostkach organiza-
cyjnych handlu detalicznego kształtuje się na po-

ziomie powyżej średniego (nieco powyżej 3 stop-
nia w skali od 1 do 4). Oznacza to, że ten rodzaj 
prac w sektorze handlu nie wymaga już ciągłe-
go nadzoru ze strony inspektorów pracy, a jedy-
nie interwencji w przypadkach szczególnego ła-
mania prawa. Stwierdzone nieprawidłowości miały 

głównie charakter uchybień natury organizacyjnej

W większych placówkach dostosowanie 
do wymagań oceniono nieznacznie lepiej niż 
w mniejszych. (W sklepach wielkopowierzch-
niowych względy organizacyjne wymuszają za-
kup sprzętu eliminującego transport ręczny). 
Poziom dostosowania do wymagań podczas
ręcznego przemieszczania ciężarów w trakcie
dostawy towarów do klienta inspektorzy pra-
cy ocenili nieznacznie gorzej niż tego typu pra-
ce wykonywane na terenie placówki (skle-
pu).
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Ręczne dźwiganie ciężarów w handlu detalicznym – wyniki oceny 

dot. wszystkich kontrolowanych jednostek

Nr Badane zagadnienie

Średnia ważona ocena

Wszystkie 
jednostki

(176)

w tym:

centra 
dystry-
bucyjne

(14)

placówki 
do 10 zatr.

(54)

placówki 
od 11 do 
100 zatr.

(82)

placówki pow. 
100 zatr.

(26)

Organizacja pracy

1. Profilaktyczne badania lekarskie 3,04 3,43 2,48 3,12 3,73

2. Eliminacja ręcznego przemieszczania 
ciężarów 3,02 3,14 2,73 3,09 3,35

3. Ocena ryzyka zawodowego dla prac 
w transporcie ręcznym 2,33 2,69 1,83 2,35 3,12

4. Sprzęt i urządzenia do ręcznego 
transportu 3,13 3,69 2,85 3,12 3,54

5. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa 
w transporcie ręcznym 2,84 3,43 2,39 2,99 2,96

6. Instrukcja bhp dla transportu ręcznego 2,61 3,33 1,76 2,84 3,19

7. Odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej 3,28 3,46 3,15 3,34 3,27

8. Prace zespołowe 3,30 2,67 3,42 3,25 3,45

9. Prace w ograniczonej przestrzeni 3,16 3,50 3,17 3,12 3,21

10. Warunki środowiska pracy 3,46 3,85 3,27 3,55 3,54

Załadunek/wyładunek i przeładunek

11. Dźwiganie (podnoszenie/opuszczanie/
przekładanie/pakowanie) 3,24 3,08 3,22 3,27 3,23

Transport poziomy

12. Relacja dystansu i obciążenia 3,41 3,77 3,31 3,38 3,65

13. Drogi transportowe 3,26 3,14 3,26 3,22 3,42

14. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 3,37 3,15 3,36 3,38 3,46

Transport z pokonywaniem różnic wysokości

15. Relacja dystansu i obciążenia 3,31 2,60 3,13 3,48 3,44

16. Drogi transportowe 3,37 3,67 3,06 3,54 3,47

17. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 3,23 2,75 3,06 3,38 3,29

Ogólnie (z 17 powyższych zagadnień) 3,12 3,25 2,87 3,17 3,37

Źródło: dane PIP.

(w tym przygotowania pracowników do pracy) oraz 
niedostatecznego wyposażenia w sprzęt ułatwia-
jący ręczne przemieszczanie ciężarów, szczególnie 
w małych placówkach handlowych. Tego typu nie-

prawidłowości mogą być usuwane w wyniku działania 

kontrolno-doradczego służby bhp pracodawcy. 
Wieloletnie kontrole, jak również podjęte inten-

sywne działania prewencyjne i promocyjne, ukie-

runkowane na pracodawców i pracowników tego 
sektora, przyniosły oczekiwane rezultaty. Jednakże, 
ze względu na nadal niewystarczającą świadomość 
problemów związanych z ręcznym przemieszcza-
niem ciężarów wśród pracowników, pracodawców
i osób z nadzoru, uzasadnione jest kontynuowa-
nie przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii
promującej dobre praktyki w tym obszarze.

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PROMOCJA OCHRONY PRACY



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

162

Ręczne dźwiganie ciężarów w handlu detalicznym – wyniki oceny wg podziału na placówki 
krajowe i działające w ramach sieci międzynarodowych (bez centrów dystrybucyjnych)

Nr Badane zagadnienie

Średnia ważona ocena

placówki 
krajowe

(128)

placówki sieci 
międzynaro-

dowych 
(34)

w tym (np.):

Castorama
(4)

Carrefour
(10)

Organizacja pracy

1. Profilaktyczne badania lekarskie 2,80 3,79 3,75 3,60

2. Eliminacja ręcznego przemieszczania 
ciężarów 2,99 3,06 3,50 3,00

3. Ocena ryzyka zawodowego 
dla prac w transporcie ręcznym 2,08 3,15 3,25 3,50

4. Sprzęt i urządzenia do ręcznego 
transportu 3,02 3,44 3,75 3,20

5. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa 
w transporcie ręcznym 2,67 3,21 2,75 3,20

6. Instrukcja bhp dla transportu ręcznego 2,35 3,29 3,25 2,90

7. Odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej 3,24 3,38 3,50 3,40

8. Prace zespołowe 3,41 2,94 3,67 3,00

9. Prace w ograniczonej przestrzeni 3,16 3,10 3,67 3,50

10. Warunki środowiska pracy 3,41 3,62 3,75 3,50

Załadunek/wyładunek i przeładunek

11. Dźwiganie (podnoszenie/opuszczanie/
przekładanie/pakowanie) 3,24 3,26 3,25 3,50

Transport poziomy

12. Relacja dystansu i obciążenia 3,38 3,47 3,50 3,50

13. Drogi transportowe 3,29 3,18 3,75 3,40

14. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 3,42 3,26 3,25 3,20

Transport z pokonywaniem różnic wysokości

15. Relacja dystansu i obciążenia 3,34 3,39 3,33 3,33

16. Drogi transportowe 3,33 3,44 3,67 3,50

17. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 2,85 3,25 3,33 3,50

Ogólnie (z 17 powyższych zagadnień) 3,05 3,32 3,46 3,33

Źródło: dane PIP.
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Ręczne dźwiganie ciężarów w handlu detalicznym podczas dostawy towarów do klienta 

– wyniki oceny

Nr Badane zagadnienie

Średnia ważona ocena

Placówki 
łącznie

(43)

w tym:

do 10 zatr.
(19)

od 11 
do 100 zatr.

(20)

pow. 100 
zatr.
(4)

Organizacja pracy

1. Profilaktyczne badania lekarskie 2,63 2,50 2,50 3,75

2. Eliminacja ręcznego przemieszczania 
ciężarów 2,79 2,65 2,83 2,50

3. Ocena ryzyka zawodowego dla prac 
w transporcie ręcznym 1,90 1,50 2,11 2,75

4. Sprzęt i urządzenia do ręcznego transportu 2,78 2,33 3,00 3,50

5. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa 
w transporcie ręcznym 2,53 2,11 2,78 3,25

6. Instrukcja bhp dla transportu ręcznego 2,24 1,44 2,68 3,75

7. Odzież i obuwie robocze oraz środki 
ochrony indywidualnej 3,10 2,78 3,21 4,00

8. Prace zespołowe 3,29 3,33 3,47 3,33

9. Prace w ograniczonej przestrzeni 3,30 3,14 3,47 3,25

10. Warunki środowiska pracy 3,34 3,23 3,40 3,50

Załadunek/wyładunek i przeładunek

11. Dźwiganie (podnoszenie/opuszczanie/
przekładanie/pakowanie) 3,35 3,41 3,29 3,33

Transport poziomy

12. Relacja dystansu i obciążenia 3,48 3,61 3,28 3,75

13. Drogi transportowe 3,38 3,36 3,31 3,75

14. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 3,55 3,56 3,50 3,75

Transport z pokonywaniem różnic wysokości

15. Relacja dystansu i obciążenia 3,41 3,31 3,38 4,00

16. Drogi transportowe 3,27 3,25 3,25 3,50

17. Pchanie, ciągnięcie i przenoszenie 3,35 3,29 3,40 3,50

Ogólnie (z 17 powyższych zagadnień) 3,01 2,83 3,07 3,52

Źródło: dane PIP.

Na placach budów przeprowadzono 362 kon-
trole wykonywania ręcznych prac transportowych, 
np. podczas robót brukarskich, prac zbrojarskich
i betoniarskich, murarskich, wykończeniowych (dekar-
skich, elewacyjnych, montażu ślusarki, itp.), montażu 
rusztowań, robót instalacyjnych, prac rozbiórkowych. 

Kontrole były prowadzone według jednolitej an-
kiety specjalistycznej uwzględniającej 15 zagadnień 

związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów. 
Podczas kontroli oceniano przestrzeganie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ergonomii 
oraz stosowanie dobrych praktyk przy ręcznym trans-
porcie materiałów budowlanych, w celu zwiększenia 
stopnia ochrony układu mięśniowo-szkieletowego. 
Oceny dokonano według 4 -stopniowej skali: zniko-
me (1), małe (2), średnie (3), pełne (4).
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Ręczne przemieszczanie ciężarów w budownictwie – wyniki oceny

Nr Badane zagadnienie

Średnia ważona ocena

pracodawcy 
razem
(362)

w tym:

pracodawcy
(zatrud. 1–5)

(114)

pracodawcy 
(zatrud.
 6–20)
(173)

pracodawcy 
(zatrud. 
21–50)

(44)

pracodawcy 
(zatrud. >50)

(31)

Organizacja pracy

1. Profilaktyczne badania 
lekarskie 2,97 2,86 2,96 3,20 3,16

2. Eliminacja ręcznego 
przemieszczania ciężarów 3,01 3,00 2,97 3,21 3,06

3. Ocena ryzyka zawodowego 
dla prac w transporcie ręcznym 2,24 1,95 2,23 2,77 2,56

4. Sprzęt i urządzenia do ręcznego 
transportu 3,01 2,88 3,04 3,56 3,01

5.
Szkolenie dotyczące 
bezpieczeństwa w transporcie 
ręcznym

2,55 2,50 2,28 2,81 2,74

6. Instrukcja bhp dla transportu 
ręcznego 2,12 2,06 2,04 2,28 2,60

7.
Odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony 
indywidualnej

3,21 3,07 3,23 3,27 3,58

8. Prace zespołowe 3,08 3,01 3,09 3,03 3,20

9. Prace w ograniczonej 
przestrzeni 3,06 3,07 3,12 3,00 2,88

Załadunek/wyładunek

10. Dźwiganie (podnoszenie/
puszczanie) 3,19 3,25 3,31 3,00 3,14

11. Pchanie i ciągnięcie 3,05 3,09 3,10 2,96 3,06

Transport poziomy materiałów budowlanych

12. Relacja dystansu i obciążenia 3,31 3,25 3,36 3,29 3,31

13. Drogi transportowe 3,12 3,09 3,25 3,03 2,90

Transport z pokonywaniem różnic wysokości

14. Relacja dystansu i obciążenia 3,15 3,17 3,23 2,86 3,04

15. Drogi transportowe 2,98 3,00 3,04 2,84 2,76

16. Średnia ocena z 15 badanych 
zagadnień 2,95 2,93 2,95 3,01 3,00

Źródło: dane PIP.

W tabeli zamieszczono wyniki kontroli stanowią-
ce średnią ważoną z ocen wpisanych przez inspek-
torów pracy w ankiecie. 

Przestrzeganie przez pracodawców wymogów

bezpieczeństwa i ergonomii przy ręcznych pracach 

transportowych w budownictwie inspektorzy ocenili 
poniżej średniego poziomu dostosowania (ocena 

2,95). Na tę ocenę miały wpływ m.in. nieprawidłowo-

ści polegające na braku instrukcji bhp dla transpor-
tu ręcznego lub niezapoznaniu z nimi pracujących 
(181 pracodawców, tj. 52% otrzymało ocenę zniko-
mą: 1, a także w zakresie oceny ryzyka zawodowego 
przy ręcznych pracach transportowych – nie przepro-
wadziło lub dokonało jej niewłaściwie 145 pracodaw-
ców (41%), którzy w związku z tym otrzymali ocenę 
znikomą: 1. 
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Wpływ na ogólną ocenę badanych pracodaw-
ców miała również duża skala nieprawidłowości do-
tyczących szkolenia pracowników w zakresie bhp 
i ergonomii przy ręcznych pracach transportowych 
(84 pracodawców, tj. 24% otrzymało ocenę 1). 

Niezapewnienie odpowiedniego sprzętu i urzą-
dzeń pomocniczych stwierdzono u prawie co dziesią-
tego pracodawcy (8% otrzymało ocenę 1). Co gorsza, 
ręczne prace transportowe wykonywane przy użyciu 
sprzętu i urządzeń pomocniczych, jak krążki linowe, 
pasy, liny, zawiesia czy uchwyty do transportu tafli 
szkła, są na budowach istotnym problemem. Doty-
czy to zarówno stanu technicznego tych urządzeń, 
jak i sposobu ich użytkowania, np. stwierdzano 
prowizorycznie zamontowane wciągarki ręczne, nie-
prawidłowe zamocowanie i zły stan techniczny lin, 
nieatestowane haki. Podkreślić należy, że spośród 
poszczególnych grup zakładów (wg kryterium 
wielkości zatrudnienia) najniższą średnią ocenę uzy-

skały firmy budowlane zatrudniające nie więcej niż

5 osób.

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzo-
nych nieprawidłowości to:
–  brak jasnego, czytelnego systemu (mechanizmu 

bodźców) motywujących pracodawców do za-
stąpienia ręcznych prac transportowych – sprzę-
tem zmechanizowanym, zarówno w aspekcie 
oszczędności czasu pracy, jak i obniżenia kosz-
tów ewentualnych zdarzeń wypadkowych i scho-
rzeń pracowników;

–  brak wiedzy pracodawców nt. wymagań ergono-
mii, a także wiedzy nt. nowoczesnych urządzeń 
i narzędzi ułatwiających wykonywanie ręcznych 
prac transportowych;

–  lekceważenie zagrożeń; tolerowanie przez nad-
zór techniczny na budowie odstępstw od przepi-
sów bhp.
Natomiast pracodawcy, jako główne przyczyny 

stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywali:
–  szybkie tempo wykonywania robót budowlanych 

wynikające z krótkich terminów określonych przez 
inwestora;

–  złe przyzwyczajenia i nawyki pracowników wyko-
nujących ręczne prace transportowe;

–  niedobór pracowników posiadających zawodo-
we przygotowanie budowlane, doświadczenie 
i wiedzę na temat zagrożeń występujących przy 
określonych pracach; 

–  niską kulturę pracy niewykwalifikowanych pracow-
ników, których zmuszani są zatrudniać w miejsce 
brakującej wykwalifikowanej kadry;

–  brak środków finansowych na zakup maszyn 
i innych urządzeń technicznych, które wyelimino-
wałyby konieczność ręcznego przemieszczania 
ciężarów (powód ten wskazywali zwłaszcza pra-
codawcy – właściciele małych firm budowlanych). 

Stan przestrzegania na budowach przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu ręcznych prac transportowych wskazuje 
na potrzebę systematycznego prowadzenia działań 
prewencyjnych, mających na celu: 
 wskazywanie bezpiecznych zachowań i metod 

wykonywania prac związanych z transportem 
ręcznym,

 upowszechnianie wiedzy wśród pracodawców, 
osób nadzorujących oraz pracowników budow-
lanych – na temat zagrożeń związanych z wyko-
nywaniem pracy w warunkach obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego, 

 pokazanie konsekwencji zdrowotnych niewłaści-
wego dźwigania i przemieszczania ciężarów. 
Podniesienie kultury pracy zatrudnionych na bu-

dowach przyczyni się jednocześnie do poprawy sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
ręcznych prac transportowych.

Eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości zwią-
zanych z ręcznymi pracami transportowymi przynie-
sie też wymierne efekty w postaci zmniejszenia ab-
sencji chorobowej, co pozwoli obniżyć koszty pracy 
i podnieść jej jakość.

Bardzo istotnym efektem kampanii kontrolnej było 
uświadomienie pracownikom, pracodawcom i oso-
bom z nadzoru – wagi problemu, jakim są zagrożenia 
wynikające z ręcznego dźwigania ciężarów. Wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się praktyczne wskazówki 
dotyczące zapobiegania tym zagrożeniom. 

We współpracy z organizacjami pracodawców: 
Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Polską 
Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 
zrealizowano program szkoleń z zakresu transportu 
ręcznego, adresowanych do kadry kierowniczej pla-
cówek handlowych oraz pracowników zajmujących 
się w swojej pracy ręcznym przemieszczaniem cię-
żarów. W sieciach handlowych, głównie „Carrefour” 
i „Biedronka”, odbyło się 61 szkoleń dla 1 886 pra-
cowników. Dodatkowo, w okręgowych inspektora-
tach pracy zorganizowano 22 szkolenia, seminaria
i spotkania informacyjne dla pracodawców z sektora 
handlu. 

Dla pracodawców budowlanych zorganizowa-
no 52 szkolenia. Ważnym ich elementem była 
prezentacja praktycznych rozwiązań eliminujących 
lub ograniczających dźwiganie i ręczny trans-
port ciężarów. W szkoleniach uczestniczyło 2 395 

pracodawców z branży budowlanej. Inspektorzy 
pracy prowadzili równolegle akcję informacyjno-
-doradczą przekazując pracodawcom, osobom 
kierującym pracownikami oraz pracownikom ulotki 
i broszury wydane w ramach europejskiej kampanii 
kontrolno-informacyjnej nt. ręcznego przemieszcza-
nia ciężarów „Mniej dźwigaj”. Organizowali spotka-

nia z młodzieżą szkół budowlanych poświęcone 
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problematyce eliminowania obciążeń układu mię-
śniowo-szkieletowego przy dźwiganiu i przenosze-
niu ciężarów podczas prac w budownictwie. Dla 
młodzieży budowlanych szkół ponadgimnazjalnych 
zorganizowano konkurs „Mniej dźwigaj” w dwóch 
kategoriach: plakatu i prezentacji multimedialnej 
(OIP Katowice).

Działaniami edukacyjnymi w omawianym ob-
szarze objęte zostały także placówki ochrony zdro-

wia – w 86 szkoleniach i seminariach wzięło udział 
łącznie 3 116 pracodawców i pracowników tych 
zakładów. Szczególną okazją do prezentacji doś-
wiadczeń w zakresie eliminacji lub ograniczania 
ręcznego przemieszczania ciężarów w ochronie 
zdrowia była konferencja nt. „Profilaktyka zagrożeń 
zdrowotnych pielęgniarek i położnych” zorgani-
zowana w Malborku przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku, Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku. 

Poza szkoleniami, Państwowa Inspekcja Pracy 
prowadziła skoordynowane działania kontrolno-
prewencyjne w sektorach objętych kampanią. Jako 
dobry przykład takiego podejścia można wska-
zać działania podjęte w sieci sklepów należących 
do spółki Bresse Pol z Torunia. Inspektorzy pracy, 
na podstawie dokumentacji spółki, przeprowadzili 
analizę przyczyn wypadków we wszystkich 32 za-
rządzanych przez nią placówkach handlowych. 
Następnie wyselekcjonowano 9 sklepów, w któ-
rych: zarejestrowano najwięcej wypadków przy pra-
cy związanych z dolegliwościami układu mięśnio-
wo-szkieletowego lub zatrudniano młodocianych  
w ramach nauki zawodu albo też zatrudniano 
jedynie kobiety. Efektem działań inspektorów PIP 

w tych placówkach było m.in. wyposażenie skle-

pów w sprzęt ułatwiający transport ręczny (np. 
pomosty robocze) oraz stanowiska kasowe do-
stosowane do wymagań przepisów. Pracownicy 

obsługujący wózki elektryczne otrzymali specjal-
ne buty ochronne. Dodać należy, iż dla 35 kierow-
ników sklepów oraz przedstawicieli Zarządu Spółki 
Bresse Pol zorganizowano szkolenie, podczas 
którego przedstawiano dobre praktyki oraz udzie-
lano porad służących rozwiązywaniu konkretnych 
problemów ochrony pracy w sklepach należących 
do Spółki.

Zagadnienia związane z kampanią „Mniej dźwi-
gaj 2008” popularyzowane były podczas 68 targów

i imprez branżowych, w których brała udział Państwo-
wa Inspekcja Pracy. W związku z kampanią, w prasie, 
radiu, telewizji i internecie ukazały się łącznie 154 
informacje i audycje dotyczące tematyki ręcznego 
przemieszczania ciężarów. W okręgowych inspekto-
ratach pracy odbyło się 29 konkursów i quizów dla 
młodzieży, w których wzięło udział 758 osób. 

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji 
Pracy dostępne są informacje o kampanii, przepisach 
dotyczących transportu ręcznego oraz wydawnic-
twa dla sektorów handlu, budownictwa, transportu 
i ochrony zdrowia.

2.  Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym”

Inspekcja pracy prowadzi konsekwentne dzia-
łania, podnoszące poziom wiedzy i świadomości 
zagrożeń występujących przy pracach wykony-
wanych przez rolników indywidualnych i członków 
ich rodzin. W roku 2008 specjalistom z PIP udało 
się dotrzeć do znacznie większej liczby osób pra-
cujących w rolnictwie. Przeprowadzono ponad 14 

tys. wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc prowa-

dzenia prac polowych (o 48% więcej niż w roku 
2007), gdzie pracowało łącznie 31,3 tys. rolników 
i członków ich rodzin.

Wizytacje w rolnictwie indywidualnym 2008 2007 2006

wizytacje ogółem, w tym: 14 352 9 679 10 620

–  prac żniwnych 5 892 4 201 5 728

–  innych prac polowych 1 867 981 860

wizytacje gospodarstw ogółem, w tym dotyczące: 6 593 4 497 4 032

–  badania wypadków 157 125 102

–  praktyk uczniowskich 161 61 101

–  uczestniczących w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 1 138 1 092 1 399

liczba pracujących podczas wizytacji 31,3 tys. 9,8 tys. 11,4 tys.

Wizytacje w rolnictwie indywidualnym w latach 2006–2008
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Podczas wizytacji gospodarstw, miejsc prowa-
dzenia prac polowych i transportowych pracowni-
cy Inspekcji dokonali przeglądu stanu techniczne-

go 9,2 tys. ciągników, 8,8 tys. przyczep rolniczych, 
3,9 tys. kombajnów oraz 9,3 tys. innych maszyn 
i urządzeń technicznych używanych przy pracach 
rolniczych (piły tarczowe do cięcia drewna, pra-
sy do słomy, kosiarki, maszyny do zbioru roślin 
okopowych, opryskiwacze, rozrzutniki obornika). 
W rolnictwie nieustannie funkcjonuje duży odse-
tek maszyn, których zły stan techniczny może ge-
nerować poważne zagrożenia dla użytkujących je
rolników. Co druga maszyna lub sprzęt rolniczy 

oceniona przez pracowników Inspekcji w trakcie

wizytacji, posiadała uchybienia w stanie technicz-

nym, mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi. 
70% ocenionych pił – maszyn powszechnie sto-
sowanych w gospodarstwach rolnych – nie po-
siadało przede wszystkim osłon tarczy piły lub 
osłon napędu tarczy. Co drugi ciągnik sprzęgnięty 

z maszyną nie posiadał wymaganej osłony wału 

przegubowo-teleskopowego. 141 ciągników wyko-
nanych było we własnym zakresie przez rolników
(tzw. „samy”). Urządzenia te nie spełniały wymo-
gów bhp i stwarzały bardzo duże zagrożenia wy-
padkowe.

Jednocześnie, z relacji pracowników Inspekcji 
wizytujących gospodarstwa wynika, że część rolni-
ków skorzystała ze środków unijnych przy zakupie 
maszyn, wymieniając tym samym stary sprzęt na 
nowszy, bezpieczniejszy, choć często wcześniej 
już używany. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt znacznego 
wyeliminowania wieloetapowego zbioru zbóż z uży-
ciem wiązałek i kosiarek, na rzecz zbioru kombaj-
nowego. Oznacza to zmniejszenie nakładów pracy 
ludzkiej, co powinno przełożyć się na zmniejszone 
ryzyko wypadkowe.

W dalszym ciągu wysoki jest poziom zagrożeń 

wynikających z nieprawidłowego transportu i po-

ruszania się po drogach publicznych. Zaobser-
wowano 925 przypadków (68% objętych oceną) 
transportu maszyn w pozycji roboczej (ponadwy-
miarowej, z wystającymi elementami ostrymi), prawie 
740 przypadków braku sygnalizacji świetlnej (57%) 
oraz prawie 500 pojazdów nieposiadających homo-
logacji (przyczepy-samoróbki). 

Problemem ciągle nierozwiązanym jest wystę-

powanie azbestu w środowisku wiejskim. Są to 

głównie płyty azbestowo-cementowe, używane 
do pokryć dachowych budynków mieszkalnych 
i inwentarskich. Z obserwacji inspektorów pracy 
wynika, że świadomość zagrożeń kancerogennych 
ze strony azbestu jest niewielka, a powszechność 
jego występowania wskazuje na bardzo duże nie-
bezpieczeństwo zachorowań rolników i ich rodzin 
w przyszłości. O stopniu nieświadomości za-

grożeń świadczy niefrasobliwość rolników we 

wtórnym wykorzystaniu azbestu do utwardzania 

dróg polnych, budowy wiat na podwórzach, czy 

napraw dachów innych budynków z użyciem na-

rzędzi mechanicznych. 

Rolnictwo indywidualne jest dziedziną gospodar-
ki, gdzie dość powszechnie powierza się dzieciom 
i nieletnim wykonywanie różnorodnych prac. Zjawisko 
to niesie ze sobą szereg zagrożeń dla ich zdrowia i ży-
cia. Szczególnie rażące są przypadki dopuszczania 

nieletnich do wykonywania prac niebezpiecznych 
– kierowania ciągnikami, oporządzania niebezpiecz-
nych dużych zwierząt gospodarskich, pozostawania 
w pobliżu pracujących – bez osłon – maszyn czy 
w trakcie zabiegów chemizacyjnych.

Państwowa Inspekcja Pracy, obok doradztwa 
realizowanego podczas wizytacji w gospodars-

Wykres 66. Odsetek maszyn rolniczych i urządzeń technicznych, w których stwierdzono uchybienia w zakresie bhp
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twach rolnych, prowadzi działalność o charakte-

rze edukacyjnym dla społeczności wiejskiej (dzieci 
i dorośli), w zakresie najczęściej występujących 
podczas pracy zagrożeń. Edukacji towarzyszą 

konkursy (plastyczne, olimpiady wiedzy) oraz inne 
formy interaktywne mające na celu budowanie za-
interesowania i zaangażowania na rzecz ochrony 
pracy i zdrowia.

Ponad połowę ze zorganizowanych spotkań 
szkoleniowych dla społeczności wiejskiej pracow-
nicy Inspekcji Pracy przeprowadzili samodzielnie. 
Ponadto współuczestniczyli w organizacji szkoleń 
w szczególności z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, 
Stowarzyszeniami Rolników. 

W czasie ww. spotkań z rolnikami poruszane były 
szeroko zagadnienia bezpieczeństwa podczas prac 
z użyciem środków ochrony roślin, właściwych za-
chowań podczas prac transportowych oraz problem 
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. 
Omawiano również kwestie związane ze zdrowiem 
– dotyczące zabezpieczania i usuwania azbestu 
z gospodarstw, dolegliwości mięśniowo-szkieleto-
wych oraz chorób zawodowych.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła także 
działania zachęcające rolników do poprawy stanu 
technicznego maszyn rolniczych, współuczestnicząc 
w akcjach wymiany starych osłon wałków odbioru mo-
cy ciągników (w liczbie ponad 150 sztuk) oraz organi-
zując pokazy bezpiecznej obsługi ciągników i agrego-
wanych maszyn, pilarek, pił łańcuchowych (łącznie dla 
1,5 tys. rolników i uczniów szkół rolniczych).

W roku 2008 zorganizowano o ponad 75% więcej 
spotkań z rolnikami niż w roku 2007, przeszkalając 
blisko 28% więcej rolników. Dzięki zaangażowaniu 
sołtysów w realizację spotkań oraz rozszerzeniu 
współpracy z partnerami społecznymi na poziomie re-
gionalnym – w ramach Powiatowych Komisji ds. BHP 
w Rolnictwie – możliwe było zgromadzenie chętnych 

do przekazania im elementarnej wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i przebywania na wsi. 

Wspólnie z KRUS i samorządami terytorialnymi 
zorganizowano kolejną edycję konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”. Gospodarstwa biorące udział 
w konkursie są przykładem dla innych rolników, 
wzorem do naśladowania i często służą jako gospo-
darstwa pokazowe w trakcie pogadanek i szkoleń 
przeprowadzanych przez pracowników inspekcji.

Od wielu lat Państwowa Inspekcja Pracy prowa-
dzi działania edukacyjne skierowane do młodego 
pokolenia, które są długoterminową inwestycją 
w standardy bezpieczeństwa pracy na wsi. Przedsię-
wzięcia tego rodzaju organizowane są przy udziale 
i wsparciu szerokiego grona podmiotów działających 
w środowisku wiejskim.

Z pomocą nauczycieli szkół podstawowych i gim-
nazjów przeprowadzono w 2008 roku pogadanki dla 

ponad 32 tys. dzieci. Ponadto pracownicy inspekcji 
zorganizowali 500 konkursów (olimpiad, konkursów 
wiedzy i konkursów plastycznych) dla prawie 53 tys. 
dzieci i młodzieży wiejskiej. Prowadzono również 
działania w miejscach wypoczynku dzieci – ko-
lonii letnich, zimowisk, wypoczynku organizowanego 
w ramach Nieobozowej Akcji Letniej przez ZHP 
i ZHR. W trakcie 185 spotkań przeprowadzono 
pogadanki i prelekcje na tematy związane z bezpie-
czeństwem na wsi, połączone z zaprezentowaniem 
wykazu prac, których nie mogą wykonywać dzieci na 
wsi i projekcją filmów o tematyce bhp – łącznie dla 

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne w rolnictwie indywidualnym w latach 2006–2008

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne 
w rolnictwie indywidualnym

2008 2007 2006

Spotkania szkoleniowe dla rolników
–  uczestnicy szkoleń

798
18,6 tys.

454
14,5 tys.

404
11,4 tys.

Spotkania szkoleniowe u rolników prowadzących praktyczną naukę 
zawodu
–  uczestnicy szkoleń

75

1 294

43

943

34

757

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym
–  uczestnicy wykładów

242
9,2 tys.

272
10,3 tys.

232
8,4 tys.

Konkursy o tematyce bhp dla rolników
–  uczestnicy

127
6,2 tys.

104
4,4 tys.

95
4,3 tys.

Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp wśród młodzieży i dzieci wiejskich
–  uczestnicy

301

31,8 tys.

289

32,5 tys.

213

28,6 tys.

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich
–  uczestnicy

198
21,2 tys.

183
16,8 tys.

142
19,8 tys.
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6,7 tys. dzieci (harcerzy, dzieci wiejskich – uczestni-
ków kolonii i obozów).

Wśród pozostałych działań Państwowej Inspekcji 
Pracy w omawianym obszarze, należy również wy-
mienić organizowanie punktów wystawienniczych 

i punktów porad w trakcie wiejskich imprez maso-
wych, tj. na targach, pokazach maszyn, wystawach, 
dniach otwartych itp. W sumie 264 stoiska PIP odwie-
dziło, szacunkowo, 60 tys. osób; udzielono ponad 
8,5 tys. porad z zakresu technicznego bezpieczeń-
stwa pracy.

PIP propaguje idee bezpieczeństwa pracy na 
wsi także poprzez wydawanie broszur i ulotek kol-
portowanych przez pracowników inspekcji podczas 
wizytacji, szkoleń, spotkań, oraz udostępnianych 
w urzędach gmin i wiejskich parafiach. Materiały in-
formacyjne i szkoleniowe przesyłane są również do 
redakcji gazet, celem dotarcia do jeszcze większej 
liczby osób. Z uwagi na niewielkie środki finansowe, 
nakład wydawanych broszur i ulotek nie pokrywa 
zapotrzebowania na te materiały; dlatego niezwykle 
istotna jest współpraca PIP z mediami – rozgłośniami 
radiowymi, redakcjami gazet, stacjami telewizji regio-
nalnych i ogólnokrajowych.

W roku 2008 ukazało się 211 publikacji pra-

sowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym (w tym 
np. wywiady z inspektorami pracy, teksty Apeli Głów-
nego Inspektora Pracy, czy Wykazu Prac Wzbronio-
nych Dzieciom). W telewizjach regionalnych, kablo-
wych i kilkakrotnie w sieci ogólnopolskiej ukazały się 
felietony i wywiady w łącznej liczbie 44. Za pośred-
nictwem radia nadano 138 audycji, poświęconych 
propagowaniu zasad bezpieczeństwa podczas prac 
w gospodarstwie rolnym.

Dużym zainteresowaniem cieszą się strony 
internetowe Państwowej Inspekcji Pracy – witryny 

poświęcone rolnictwu odnotowały ponad 145 tys. 

odwiedzin.

Podsumowując działania PIP na rzecz ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym należy stwier-
dzić, że przy braku możliwości nadzoru nad pracą 
wykonywaną w gospodarstwach rolników indywi-
dualnych, konieczne jest wzmacnianie działań pro-
mocyjnych o największym zasięgu oddziaływania, 
przy zaangażowaniu partnerów instytucjonalnych 
i medialnych, w tym w szczególności:
 kontynuowanie działań zapobiegawczych w śro-

dowisku rolników indywidualnych, we współpracy 
z partnerami reprezentowanymi w komisjach ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, a tak-
że poszukiwanie nowych partnerów zainteresowa-
nych poprawą warunków pracy polskich rolników;

Ilustracja 2. Spotkanie młodzieży wiejskiej z inspektorami PIP (lato 2008)
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 większe niż dotychczas angażowanie mediów 
w promocję ochrony pracy na wsi, w tym włą-
czenie się telewizji publicznej w podejmowanie 
działań non-profit adresowanych do rolników 
indywidualnych,

 dalsze prowadzenie szeroko zakrojonych działań 
uświadamiających zagrożenia, adresowanych do 
młodzieży i dzieci wiejskich; zwiększenie atrak-
cyjności spotkań poprzez np. przygotowanie lub 
adaptację filmów popularyzujących bezpieczne 
zachowania,

 zwiększenie środków finansowych przeznaczo-
nych na druk i dystrybucję publikacji Państwowej 
Inspekcji Pracy, przy wykorzystaniu funduszu 
prewencyjnego ZUS i KRUS,

 opracowanie sposobu szerszego monitorowania 
zagrożeń wypadkowych i samych wypadków 
w środowisku wiejskim, z uwagi na zmienione 
przepisy w zakresie odszkodowań z tytułu wy-
padku przy pracy dla członków rodziny rolnika 
(brak ośrodka mającego możliwość ewidencjo-
nowania wypadków wśród dzieci wiejskich).
W przyszłości niezbędne wydaje się stworzenie 

mechanizmu finansowego stymulującego poprawę 
warunków pracy w rolnictwie, na przykład poprzez 
modyfikację założeń przyznawania pomocy publicz-

nej ze środków UE dla rolników indywidualnych, tak 
aby jej otrzymanie uzależnione było od faktycznego 
spełnienia przez gospodarstwo – ubiegające się 
o dopłaty – podstawowych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.  Program informacyjno-edukacyjny 
„Kultura bezpieczeństwa”

W 2008 roku zakończona została II edycja pro-
gramu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, 
realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy 
w szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach którego 
wykorzystywano m.in. materiały edukacyjne Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz materiały własne. Celem 
działań prowadzonych od 2006 roku jest informowa-
nie młodych ludzi o różnorodnych aspektach prawnej 
ochrony pracy oraz edukacja młodzieży w dziedzinie 
zagrożeń zawodowych. W roku szkolnym 2007/2008 
do programu przystąpiło 317 placówek (szkół po-
nadgimnazjalnych) ze wszystkich regionów Polski 
– najwięcej z województw: podkarpackiego, lubuskie-
go, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. 

W okresie tym w realizację programu zaangażo-

wało się 802 nauczycieli (w tym 179, którzy kon-
tynuowali prowadzenie zajęć z młodzieżą już drugi 
rok). Przez okres od października 2007 do końca 
kwietnia 2008 roku we wspomnianych szkołach 
odbyło się 2 901 lekcji, na których uczniowie mogli 
się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony 
pracy. Z dokumentacji przekazanej ze szkół wynika, 
że w lekcjach tych uczestniczyło ponad 44 tys. 

uczniów, najwięcej w województwach: pomorskim 
(5 470), łódzkim (4 780), lubuskim (3 768) i warmiń-
sko-mazurskim (3 707). Przy przygotowaniu zajęć 
z młodzieżą, nauczyciele korzystali z pomocy in-
spektorów pracy oraz pracowników merytorycznych 
inspekcji. Ponad 250 lekcji zostało przeprowadzo-
nych z udziałem pracownika PIP. 

Nauczyciele, którzy zaangażowali się w realizację 
programu, otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy 
specjalne świadectwa. Warunkiem ich otrzymania 
było przeprowadzenie i udokumentowanie przynajm-
niej dwóch lekcji o tematyce bhp lub prawa pracy,
a także – w przypadku nauczycieli po raz pierwszy bio-
rących udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” 
– odesłanie do Państwowej Inspekcji Pracy ankiety 
oceniającej program edukacyjny. Warunki te spełni-
ło 721 nauczycieli, którzy w maju 2009 r., podczas
dni otwartych organizowanych w okręgowych inspek-
toratach pracy, odebrali świadectwa uczestnictwa
w programie. Dni otwarte były dodatkową okazją do 
spotkań z młodzieżą i prezentowania tematyki bhp,

Ilustracja 3. Publikacja PIP we współpracy
z Komendą Główną Policji

oraz Państwową Strażą Pożarną
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a także zagadnień związanych z podejmowaniem 
pierwszej pracy. W spotkaniach tych wzięło udział 3 773

nauczycieli i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z dużym zainteresowaniem działa-
niami adresowanymi do młodzieży, w okręgowych 
inspektoratach pracy zorganizowano w 2008 ro-
ku 134 dodatkowe szkolenia i spotkania łącznie 

dla 6 528 uczniów i studentów. Przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Pracy wzięli również udział 
w 84 imprezach (targi, dni kariery), podczas których 
przekazywali wydawnictwa PIP przygotowane spe-
cjalnie dla młodzieży oraz udzielali porad prawnych 
dla młodych ludzi podejmujących pierwszą pra-
cę. Przeprowadzono także 17 konkursów (wiedzy, 
plastycznych, fotograficznych) dla młodzieży szkol-
nej.

Informacje dotyczące kierowanych do młodzieży 
działań PIP popularyzowane były za pośrednictwem 
mediów. W mediach lokalnych ukazało się 147 in-
formacji (56 w prasie, 52 w radiu,19 w telewizjach 
regionalnych, a także 20 za pośrednictwem stron 
internetowych lokalnych partnerów inspekcji). 

Warto zaznaczyć, że w 2008 roku w działania 
związane z realizacją programu edukacyjnego „Kul-
tura bezpieczeństwa” oraz inne przedsięwzięcia 
adresowane do młodzieży, w okręgowych inspekto-
ratach pracy zaangażowanych było 81 inspektorów 
i pracowników merytorycznych.

4.  Program prewencyjny 
„Zapobieganie negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu 
w miejscu pracy”

Rok 2008 był trzecim rokiem realizacji progra-
mu pn. „Zapobieganie negatywnym skutkom prze-
ciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy”. 
W okręgowych inspektoratach pracy przeprowadzo-
no łącznie 186 szkoleń dla 6 661 osób, w tym dla 
5 237 pracodawców, pracowników i specjalistów 
służby bhp z bankowości i finansów, administracji, 
agencji outsourcingowych i pracy tymczasowej, 
a także dla ponad 1 400 przedstawicieli zakładów 
innych branż, którzy zgłosili akces do programu. 

Z badań ankietowych przeprowadzonych pod-
czas realizacji programu wynika, że pracodawcy 
najsłabiej rozpoznają przyczyny stresu zawodowe-
go, nieco lepiej orientują się w problematyce wpływu 
stresu na funkcjonowanie zatrudnionych pracow-
ników, zaś najlepiej rozpoznają wpływ stresu na 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Należy zarazem 
podkreślić, że grupa pracodawców uczestnicząca 

w programie w roku 2008 wykazała się znacznym 

wzrostem poziomu wiedzy dotyczącej rozpoznawa-

nia wpływu stresu na funkcjonowanie pracowników 
– osiągając poziom 87,1% w dniu zakończenia 
programu. Różnica pomiędzy grupą pracodawców 
badanych w roku 2008 a grupami pracodawców
z lat poprzednich, wyniosła w tym zakresie aż +41%. 
Wynik ten może być efektem większego uwrażliwie-

Źródło: dane PIP.

Wykres 67. Znajomość problematyki stresu wśród pracodawców (w %)

rozpoznawanie przyczyn stresu zawodowego

rozpoznawanie wpływu stresu zawodowego
na funkcjonowanie pracowników

rozpoznawanie wpływu stresu zawodowego
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

podejmowanie działań profilaktycznych w zakładzie

zapoznanie się z materiałami PIP dot. stresu
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nia na potrzeby pracowników oraz zintensyfikowa-
nia działań szkoleniowych prowadzonych przez in-
spekcję pracy. Obliczony na tej podstawie wskaźnik 
skuteczności działań edukacyjnych PIP w 2008 r. 
wyniósł 20,1% i był wyższy niż w roku poprzednim 
o 12%.

W roku sprawozdawczym pracownicy Sekcji 
Prewencji i Promocji OIP przeprowadzili – wspólnie 
z pracodawcami, pracownikami oraz specjalistami 
służb bezpieczeństwa i higieny pracy – oceny stre-

sogenności cech pracy w 71 zakładach. Do oceny 
przystąpiły m.in. areszty śledcze i zakłady karne, 
urzędy wojewódzkie, miast i gmin, banki spółdziel-
cze, prokuratura, sąd okręgowy, komenda straży 
miejskiej, szpital, zakłady produkcyjne oraz agencje 
pośrednictwa pracy. Łącznie, w 2008 roku, ocenie 
poddanych zostało ponad 230 rodzajów stanowisk 
pracy. 

Na podstawie wyników ocen stresogenności 
cech pracy, pracodawcy zobowiązywali się do podję-
cia we własnych zakładach działań profilaktycznych 
oraz poinformowania o tym inspekcji pracy. Wśród 
tych działań do najpowszechniejszych należały: 
uwzględnienie problematyki stresu w zakładowych 
szkoleniach bhp dla ogółu pracowników, organizo-
wanie specjalnych szkoleń dla grup pracowników 
narażonych na najwyższy poziom stresu oraz zwięk-
szenie kompetencji kadr kierowniczych w zarządza-
niu firmą.

Rok 2008 przyniósł znaczny wzrost zaintereso-

wania programem ze strony pracodawców. Należy 
stwierdzić, iż coraz więcej z nich, uznając podjęcie 
programu za celowe i uzasadnione (również korzy-
ścią finansową), przeprowadza ocenę stresogennoś-
ci cech pracy oraz poprawia warunki pracy w dążeniu 
do osiągnięcia dobrostanu psychofizycznego pra-
cowników i zwiększenia efektywności przedsiębior-
stwa. Więcej informacji na temat programu znaleźć 
można na witrynie: www.pip.gov.pl/stres_w_pracy.

5.  Program prewencyjny 
„Przestrzeganie prawa pracy 
w mikroprzedsiębiorstwach”

Dotychczasowe wyniki działalności kontrolno-
-prewencyjnej PIP wskazują, iż dla dużej grupy 
mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających poniżej 
10 osób) spełnianie wymagań przepisów bhp jest 
wciąż poważnym problemem, ze względu na niski 
poziom wiedzy w tym zakresie, brak lub niewłaściwe 
urządzenia ochronne, słabe kwalifikacje zawodowe 
zatrudnionych pracowników. 

Celem programu PIP, adresowanego do tej gru-
py przedsiębiorstw, jest ułatwienie pracodawcom 
dostosowania firmy do obowiązujących przepisów 
bhp – poprzez udostępnienie prostych materia-
łów informacyjno-edukacyjnych oraz bieżącą me-
rytoryczną pomocą ze strony inspekcji. Podstawo-
wym narzędziem do przeprowadzenia samooceny
w zakresie przestrzegania przepisów bhp jest 
przygotowywana przez PIP Lista kontrolna z ko-
mentarzem, jako materiał pomocniczy do identy-
fikacji podstawowych problemów bhp w zakładzie
i określenia działań naprawczych. Należy zazna-
czyć, że przez cały czas realizacji programu praco-

dawcy korzystali z eksperckiej pomocy inspektorów 

pracy, udzielających im praktycznych wskazówek
i porad. 

W 2008 roku udział w programie zadeklarowało 
1 000 pracodawców, a 397 po zrealizowaniu zało-
żonego celu programu uzyskało Dyplom Państwo-
wej Inspekcji Pracy (w 2007 r. okręgowi inspekto-
rzy pracy przyznali 160 dyplomów). Uhonorowani 

pracodawcy doprowadzili w wyniku konkretnych dzia-

łań organizacyjno-technicznych do wyraźnej popra-

wy bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach. 
Wśród wyróżnionych dyplomem dominowali praco-
dawcy prowadzący firmy: budowlane, motoryzacyj-
ne, metalowe, produkcji drewna, świadczące usługi 
fryzjerskie oraz handlowe. Bardzo pozytywnym zja-

wiskiem jest wyjątkowo duży w 2008 r. udział w pro-

gramie takich firm, które nie były wcześniej kon-

trolowane przez PIP (35%; w poprzednich latach 
ok.15%). 

Pracodawcy wskazują następujące przesłanki 
swojej decyzji o udziale w programie:
–  możliwość poprawy warunków pracy w przed-

siębiorstwie – bez konieczności egzekwowania 
jej przez PIP środkami prawnymi oraz sankcjami 
karnymi;

–  możliwość korzystania z bezpłatnych szkoleń, 
materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz 
praktycznej pomocy inspektorów (porady, wizy-
tacje, sugestie dotyczące przyjętych rozwiązań 
technicznych);

–  uzupełnienie wiedzy o przepisach bezpieczeń-
stwa pracy, które ulegały częstym zmianom. 

Część przedsiębiorstw, realizując wnioski pro-
filaktyczne, podjęła konkretne działania naprawcze 
(w tym dostosowujące zakład do przepisów prawa 
pracy), polegające m.in. na ustaleniu zakresów 
czynności, zasad nagradzania i awansowania 
pracowników, racjonalizacji planowania zadań, jak 
również – co warto szczególnie podkreślić – zwięk-
szeniu stanu zatrudnienia do poziomu umożliwia-
jącego lepszą organizację pracy. W przypadku 
zakładów produkcyjnych działania te uzupełniane 
były o: unowocześnianie parku maszynowego, 
instalowanie ochron zbiorowych, przeprowadzanie 
pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 
pracy czy wyposażanie pracowników w środki 
ochrony indywidualnej.
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Natomiast pracodawcy, którzy nie zdecydowali 
się na udział w programie lub zrezygnowali w trakcie 
jego trwania, motywowali to najczęściej brakiem cza-
su, problemami finansowymi oraz – mimo wszystko 
– obawami przed kontaktem z PIP, którą kojarzą jako 
organ wyłącznie kontrolny. Wśród pracodawców, któ-
rzy zdobyli Dyplom PIP, część wskazywała na trudno-
ści z wykorzystaniem „poprawionego wizerunku” 
w bieżącej działalności gospodarczej (np. ze wzglę-
du na brak w przetargach kryteriów preferujących 
firmy pracujące bezpiecznie, brak możliwości obni-
żenia składki ZUS na ubezpieczenie wypadkowe). 
Niemniej, zdecydowana większość spośród praco-
dawców-zdobywców Dyplomu PIP potwierdziła, że 
udział w programie przyczynił się do zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy za-
trudnionym w ich zakładach pracownikom.

6.  Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ocena ryzyka zawodowego”

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy włączyła się – w przewidzianą na dwa lata 
(2008–2009) – kampanię informacyjno-promocyjną 
na rzecz oceny ryzyka zawodowego, realizowaną 

pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy w Bilbao. Na bazie materiałów 
opracowanych na potrzeby kampanii (m.in. modułu 
szkoleniowego dla pracodawców) przeprowadzono 
w całym kraju ponad 200 przedsięwzięć o charak-
terze szkoleniowym dla ok. 6 250 osób. Adresatami 
szkoleń byli przede wszystkim pracodawcy (głównie 
z małych zakładów) lub osoby kierujące pracowni-
kami, przedstawiciele służb bhp, społeczni inspek-
torzy pracy. 

Ważnym wydarzeniem w kampanii była konferen-

cja pt. „Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodo-
wego w budownictwie”, zorganizowana w siedzibie 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie we wrześniu 
2008 r. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pra-
cowników Służby BHP (Oddział w Olsztynie), przy 
wydatnej pomocy Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – PIB (koordynatora polskiej kampanii do-
tyczącej ryzyka zawodowego w budownictwie) 
oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 
Partnerami organizatorów konferencji były przed-
siębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego: 
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IBP” Sp.
z o.o. w Iławie oraz „Przemysłówka” PBH Holding 
Sp. z o.o. z Olsztyna. Konferencja adresowana była 
do małych i średnich firm budowlanych oraz specja-
listów bhp.

Wydano materiały pomocnicze na temat oceny 
ryzyka, w tym dot. ręcznego przemieszczania cię-
żarów (metody MAC i KIM). Uruchomiono witrynę 
z informacjami na temat oceny ryzyka zawodowego.

Kampania realizowana była w korelacji z dzia-
łaniami kontrolnymi. Świadomość pracodawców 
– zwłaszcza właścicieli małych firm w kwestii po-
trzeby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowe-
go pozostaje niska, podobnie jak poziom wiedzy
o sposobach dokonywania tej oceny. Przeszkodą dla 
prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych 
jest brak w polskim systemie prawnym mechanizmu 
prawno-finansowego, który skłaniałby pracodawcę 
do dokonania prawidłowej oceny ryzyka zawodo-
wego.

7.  Działania wspomagające kontrole 
z zakresu spełniania wymagań 
minimalnych dot. bhp

W roku sprawozdawczym kontynuowano przed-
sięwzięcia informacyjno-promocyjne, wspomaga-
jące działalność kontrolną w zakresie spełniania mi-
nimalnych wymagań bhp dotyczących użytkowania 
maszyn i innych urządzeń technicznych. Uzasadnie-
niem tej formy działalności jest wciąż niski poziom 
wiedzy pracodawców o ogólnych zasadach redukcji 
ryzyka przy maszynach oraz praktycznych rozwiąza-
niach, umożliwiających dostosowanie ich do obowią-
zujących minimalnych wymagań.

Działania wśród pracodawców poprzedzono 
poinformowaniem mediów regionalnych o problema-
tyce zagrożeń zawodowych przy obsłudze maszyn 
w zakładach produkcyjnych i usługowych, minimal-
nych wymaganiach oraz obowiązkach pracodawców 
w tym zakresie. Na stronach internetowych okręgo-
wych inspektoratów pracy umieszczono informacje 
o prowadzonych przez PIP działaniach oraz „linki” 
do stron Głównego Inspektoratu Pracy, zawierają-
cych teksty wydawnictw PIP, w tym broszurę „Sprzęt 
roboczy – minimalne wymagania” (wraz z listą kon-
trolną do samooceny bezpieczeństwa i warunków 
pracy), a także 9 ulotek o praktycznych sposobach 
dostosowania do wymagań bhp najbardziej nie-
bezpiecznych maszyn. Wystosowano zaproszenia 
do udziału w szkoleniach i seminariach, adresowa-
ne do pracodawców z branż charakteryzujących 
się dużą wypadkowością przy obsłudze maszyn 
i innych urządzeń technicznych, w szczególności 
– produkcji drewna i wyrobów z drewna oraz metali 
i wyrobów metalowych. 

W ramach realizacji programu promocyjnego 
odbyło się 11 szkoleń (dla 310 pracodawców) 
poświęconych wyłącznie tematyce spełniania mi-
nimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu ma-
szyn. Ponadto przeprowadzono wykłady w tym 
zakresie w czasie 61 innych szkoleń, dotyczących 
przestrzegania prawa w mikroprzedsiębiorstwach 
i firmach budowlanych (dla ok. 1 300 przedstawicieli 
pracodawców). 
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Wśród uczestników spotkań i seminariów upow-
szechniano ankiety do rejestrowania działań dosto-
sowawczych do minimalnych wymagań bhp przy 
użytkowaniu maszyn. Część pracodawców poin-
formowała jednostki PIP o podjętych działaniach. 
Z informacji tych wynikało, że przedsięwzięcia 
dostosowawcze dotyczyły głównie układów stero-
wania oraz instalacji prawidłowych osłon i urządzeń 
ochronnych.

W następnych latach PIP będzie kontynuować:
 działania promocyjne (we współpracy ze wszyst-

kimi partnerami społecznymi oraz instytucja-
mi zainteresowanymi powyższą problematyką) 
w celu przybliżenia zagadnienia „minimalnych 
wymagań” jak najszerszej grupie pracodawców, 

 fachowe poradnictwo w zakresie skutecznego 
ograniczania poziomu ryzyka zawodowego przy 
użytkowaniu maszyn podczas pracy. 

8.  Popularyzacja zagadnień ochrony pracy

A.  Działalność wydawnicza

Państwowa Inspekcja Pracy, popularyzując wie-
dzę z zakresu ochrony pracy i upowszechniając 
przykłady dobrych praktyk przygotowuje i publikuje 
wydawnictwa skierowane zarówno do pracowni-
ków, pracodawców, kadry zarządzającej, jak i do 
partnerów społecznych oraz rolników. W 2008 ro-

ku wydano 40 pozycji – ulotek, broszur, plakatów 

– w łącznym nakładzie 445 tys. (w poprzednim roku: 
313,4 tys.) egzemplarzy. Pod względem liczby ty-
tułów jest to wynik podobny do ubiegłorocznego,
a pod względem nakładu wyższy o 41%. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje pakiet pięciu wydawnictw 
z cyklu „Mniej dźwigaj” przygotowany w związku 
z europejską kampanią informacyjno-kontrolną. 
Wydawnictwa te ukazały się nakładem partnerów 
zagranicznych w 25 wersjach krajowych – w kilku-
nastu językach europejskich.

Publikacje PIP rozpowszechniane są nieodpłat-

nie. Udostępnianiem ich zajmują się okręgowe 
inspektoraty pracy. Wydawnictwa trafiły do rąk od-
biorców – uczestników programów prewencyjnych, 
szkoleń, kontrolowanych pracodawców, osób za-
interesowanych poradnictwem ze strony inspekcji, 
rolników indywidualnych i ich rodzin. Część nakła-

du przekazana została bezpośrednio partnerom spo-

łecznym: związkowcom i organizacjom pracodaw-

ców. Wszystkie publikacje Państwowej Inspekcji
Pracy umieszczane są w pełnej wersji na stronie 
internetowej www.pip.gov.pl, jako pliki gotowe do 
pobrania.

Kontynuowano wydawanie publikacji wew-
nętrznych skierowanych głównie do kadry inspek-

torskiej: miesięcznika „Inspektor Pracy” w nakładzie 
2 900 egz. oraz wychodzących kwartalnie „Zeszy-
tów Inspektora Pracy”, zawierających przepisy 
prawa pracy, ich omówienia i materiały metodyczne 
pomocne w pracy inspektora.

Od 1999 roku funkcjonuje strona internetowa 

www.pip.gov.pl (również w wersji angielskiej). Znaleźć 
na niej można m.in. bieżące informacje o działalności 
urzędu, w tym informacje o konkursach i programach 
prewencyjnych, pełne teksty wydawnictw PIP, odpo-
wiedzi na najczęściej powtarzające się pytania kiero-
wane do inspekcji, a także informacje o kontrolach 
przynoszących wymierne efekty. Pod koniec 2008 
roku polska wersja strony zawierała ponad tysiąc 
dostępnych podstron i blisko 400 plików do pobrania
w formacie pdf. W 2008 roku odnotowano 1,7 mln 
wejść na ww. stronę, co oznacza stałą tendencję 
wzrostową. Oprócz strony głównej, dostępne są tak-
że strony okręgowych inspektoratów pracy. Średnio 
odnotowujemy rocznie kilkadziesiąt tysięcy wejść na 
każdą z nich. Internauci poszukują aktualnych infor-
macji o działalności PIP w danym regionie. Państwo-
wa Inspekcja Pracy, zgodnie z ustawą o dostępie do 
informacji publicznej, prowadzi również elektroniczny 
Biuletyn Informacji Publicznej.

B.  Organizacja konkursów

Celem organizacji konkursów jest popularyzowa-
nie wiedzy na temat bezpieczeństwa i prawa pracy, 
a także wskazywanie prawidłowych i najlepszych 
wzorców jej zastosowania.

Organizację każdego konkursu poprzedzają dzia-
łania promocyjne podejmowane wspólnie z partne-
rami społecznymi i instytucjonalnymi oraz za po-
średnictwem środków masowego przekazu. Liczba 
konkursów i ich uczestników wzrasta z roku na rok. 
W roku 2008 zorganizowano 162 konkursy, w tym 

6 ogólnopolskich. Wśród inicjatyw ogólnopolskich 
wiodącą pozycję ma konkurs „Pracodawca – orga-

nizator pracy bezpiecznej”. Jego celem jest wska-
zanie najlepszych polskich przedsiębiorstw, które 
mogą być stawiane za przykład do naśladowania 
w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pra-
cowników. Przedsiębiorstwa te wyróżniają się troską 
o ograniczanie zagrożeń, traktując sprawy bezpie-
czeństwa i higieny pracy jako jeden z obszarów ob-
jętych systemem zarządzania firmą, konsekwentnie 
współdziałając z pracownikami na rzecz podnosze-
nia standardów ochrony pracy. W 2008 roku chęć 
udziału w tym konkursie wyraziło 249 pracodaw-
ców. Do centralnego etapu okręgowi inspektorzy 
pracy wytypowali 40 firm. Spośród nich eksperci
z Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiciele 
najważniejszych stowarzyszeń branżowych, takich 
jak Business Centre Club, Konfederacja Pracodaw-
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ców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców 
Prywatnych „Lewiatan” i Związek Rzemiosła Polskie-
go wybrali najlepsze. 

Ilustracja 4. Laureaci konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2008 roku

Dnia 25 listopada na uroczystej gali w Muzeum 
Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, dziewięciu 
pracodawców uhonorowanych zostało statuetką 
MECUM TUTISSIMUS IBIS, a trzech pracodawców 
otrzymało wyróżnienia. Laureaci konkursu wpisani 
zostali na Złotą Listę Pracodawców.

Ilustracja 5. Targi POLAGRA 2008 – stoisko PIP

Pozostałe konkursy ogólnopolskie to „Konkurs 
wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży z zakładów 
rzemieślniczych’’ – współorganizowany ze Związ-
kiem Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwem Edu-
kacji Narodowej; „Bezpieczna Budowa”; konkurs 
o tytuł „Najaktywniejszego zakładowego społecz-
nego inspektora pracy”; „Bezpieczna Piekarnia” – 
współorganizowany w ramach Międzynarodowych 
Targów Chleba w Jaworze oraz konkurs „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” – współorganizowany razem 
z KRUS, ANR i innymi partnerami.

C.  Udział w targach

W 2008 roku zorganizowano 233 stoiska infor-
macyjne poza siedzibami okręgowych inspektoratów 
pracy, w tym stoiska informacyjne podczas targów 
i wystaw branżowych. Do największych targów, 
w których brała udział Państwowa Inspekcja Pracy 
należały m.in. Międzynarodowe Targi Budownictwa 
BUDMA, Targi SAWO, Targi POLAGRA-PREMIERY 
oraz Targi POLAGRA-FARM. Targi były doskonałą 
okazją do podsumowania konkursów i wręczenia 
nagród. Na targach POLAGRA-PREMIERY odbył się 
finał konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne’’. 
W trakcie targów pracownicy inspekcji prowadzili 
tematyczne seminaria, konferencje i odczyty, udzie-
lali porad prawnych i udostępniali specjalistyczne 
publikacje.

D.  Szkolenia dla partnerów społecznych

Wzorem lat poprzednich, działalność edukacyjna 
adresowana do związków zawodowych oraz przed-
stawicieli organizacji pracodawców realizowana była 

na szczeblu centralnym i regionalnym. Centralnie zor-

ganizowano 5 szkoleń dla 150 działaczy i ekspertów 

związkowych – przedstawicieli NSZZ Solidarność, 
OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. 

Na szczeblu regionalnym odbyło się 286 spo-

tkań, w których uczestniczyło 8  645 związkowców, 
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w tym 2 934 społecznych inspektorów pracy. Tra-
dycyjnie już, najliczniej uczestniczyli w szkoleniach 
przedstawiciele największych central związkowych. 
W 2008 roku 91% uczestników ww. szkoleń było 
członkami NSZZ Solidarność, OPZZ (m.in. Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Związku Zawodowego 
Budowlani, Związku Zawodowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) oraz Forum 
Związków Zawodowych (m.in. Związku Zawodowe-
go Inżynierów i Techników, Ogólnopolskiego Związ-
ku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, NSZZ 
Pracowników Policji). 

Odbyły się również szkolenia dla organizacji 
pracodawców. W 106 spotkaniach udział wzięło 

3 175 przedstawicieli organizacji pracodawców. We
współpracy z instytucjami samorządowymi i te-
rytorialnymi strukturami administracji rządowej 
zorganizowano szkolenia m.in. dla pracowników 

administracji, studentów, pracowników służb bhp.
W 127 spotkaniach udział wzięło 4 733 osoby.

Podczas szkoleń dużo uwagi poświęcono prze-
strzeganiu przepisów prawa pracy w świetle kontroli 
PIP; omawiano problemy związane z wypłacaniem 
wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, 
a także z czasem pracy – zasadami jego rozliczania. 
Uczestników szkoleń interesowały także najnowsze 
rozwiązania prawne w zakresie bhp oraz problema-
tyka minimalnych wymagań w odniesieniu do ma-
szyn  i urządzeń technicznych. Niezmiennie dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące 
uprawnień i obowiązków sip oraz ćwiczenia dotyczą-
ce prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń. 
Podczas szkoleń wykorzystywano pomoce dydak-
tyczne zapewnione przez PIP, np. materiały multime-
dialne, wydawnictwa (poradniki, broszury, ulotki).

9.  Kampania informacyjno-kontrolna 
EURO 2012 – bezpieczeństwo 
przy realizacji inwestycji związanych 
z przygotowaniami do Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej

W związku z realizacją inwestycji przygotowy-
wanych na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
EURO w 2012, Państwowa Inspekcja Pracy opraco-
wała program prewencyjno-kontrolny pn. „Bezpiecz-

ne budowanie”, skierowany do inwestorów, projek-

tantów i przedsiębiorców, którzy już są lub będą 
zaangażowani w realizację inwestycji wymienionych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.10.2007 r.
w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012, a tak-
że mniejszych inwestycji lokalnych związanych
z organizacją Mistrzostw. W celu zapewnienia 
sprawnej realizacji programu, w każdym okręgo-
wym inspektoracie pracy zostali wyznaczeni do 
tych zadań specjalnie przygotowani i przeszkoleni 
inspektorzy pracy.

W 2008 roku szczególny nacisk położono na 
działania informacyjno-szkoleniowe. Inspektorzy na-
wiązali współpracę z władzami miast, w których 

mają być realizowane inwestycje oraz zaoferowali 
inwestorom wsparcie w zakresie poradnictwa praw-
nego i doradztwa w sferze bezpieczeństwa pracy. 
W Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Kato-
wicach i Krakowie organizowano cykliczne spotka-

nia z inwestorami, projektantami i rzeczoznawcami 

ds. bhp. Nawiązano także ścisłą współpracę z orga-
nami administracji i nadzoru budowlanego, w celu za-
pewnienia szybkiej wymiany niezbędnych informacji. 
Ponadto tam, gdzie rozpoczęte już zostały inwestycje 
związane z EURO 2012, inspektorzy prowadzili działa-
nia kontrolne. Dotyczyły one głównie budowy stadio-
nów w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Inspektorzy 
pracy (zgodnie z założeniami kampanii) wykonywali 
czynności kontrolne po uprzednim poinformowaniu 
inwestora lub kierownika budowy o terminie kontroli 
i omówieniu wymagań, które będą podczas niej eg-
zekwowane. Pomimo to, na budowach w Poznaniu 
i Warszawie stwierdzono wykonywanie prac bez 
zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wy-
sokości, brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc 
niebezpiecznych, brak zaplecza higienicznosanitar-
nego, brak kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń 
budowlanych, szkoleń z zakresu bhp oraz instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót. 

Nieprawidłowości zostały niezwłocznie usu-

nięte. Ponadto należy podkreślić, że inwestorzy, 
zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie wyodrębnili 
stanowisko koordynatora ds. bhp, powierzając te 
zadania firmom zewnętrznym i przeznaczając na 
poprawę warunków pracy dodatkowe środki finan-
sowe.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają pozy-
tywnie ocenić przebieg i efekty programu, który będzie 
kontynuowany w następnych latach, tj. 2009–2012. 
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WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

Współpraca z organami nadzoru i kontroli wa-
runków pracy oraz innymi instytucjami działającymi 
w sferze ochrony pracy była w 2008 r. równie ważna 
jak realizacja przedsięwzięć wynikających z obowiąz-
ków państwa członkowskiego UE i umów międzyna-
rodowych. Szczególne znaczenie miała współpraca 
PIP z organami władzy, w wyniku której podejmowa-
no m.in. działania interwencyjne stanowiące szybką 
i bezpośrednią reakcję na sygnały o nieprawidłowo-
ściach. 

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy powia-

domiła właściwe organy i urzędy o wynikach pra-

wie 10 tys. kontroli. Ponad 2 tys. kontroli inspek-
torzy pracy przeprowadzili na wniosek zaintere-
sowanych stron. Dodać należy, że w stosunku do 
2007 r. znacznie wzrosła liczba kontroli przepro-
wadzonych na wniosek samorządu terytorialnego 
(o 200%), urzędów pracy (o ok. 120%), straży pożar-
nej (o blisko 100%), Policji (o prawie 50%). Wspól-
nie z innymi organami i urzędami przeprowadzono 
427 kontroli. 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie nowe 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu 
i form współdziałania niektórych organów z Pań-
stwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Wejście 
w życie ww. regulacji jest naturalnym następstwem 
obowiązującej od 1 lipca 2007 r. nowej ustawy o PIP, 
która rozszerzyła kompetencje i obowiązki inspekcji 
pracy, a także umożliwiła inspektorom stosowanie 
surowszych sankcji wobec sprawców naruszeń 
prawa pracy. W rozporządzeniu znalazły się zatem 
zapisy dotyczące m.in. współdziałania z Państwo-
wą Inspekcją Pracy – wojewodów, Straży Granicznej 
i Służby Celnej oraz Policji w sprawach legalności 
zatrudnienia, w tym także cudzoziemców. W świet-
le przywołanych przepisów, Państwowa Inspekcja 
Pracy pełni rolę koordynatora działań kontrolnych 
podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy.

Wyszczególnienie
Kontrole 
wspólne

Kontrole na 
wniosek organu 

współdziałającego

Zawiadomienie 
o wynikach kontroli 
przeprowadzonej 

samodzielnie 
przez PIP

Rok 2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006

Organy władzy wykonawczej 7 34 48 130 76 73 283 177 164

Samorząd terytorialny 19 36 13 473 156 125 1 802 2 237 304

Najwyższa Izba Kontroli 0 3 25 7 11 22 9 – 20

Wyższy Urząd Górniczy 55 55 37 5 2 1 18 44 16

Urząd Dozoru Technicznego 6 16 8 7 6 9 867 1 059 1 204

Państwowa Inspekcja Sanitarna 26 46 44 276 262 215 326 405 308

Inspekcja Ochrony Środowiska 7 6 4 14 24 13 58 61 73

Państwowy nadzór budowlany 16 33 39 29 22 16 2 364 2 339 3 068

Inspekcja Transportu Drogowego 0 10 1 7 10 15 56 37 50

Państwowa Straż Pożarna 25 30 30 33 17 13 160 170 286

Policja 220 214 113 363 247 192 450 422 379

Prokuratura 13 14 14 106 126 175 638 669 738

Urzędy Pracy 8 14 20 442 203 37 311 445 75

ZUS 25 49 12 155 161 93 1 206
+359*

1 523
+422*

310
+488*

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsum. 0 0 0 1 3 1 1 369** 1 498** 2 057**

Razem 427 560 408 2 048 1 326 1 000 9 917
+359*

11 086
+422*

9 052
+488*

Źródło: dane PIP.
  *  inf. dotyczące nieprawidłowości w formularzu ZUS IWA.
**  dane zostały uzupełnione o zawiadomienia skierowane przez PIP – zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności.

Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi 
instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy w latach 2006–2008 (dane liczbowe)
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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 
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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 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

184

rolników, uczniów szkół rolniczych, podstawowych i 
gimnazjów; prowadzenie wspólnych stoisk promocyj-
nych na organizowanych imprezach masowych. Nie-
które z tych działań realizowano także przy współpracy 
wojewódzkich komisji do spraw bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie. Utrzymywane były stałe robocze 
kontakty pomiędzy inspektorami pracy zajmującymi 
się problematyką rolnictwa, a specjalistami z zakresu 
prewencji wypadkowej KRUS.

Przedstawiciel PIP uczestniczył w prowadzonych 
przez KRUS pracach komisji kwalifikującej maszyny 
i urządzenia rolnicze do oznaczenia „Znakiem Bez-
pieczeństwa KRUS” oraz w akcjach informacyjno-
promocyjnych dotyczących użytkowania bezpiecz-
nych maszyn i urządzeń rolniczych. 

W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 

Rolnych oraz ze Związkiem Zawodowym Pracow-

ników Rolnictwa, przedstawiciele PIP uczestniczyli 
w organizacji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” adresowanego do dzierżawców prowadzą-
cych gospodarstwa rolne.

Współpraca z urzędami pracy polegała przede 
wszystkim na uzyskiwaniu od urzędów informacji 
o pozostawaniu pracowników w rejestrze osób bez-
robotnych poszukujących pracy, w związku z prowa-
dzonymi przez inspektorów pracy kontrolami dot. 
zagadnień legalności zatrudnienia; informowaniu 
urzędów pracy o nieprawidłowościach stwierdzo-
nych podczas kontroli, szczególnie o podjęciu pracy 
zarobkowej przez osoby pozostające w rejestrze 
bezrobotnych osób poszukujących pracy bez za-
wiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu pracy 
oraz o niepowiadomieniu właściwego urzędu przez 
pracodawcę o zatrudnieniu osób posiadających sta-
tus bezrobotnego. Inspektorzy pracy przeprowadzali 
kontrole na wniosek urzędów pracy, utrzymywali ro-
bocze kontakty z ich przedstawicielami oraz uczest-
niczyli w organizowanych przez urzędy imprezach 
– prowadząc stoiska informacyjne oraz udzielając 
porad prawnych. Przeprowadzono także kilka wspól-
nych kontroli.

Współpraca z Policją dotyczyła zwłaszcza zwal-
czania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, wyjaśniania przyczyn wypadków przy 
pracy oraz problematyki legalności zatrudnienia. 
Funkcjonariusze Policji zapewniali, w niezbędnych 
przypadkach, bezpieczeństwo kontrolującym inspek-
torom pracy. Inspektorzy pracy na wniosek Policji 
przeprowadzali kontrole zakładów pracy.

Od kilku lat dobrze układa się współpraca nie-
których okręgowych inspektoratów pracy z woje-

wódzkimi ośrodkami medycyny pracy polegająca na
szybkim przekazie informacji o nieprawidłowościach
i podjętych w związku z tym działaniach oraz wspólnie 
prowadzonych akcjach informacyjno-prewencyjnych, 
a także narad i konferencji (np. konferencje poś-
więcone szeroko rozumianej profilaktyce zdrowot-
nej pracowników oraz aktywizacji zawodowej osób 

starszych). Wielokrotnie miały też miejsce spotkania 
przedstawicieli i kierownictw obu instytucji.

Na podkreślenie zasługuje również udział 
przedstawicieli PIP w konferencjach, seminariach, 
szkoleniach, spotkaniach, targach i konkursach po-
święconych różnorodnym aspektom ochrony pracy, 
organizowanych m.in. przez: Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Pracowników Służby BHP; Kuratorium 
Oświaty; Związek Rzemiosła Polskiego; Federację 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną 
Organizację Techniczną; Ochotnicze Hufce Pracy; 
ośrodki doradztwa rolniczego; Kościół.

Prowadzono także kontrole na wniosek m.in. 
urzędów skarbowych, urzędów celnych i straży gra-
nicznej.

4.  Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział 
w konferencjach i seminariach 
dot. problematyki ochrony pracy

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w kampanii 
informacyjno-promocyjnej pt. „Mniej dźwigaj – krę-
gosłup masz tylko jeden”, organizowanej – w ramach 
Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy – w jednostkach handlowych oraz na placach 
budów. Krajowym koordynatorem tej kampanii, orga-
nizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, był Centralny Instytut 

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
W ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej 

na rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego – adresowa-
nej do przedstawicieli sektora budowlanego – we 
wrześniu 2008 r. w Olsztynie odbyła się konferencja 
nt. „Praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodo-
wego przy robotach budowlanych”. Konferencja 
została zorganizowana z inicjatywy Ogólnopolskie-

go Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, 
przy udziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
– Państwowego Instytutu Badawczego i Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawiciele 
PIP uczestniczyli w odbiorach prac naukowo-badaw-
czych prowadzonych przez pracowników CIOP–PIB 
i innych ośrodków naukowo-badawczych – w ra-
mach III etapu wieloletniego programu krajowego 
pn. „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do 
standardów UE”.

W maju 2008 r. odbyła się w Krakowie, zorgani-
zowana przez Katedrę Prawa i Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ogólnopolska Kon-
ferencja „Informowanie i konsultacja pracowników 
w prawie polskim w drugą rocznicę uchwalenia 
ustawy”. Zgromadziła ona około 180 osób z grona 
wymienionej uczelni, pracodawców, przedstawicieli 
organów nadzoru. W trakcie konferencji czynny był 
punkt informacyjny PIP, w którym można było otrzy-
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mać materiały informacyjne oraz udzielano porad 
prawnych i technicznych.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, 
wspólnie z kierownictwem Politechniki Białostockiej, 
zorganizował w maju 2008 r. seminarium „Forum 
bezpieczeństwa w budownictwie”. Tematem obrad 
były zagadnienia dotyczące: zagrożeń przy pracach 
na wysokości – wnioski z kontroli PIP, sprzętu zabez-
pieczającego przed upadkiem z wysokości (indy-
widualnego i zbiorowego), medycznych aspektów 
kwalifikowania pracowników do wykonywania prac 
na wysokości. Forum zakończył pokaz wykorzystania 
środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz in-
nych zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości.

W październiku 2008 r. przedstawiciel PIP uczest-
niczył w VII Międzynarodowej Konferencji „Ochrona 
człowieka w morskim środowisku pracy”, zorgani-
zowanej przez Akademię Morską w Szczecinie, na 
której wygłosił referat nt.: „Ocena krajowych aktów 
prawnych dotyczących warunków pracy i życia na 
morskich statkach handlowych”.

W październiku 2008 r. w Instytucie Medycyny 
Wsi w Lublinie odbyło się XV Międzynarodowe Se-
minarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie pt.: „Zagrożenia układu mięśniowo-
-szkieletowego pracowników rolnictwa”. Przedstawi-
ciel PIP wygłosił referat omawiający wyniki kontroli 
dotyczących zawodowego narażenia podczas wyko-
nywania prac transportowych w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w organi-
zowanych podczas targów i wystaw w Poznaniu oraz 
w Sosnowcu konferencjach naukowych dotyczących 
promocji zagadnień bezpiecznej pracy, bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń oraz zagadnień nadzoru 
rynku. Podczas targów prowadzone były stoiska 
informacyjne, na których udostępniano broszury 
i ulotki propagujące bezpieczną pracę oraz udzielane 
były porady prawne i techniczne. 

Podobnie jak w latach poprzednich, okręgowi 
inspektorzy pracy przekazali rektorom wyższych 
uczelni sprawozdania z działalności w 2007 r.

5.  Współpraca z mediami 

Okres sprawozdawczy był kolejnym rokiem dos-
konalenia polityki informacyjnej urzędu opartej na 
pełnej otwartości wobec środków masowego przeka-
zu – niezwykle ważnego partnera Państwowej Inspek-
cji Pracy. Rozległa, wielopłaszczyznowa współpraca 
z mediami pozwoliła bowiem kreować bardzo pożą-
dany z punktu widzenia publicznego dobra wizeru-
nek PIP jako organu skutecznego w rozwiązywaniu 
problemów z zakresu praworządności w stosunkach 
pracy. Pozwoliła ponadto – co szczególnie warte 
podkreślenia ze względu na aspekt prewencyjny 
– wpływać na postawy odbiorców poprzez uświa-

damianie im społecznych i ekonomicznych skutków 
łamania prawa pracy. Służyły temu zarówno codzien-
ne kontakty z dziennikarzami, jak i inspirowanie me-
diów do podejmowania najważniejszych zagadnień, 
wynikających z realizacji ustawowych zadań urzędu. 
Inspekcja natychmiast reagowała na każdy sygnał 
o nieprawidłowościach wskazywanych przez dzienni-
karzy. Z kolei jej najlepsi specjaliści cały czas byli do 
dyspozycji przedstawicieli mediów, służąc fachowymi 
informacjami, wyjaśnieniami i komentarzami z zakre-
su prawa pracy.

Stałe kontakty z mediami, zarówno na szczeblu 
głównego, jak i okręgowych inspektoratów pracy, 
zaowocowały w roku sprawozdawczym ok. 7 ty-

siącami publikacji prasowych przedstawiających 
działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Tematyka ta była również 
obecna w elektronicznych środkach masowego 
przekazu. Centralne oraz regionalne stacje radiowe 
i telewizyjne wyemitowały ok. 2,2 tys. audycji z udzia-
łem przedstawicieli inspekcji pracy. Przedstawiano 
rezultaty działań prowadzonych przez inspekcję 
i udzielano wyjaśnień dotyczących obowiązujących 
przepisów prawa pracy. Duże znaczenie ze względu 
na siłę medialnego oddziaływania miał częsty udział 
inspekcyjnych specjalistów w ogólnopolskich pro-
gramach największych nadawców. Nastąpił ponadto 
znaczący wzrost liczby informacji przekazywanych 
przez przedstawicieli PIP za pośrednictwem portali 
internetowych.

To właśnie internet jako nowoczesny, szybki śro-
dek masowego komunikowania, coraz częściej był 
wykorzystywany przez inspekcję pracy do przekazu 
informacji z zakresu szeroko rozumianego prawa 
pracy i nawiązywania bliskich relacji z ich adresatami. 
Dużą popularnością odbiorców przekazu cieszyła się 
zwłaszcza forma czatów internetowych. Za ich po-
średnictwem przedstawiciele inspekcji odpowiadali 
na liczne pytania internautów, wyjaśniając wątpliwo-
ści prawne, informując o działaniach urzędu, reje-
strując skargi i społeczne sygnały o niekorzystnych 
zjawiskach w sferze ochrony pracy. Po raz pierwszy 
zorganizowano w roku sprawozdawczym 2 czaty 
na szczeblu ogólnokrajowym z udziałem głównego 
inspektora pracy. Kolejny rok PIP monitorowała fora 
internetowe, śledząc w ten sposób społeczny odbiór 
przekazów medialnych inspirowanych działalnością 
inspekcji. Czerpała z tego wnioski służące ulepsza-
niu wypełniania ustawowej misji i skuteczniejszemu 
oddziaływaniu na społeczeństwo za pośrednictwem 
mediów.

Tradycyjnie kontynuowane były dyżury telefo-

niczne, pełnione w mediach przez specjalistów 
Państwowej Inspekcji Pracy. Ta sprawdzona już 
forma upowszechniania znajomości prawa pracy, 
głównie ze względu na jej szeroką dostępność oraz 
wysoki poziom merytoryczny udzielanych porad, 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem społecznym. 
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W roku sprawozdawczym pracownicy inspekcji 
uczestniczyli w 249 takich dyżurach zorganizowa-
nych przez redakcje gazet, stacje radiowe, telewi-
zyjne. W wielu okręgowych inspektoratach pracy ten 
rodzaj kontaktu z odbiorcami przerodził się w syste-
matyczną współpracę inspekcji z redakcjami, a prze-
kazywane telefonicznie odpowiedzi zamieszczane 
były w stałych rubrykach poradniczych, zwiększając 
tym samym krąg ich odbiorców.

Zainteresowanie mediów budziła nie tylko 

bieżąca działalność kontrolna inspekcji, ale też 

jej działania prewencyjne. Dziennikarze przekazy-
wali relacje ze spotkań, uroczystości i konferencji 
organizowanych przez Główny Inspektorat Pracy 
i okręgowe inspektoraty podczas kampanii eduka-
cyjno-prewencyjnych, takich jak: „Mniej dźwigaj”, 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, „Stres 
w środowisku pracy”, „Młodzi pracownicy – bez-
pieczny start”, „Bhp w rolnictwie”, czy „Chrońmy 
nasze dzieci” – kampanii poświęconej bezpieczeń-
stwu dzieci w rolnictwie. Tylko w zakresie profilakty-
ki rolniczej ukazało się w prasie kilkaset publikacji, 
w których inspektorzy pracy dzielili się swoimi ob-
serwacjami z wizytacji gospodarstw rolników indy-
widualnych, zwracając przy tym szczególną uwagę 
na problem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
szczególnie w okresie prac żniwnych. Apelował o to 
główny inspektor pracy. Treść jego apelu do rolni-
ków została szeroko rozpowszechniona za pośred-
nictwem mediów. Podobnie było w przypadku in-
nych apeli głównego inspektora, w których zwracał 

się on o przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecz-
nej pracy w budownictwie oraz o respektowanie 
w okresie przedświątecznym praw pracowniczych 
w dużych placówkach i sieciach handlowych.

W roku sprawozdawczym odbyło się 71 konfe-

rencji prasowych, w tym 6 z udziałem głównego 
inspektora pracy. Ich tematyka obejmowała pełny 
zakres działalności kontrolno-nadzorczej i prewen-
cyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas spotkań 
z dziennikarzami m.in. przedstawiono wyniki kontroli 
na placach budowy, w zakresie pracy sezonowej 
dzieci i młodzieży, w zakładach branży turystycznej, 
w placówkach handlowych i gastronomicznych, 
mówiono o zagrożeniach na stacjach paliw płynnych 
prowadzących dystrybucję gazu płynnego propan-
butan oraz w rozlewniach LPG. Dużym zaintereso-
waniem mediów cieszyła się konferencja, na której 
zaprezentowano pierwsze efekty kontroli legalności 
zatrudnienia – nowego zadania nałożonego na PIP 
ustawą z 13 kwietnia 2007 r.

Dziennikarze promowali laureatów konkursów 
organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
w tym najbardziej prestiżowego „Pracodawca-orga-
nizator pracy bezpiecznej”.

Przedstawiciele mediów posiadający największe 
osiągnięcia w popularyzowaniu problematyki ochrony 
pracy zostali, zgodnie z wieloletnią tradycją, uhonoro-
wani pod koniec roku Nagrodą Głównego Inspektora 
Pracy. Wyróżnienie to otrzymało 19 dziennikarzy, 
reprezentujących centralne i lokalne gazety, radio 
i telewizję.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Prowadząc współpracę międzynarodową, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania i obowiązki 
wynikające z członkostwa naszego kraju w Unii 
Europejskiej i organizacjach międzynarodowych zaj-
mujących się szeroko rozumianą ochroną pracy,
jak również z zapisów bilateralnych umów o współ-
pracy i wymianie informacji. Ponadto w kontaktach 
zagranicznych inspekcja pracy uwzględnia bieżące 
i długofalowe priorytety działania zgodne z polityką 
urzędu. 

1.  Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) 
– jako forum wymiany doświadczeń i najlepszych 
praktyk inspekcyjnych przy Komisji Europejskiej –
jest inicjatorem wielu działań na rzecz ochrony pracy 
podejmowanych na szczeblu wspólnotowym.

W roku sprawozdawczym przedstawiciele kie-
rownictwa Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach SLIC:
–  54. posiedzeniu zorganizowanym w Ljubljanie 

podczas prezydencji słoweńskiej, w czasie któ-
rego dyskutowano na temat oceny ryzyka za-
wodowego w kontekście problemu starzenia się 
populacji pracowników oraz przyjęto „Rezolucję 
lizbońską”, określającą rolę Komitetu w realizacji 
Wspólnotowej Strategii BHP na lata 2007–2012. 
Zadaniem Komitetu będzie wspieranie małych 
i średnich przedsiębiorstw w stosowaniu obo-
wiązujących przepisów prawa, opracowywaniu 
metod służących identyfikacji nowych zagrożeń, 
promowaniu społecznych i ekonomicznych ko-
rzyści płynących z zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. Państwowa 
Inspekcja Pracy przedstawiła stan przygotowań 
do realizacji europejskiej kampanii informacyj-
no-kontrolnej dotyczącej transportu ręcznego 
w sektorze budowlanym i handlu detalicznym. Ko-
mitet przyjął również naszą propozycję dotyczącą 
udziału przedstawiciela PIP w spotkaniu na Malcie 
poświęconym ocenie inspekcji pracy;

–  55. posiedzeniu w Lyonie, na którym omówiono 
znaczenie partnerów społecznych w działalności 
inspekcji, szczególnie w kontekście możliwości 
wywierania wpływu na różne grupy docelowe. 
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła raport 
z postępów prac w ramach europejskiej kampa-
nii „Ręczne przemieszczanie ciężarów 2008”. 
Komitet Wyższych Inspektorów Pracy podjął 
decyzję o realizacji w 2009 r. kampanii tema-
tycznej nt. oceny ryzyka zawodowego związa-
nego z substancjami chemicznymi w miejscu 
pracy.

W ramach Komitetu swoje zadania realizowały 
grupy robocze zajmujące się wybranymi aspektami 
ochrony pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa zawo-
dowego. Specjaliści PIP uczestniczyli w działaniach, 
powołanych przez Komitet, grup roboczych ds.: 
 dyrektywy maszynowej 98/37/WE.

 Podczas marcowego spotkania uczestnicy 
z 19 krajów Unii Europejskiej dyskutowali m.in. 
na temat użytkowania żurawi i wózków widło-
wych (w tym szkolenia operatorów), nadzoru 
rynku w Finlandii dotyczącego pojazdów prze-
mysłowych, linii technologicznych używanych 
w tartakach oraz dostępu do turbin wiatrowych;

 egzekwowania prawa wspólnotowego.
 W trakcie spotkania grupy, w lutym, omówiono 

propozycję kampanii w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego związanego z zagrożeniami che-
micznymi występującymi w małych i średnich 
przedsiębiorstwach (w 1 lub 2 sektorach wybra-
nych przez każde z państw). Propozycja została 
przedstawiona na posiedzeniu SLIC w Ljubljanie. 
Z kolei na październikowym spotkaniu omawiano 
m.in. kwestię wymiany inspektorów w ramach 
programu SLIC, a także przepływu informacji za 
pomocą systemu CIRCA;

 kampanii dotyczącej ręcznego przemieszczania 
ciężarów.

 W związku z powierzeniem Państwowej In-
spekcji Pracy koordynacji kampanii w 2008 r., 
przedstawiciele naszego urzędu uczestniczyli 
w spotkaniach trzech podgrup roboczych. Pod-
czas styczniowego spotkania określono zagro-
żenia w nowych branżach objętych kampanią 
i plan działań inspekcyjnych. W lutym uzgodniono 
listę materiałów promocyjnych, z wykorzystaniem 
strony internetowej i mediów. Marcowe spotkanie 
dotyczyło przygotowania pomocniczych materia-
łów szkoleniowych dla wykładowców krajowych;

 bazy wymiany informacji CIRCA.
 W październiku, w Luksemburgu, dwuosobowe 

delegacje koordynatorów krajowych odbyły szko-
lenie dotyczące obsługi administracyjnej sieci. 
Koordynatorzy mają prawo do samodzielnego 
zamieszczania pytań i odpowiedzi w bazie CIR-
CA, co powinno służyć usprawnianiu dwu-i wielo-
stronnej wymiany informacji. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Państwowa Inspekcja Pracy współuczestni-
czy w programach działań Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, włączając się 
w realizację kampanii informacyjno-prewencyjnych 
organizowanych przez Krajowy Punkt Centralny 
Agencji w Polsce, prowadzony przez Centralny Insty-
tut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 
W 2008 r., w lutym, przedstawiciel PIP uczestniczył 
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w konferencji zamykającej kampanię „Mniej dźwigaj 
2007”. W trakcie spotkania podsumowano przebieg 
kampanii SLIC, a także omówiono zasady zapobiega-
nia zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym i aktywizo-
wania zawodowego pracowników po urazach.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Inspekcji Pracy (IALI)

W czerwcu delegacja kierownictwa PIP uczestni-
czyła w Genewie w Kongresie IALI, prezentując referat 
pt.: „Godziwa praca – wyzwania dla inspekcji pracy”, 
poświęcony szeroko rozumianej działalności promo-
cyjnej i informacyjnej polskiej inspekcji pracy skie-
rowanej do partnerów społecznych. Zgromadzenie 
Ogólne IALI przyjęło „Kodeks etyki dla inspekcji pra-
cy”, w którym uwzględniono uwagi wniesione przez 
stronę polską dotyczące podporządkowania polskiej 
inspekcji Sejmowi. Plany wydawnicze PIP przewidują 
opublikowanie polskiej wersji ww. kodeksu. 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

W lipcu przedstawiciel naszego urzędu spotkał 
się z uczestnikami projektu poświęconego między-
narodowym działaniom partnerów społecznych słu-
żącym zwalczaniu handlu ludźmi. Wnioskodawcą 
projektu jest włoskie Ministerstwo Równości Szans, 
a uczestnikami: Międzynarodowa Organizacja Pracy, 
inspekcje pracy z Polski i Portugalii, rumuńska Agen-
cja Zwalczania Handlu Ludźmi oraz przedstawiciele 
organizacji z Włoch – zaangażowani w przeciwdzia-
łanie temu procederowi. Wynikiem projektu jest m.in. 
podręcznik MOP dla inspekcji pracy na temat wykry-
wania i badania przypadków pracy przymusowej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)

W roku sprawozdawczym Państwowa Inspekcja 
Pracy uczestniczyła w pierwszym etapie międzyna-
rodowego projektu Sekcji Prewencji ISSA pn. „Pre-
wencja w UE-27”. Celem projektu jest przygotowanie 
broszur tematycznych dotyczących oceny ryzyka za-
wodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy brał udział 
w pracach grupy zajmującej się zagrożeniami spowo-
dowanymi hałasem w środowisku pracy, które zakoń-
czyły się opracowaniem broszury informacyjnej. Przy-
gotowano ponadto broszury nt. zagrożeń związanych 
z użytkowaniem maszyn, z czynnikami chemicznymi, 
a także ryzykiem poślizgnięcia i upadku z wysokości 
oraz z obciążeniem psychicznym w pracy.

Międzynarodowa Sieć Instytutów Szkoleniowych 

ds. Stosunków Pracy (RIIFT)

Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu jest człon-
kiem Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkolenio-
wych ds. Stosunków Pracy. W spotkaniach Sieci, 

które odbywają się dwa razy do roku, uczestniczy 
dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP oraz przedstawiciel 
Głównego Inspektoratu Pracy. W roku sprawozdaw-
czym członkowie RIIFT wzięli udział w 10. spotkaniu 
w Rabacie poświęconym szkoleniu instruktorów 
w dziedzinie ochrony pracy oraz w 11. spotkaniu 
w Lizbonie, gdzie dyskutowali na temat znaczenia 
szkoleń w kształtowaniu sylwetki zawodowej inspek-
tora pracy.

2.  Udział przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Pracy w pracach komisji 
Parlamentu Europejskiego, komitetów 
i grup roboczych Komisji Europejskiej 
oraz Rady Unii Europejskiej

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, na 
wniosek instytucji krajowych – tzw. instytucji wiodą-
cych – uczestniczyli w:
 spotkaniu Grupy Krajowych Ekspertów ds. 

implementacji i funkcjonowania dyrektywy 96/
71/WE o delegowaniu pracowników w ramach 
świadczenia usług. Na kwietniowym spotkaniu, 
które odbyło się w Brukseli, omówiono: zalece-
nie Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnionej 
współpracy administracyjnej, zamiar powołania 
Komitetu Wysokiego Szczebla i wprowadzenia 
nowego systemu wymiany informacji, a także 
orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości w sprawach związanych z transgranicznym 
świadczeniem usług;

 spotkaniach Grup Współpracy Administracyjnej 
(ADCO) ds.:
–  dyrektywy (89/686/EWG) o środkach ochrony 

indywidualnej.
 Spotkanie Grupy Roboczej Rady UE, któ-

re odbyło się w czerwcu, w Brukseli, do-
tyczyło zmian: w dyrektywie o wyrobach 
medycznych, w przewodniku po dyrektywie 
o środkach ochrony indywidualnej oraz 
w przewodniku po kategoryzacji ochron in-
dywidualnych. Również w Brukseli, na listo-
padowym spotkaniu Grupy Współpracy Ad-
ministracyjnej oraz grupy ekspertów ds. ww. 
dyrektywy omawiano m.in. klasyfikowanie 
odzieży z naszytymi paskami odblaskowymi. 
Do Komisji Europejskiej skierowano stano-
wisko dotyczące obowiązków producentów 
odzieży ochronnej w zakresie klasyfikacji 
wyrobów oraz przeprowadzenia określonej 
w dyrektywie procedury oceny zgodności;

 dyrektywy maszynowej (98/37/WE).
 Ważnym punktem programu spotkań w roku 

sprawozdawczym (w Catez na Słowenii oraz 
w Trondheim w Norwegii) było zagadnienie 
spełniania wymagań zasadniczych przez sprzęt 
i maszyny sprzedawane w domach aukcyjnych, 
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umiejscowionych w tzw. strefie bezcłowej na ob-
szarze Unii Europejskiej. Omawiano także kwestie 
bezpieczeństwa maszyn użytkowanych na rynku 
wspólnotowym, w tym m.in. bezpieczeństwa tur-
bin wiatrowych, maszyn rolniczych, podnośników 
teleskopowych i miniładowarek.

3.  Współpraca z inspekcjami 
poszczególnych krajów UE 

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała współpracę z inspekcjami państw członkow-
skich Unii Europejskiej, która zaowocowała podpisa-
niem porozumień, wymianą doświadczeń i wieloma 
spotkaniami roboczymi.

W lutym dyrektor generalny inspekcji pracy Re-

publiki Słowackiej wraz z kilkuosobową delegacją 
złożył wizytę w Głównym Inspektoracie Pracy w War-
szawie. Goście zainteresowani byli głównie: działal-
nością prewencyjną i promocyjną PIP, kampaniami 
informacyjno-edukacyjnymi kierowanymi do partne-
rów społecznych, tematyką legalności zatrudnienia, 
rolą PIP jako instytucji łącznikowej ds. wymiany in-
formacji o warunkach zatrudnienia pracowników de-
legowanych, zasadami gromadzenia i przetwarzania 
danych o działaniach kontrolno-nadzorczych urzędu 
oraz szkoleniami z zakresu bhp dla pracowników.

Podczas wizyty podpisano porozumienie o współ-
pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia zawo-
dowego oraz ochrony pracy. Przewiduje ono m.in. 
rozwijanie współdziałania urzędów w zakresie wymia-
ny ekspertów, doświadczeń i informacji na temat prak-
tycznych możliwości wdrażania dyrektyw wspólnoto-
wych w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy, organizacji szkoleń międzynarodowych.

W lutym delegacja PIP złożyła wizytę w irlandzkim 

urzędzie inspekcji pracy (HSA), poświęconą wymianie 
doświadczeń w obszarze działalności prewencyjnej 
skierowanej do sektora rolnego. Strony przedstawiły 
obowiązujące w ich krajach regulacje prawne i zasa-
dy dotyczące bhp w rolnictwie oraz omówiły rolę pań-
stwa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w tym 
sektorze. W trakcie spotkania delegacja PIP zapozna-
ła się z projektem wspólnej inicjatywy prewencyjnej 
HSA i Ośrodka Badawczego Teagasc oraz zwiedziła 
gospodarstwo hodowli zwierząt.

W marcu kierownictwo PIP złożyło wizytę francu-

skiej inspekcji pracy oraz Międzyministerialnej Dele-
gaturze do Walki z Pracą Nielegalną w Ministerstwie 
Pracy, Spójności Społecznej i Polityki Mieszkaniowej. 
Celem wizyty było poznanie struktury i działalności 
francuskiej inspekcji oraz omówienie możliwości pod-
pisania porozumienia dot. w szczególności wymiany 
informacji o pracownikach delegowanych oraz kon-
troli legalności zatrudnienia. 

W kwietniu, w ramach realizacji porozumienia 
z inspekcją belgijską w zakresie współpracy i wy-

miany informacji o pracownikach delegowanych, 
podpisanego w październiku 2007 r., przedstawi-
ciele PIP odbyli roboczą wizytę w Ministerstwie 
Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w Bru-
kseli. Spotkanie miało na celu: poznanie działal-
ności prewencyjnej belgijskiej inspekcji, szczegól-
nie w sektorze budowlanym, problematyki kontroli 
w zakładach zatrudniających cudzoziemców, a tak-
że szczegółowe przedstawienie zasad działania 
elektronicznych systemów gromadzenia i wymiany 
informacji o pracodawcach i pracownikach zatrud-
nionych na terenie Belgii.

W maju delegacja kierownictwa Urzędu Bezpie-

czeństwa i Zdrowia Zawodowego (HSE) zapoznała 
się w Głównym Inspektoracie Pracy z zadaniami PIP 
i pracą poszczególnych departamentów. Przedsta-
wiciele brytyjskiej inspekcji przedstawili strukturę 
organizacyjną i podstawowe zadania swojego urzę-
du, a także przekazali list intencyjny wskazujący na 
potrzebę zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi 
instytucjami. 

W czerwcu, na zaproszenie dyrektora general-
nego norweskiej inspekcji pracy, z oficjalną wizytą 
w Trondheim przebywała delegacja kierownictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy. Wizyta odbyła się 
w ramach podpisanego w Warszawie, we wrześniu 
2007 r., porozumienia o współpracy i wymianie in-
formacji pomiędzy obiema inspekcjami. Tematyka 
spotkania koncentrowała się głównie na kwestiach 
związanych z warunkami zatrudniania obcokrajow-
ców, w tym pracowników z Polski. Najczęściej spo-
tykane w tym zakresie nieprawidłowości polegały na 
niewypłacaniu wynagrodzenia za pracę w nadgodzi-
nach oraz pobieraniu zawyżonych, w stosunku do 
obowiązujących standardów, opłat za zakwatero-
wanie w bardzo skromnych warunkach. Delegacja 
spotkała się z polskimi pracownikami zatrudnionymi 
w sektorze budowlanym.

Również w czerwcu przedstawiciele inspektoratu 
z Oslo przebywali z roboczą wizytą w OIP Kraków. 
W czasie spotkania omówiono strukturę i zadania 
naszego urzędu oraz najważniejsze problemy ochro-
ny pracy, a w szczególności warunki bhp i najczęst-
sze nieprawidłowości występujące w budownictwie. 
Ponadto strona norweska przedstawiła założenia 
swojego projektu w zakresie przeciwdziałania dum-
pingowi socjalnemu. 

We wrześniu, w ramach programu wymiany 

inspektorów, który jest finansowany przez Komisję 
Europejską, na wniosek strony brytyjskiej polski 
inspektor przebywał z dwutygodniową wizytą w urzę-
dzie brytyjskiej inspekcji pracy. Najważniejszy cel 
wizyty polegał na nawiązaniu roboczych kontaktów 
z pracownikami z Polski oraz pomocy im w uzyska-
niu dostępu do odpowiednich kursów z zakresu bhp, 
pozwalających na podjęcie pracy na budowach. 
Inspekcje zadeklarowały kontynuowanie wymiany 
inspektorów.
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W tym samym miesiącu, w siedzibie Głównego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy 
a Urzędem ds. Warunków Pracy (ACT) w Lizbonie, 
dotyczące współpracy i wzajemnej wymiany informa-
cji; ma ono służyć zacieśnieniu współdziałania obu 
inspekcji w egzekwowaniu m.in. przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego.

Również we wrześniu Państwowa Inspekcja Pra-
cy zorganizowała dwudniowe międzynarodowe 

seminarium nt. dużych inwestycji budowlanych 

i bezpieczeństwa pracowników migrujących, które 
odbyło się w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. 
Seminarium stanowiło okazję do dyskusji i wymia-
ny doświadczeń przedstawicieli Norwegii, Wielkiej 
Brytanii, Portugalii i Polski w zakresie bhp na budo-
wach i walki z nielegalnym zatrudnieniem. Uczestnicy 
seminarium odwiedzili również plac budowy aparta-
mentowca i wzięli udział w konferencji prasowej.

Ponadto we wrześniu specjaliści PIP uczestni-
czyli w spotkaniu ekspertów zorganizowanym 
przez brytyjską inspekcję pracy. Spotkanie poświę-
cone było egzekwowaniu przepisów rozporządzenia 
REACH (w sprawie obowiązkowej rejestracji substan-
cji i preparatów chemicznych przez pracodawców) 
oraz przygotowaniu kadry inspektorskiej w tym za-
kresie.

Październikowa wizyta delegacji PIP w Wielkiej 
Brytanii dotyczyła przede wszystkim zadań i funkcjo-
nowania Laboratorium ds. BHP działającego na rzecz 

HSE. Polscy specjaliści zapoznali się z założeniami 
sprawowanego przez inspekcję brytyjską nadzoru 
nad zakładami, które nie są objęte przepisami Dyrek-
tywy Seveso. 

W ramach realizacji porozumienia polsko-bel-
gijskiego, Główny Inspektorat Pracy gościł w grud-
niu delegację belgijskich służb inspekcyjnych. Wizyta 
poświęcona była problematyce legalności zatrud-
nienia w sektorze budowlanym. Przedstawiciele bel-

gijskiego Ministerstwa Zatrudnienia, Pracy i Dialogu 

Społecznego oraz Ministerstwa ds. Zabezpieczenia 

Społecznego odwiedzili Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie, a także towarzyszyli inspektorowi pracy 
w czasie kontroli na jednym z warszawskich placów 
budowy.

4.  Udział w międzynarodowych 
konferencjach i seminariach

W marcu przedstawiciel PIP uczestniczył w Hadze 
w kursie szkoleniowym nt. „Niezawodność czło-

wieka a zarządzanie bezpieczeństwem”. Program 
kursu umożliwiał poznanie technik oceny ryzyka 
związanego z ograniczaniem błędów ludzkich i zarzą-
dzaniem bezpieczeństwem pracy oraz praktycznych 
narzędzi i metod w zakresie eliminacji błędów ludz-
kich w procesach pracy.

W kwietniu dwaj przedstawiciele Sekcji Nadzoru 
ds. Górnictwa z OIP Katowice uczestniczyli w Austrii 
i w Niemczech w szkoleniu nt. „Wybrane przykłady 

profilaktyki bhp i ochrony środowiska w zakładach 

górniczych Europy Zachodniej”. Uczestnicy poznali 
zasady profilaktyki zagrożeń i ochrony środowiska 
w czynnych zakładach górniczych oraz podczas 
poeksploatacyjnego wykorzystywania wyrobisk gór-
niczych; zasady organizacji służb ratownictwa górni-
czego w UE i organizacji państwowego nadzoru gór-
niczego, a także najnowsze rozwiązania techniczne 
dotyczące sprzętu bhp i ratowniczego. Delegaci prze-
kazali zdobytą wiedzę inspektorom pracy z Krajowej 
Sekcji Górnictwa Podziemnego w celu wykorzystania 
jej w praktyce kontrolnej inspektorów pracy.

Także w kwietniu przedstawiciel urzędu uczest-
niczył w Budapeszcie w konferencji poświęconej 
zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia imigrantów 

w rozszerzonej UE. Raporty krajowe (m.in. Węgier, 
Rumunii, Belgii, Irlandii i Polski) dowodzą, że zwalcza-
nie nielegalnego zatrudnienia wymaga zaangażowa-
nia organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, 
partnerów społecznych, organizacji pożytku publicz-
nego i instytucji egzekwowania prawa. Zgodzono 
się, że inspekcje pracy powinny stosować nie tylko 
sankcje, ale także oddziaływać prewencyjnie i edu-
kacyjnie. 

Podczas kwietniowej konferencji w ramach 

Międzynarodowych Targów „Sawo” w Poznaniu 
oraz w trakcie warsztatów w OS PIP we Wrocławiu, 
zorganizowanych dla koordynatorów kampanii „Mniej 
dźwigaj 2008” – przedstawiciele holenderskiej i bry-
tyjskiej inspekcji pracy podzielili się swoimi bogatymi 
doświadczeniami i najlepszymi praktykami w ograni-
czaniu obciążeń i zagrożeń dla układu mięśniowo-
szkieletowego spowodowanych ręcznym przemiesz-
czaniem ciężarów.

W maju, na wniosek Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej, przedstawiciel PIP wziął udział 
(w Berlinie) w posiedzeniu polsko-niemieckiej grupy 
konsultacyjnej ds. transgranicznego przepływu pra-
cowników. Tematyka spotkania dotyczyła realizacji 
umowy międzyrządowej o delegowaniu pracowni-

ków do wykonania umów o dzieło, zmiany przepisów 
i procedur regulujących działalność polskich przed-
siębiorstw w Niemczech, sprawdzania poświadczeń 
E-101, wymiany informacji z ZUS. 

W czerwcu ekspert PIP uczestniczył w konferencji 
w Niemczech poświęconej sytuacji polskich przed-

siębiorców na rynkach europejskich; przedstawiciel 
inspekcji omówił współpracę PIP z urzędami państw 
UE nadzorującymi warunki pracy i zatrudnienia 
pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem Nie-
miec; omawiając sytuację polskich przedsiębiorców, 
akcentowano kwestie podatkowe, ubezpieczeniowe 
i z zakresu legalności zatrudnienia.

W tym samym miesiącu w Ostrawie odbyła się 
międzynarodowa konferencja nt. „Bezpieczeństwo 
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i zdrowie zawodowe”, w której uczestniczył przed-
stawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Strona polska 
zaprezentowała strategię oraz przykłady działań pre-
wencyjnych PIP w kontekście zmian zachodzących 
na rynku pracy. Ponadto dyskutowano o problematy-
ce dot. bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych, 
a także o systemach zarządzania bhp. 

W październiku, w Hamburgu, odbyła się kon-
ferencja międzynarodowa pn. „Forum państw bał-

tyckich. Strategie bhp i dobre praktyki”, której celem 
była wymiana doświadczeń i zebranie najlepszych 
przykładów tworzenia strategii krajowych w obsza-
rze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Podczas 
konferencji przedstawiciel naszego urzędu wygłosił 
referat o strategii prewencyjnej Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

Również w październiku Główny Inspektor Pracy 
wziął udział w międzynarodowej konferencji w Mar-
sylii pod hasłem: „Walka z nielegalnym zatrudnie-

niem”. Spotkanie, zorganizowane pod patronatem 
prezydencji francuskiej, było kontynuacją inicjatyw 
podjętych w związku z rezolucją Rady Europejskiej 
z 20 października 2003 r., dotyczącą przekształca-
nia różnych form pracy niezadeklarowanej w legal-
ne zatrudnienie i koniecznością wzmożenia działań 
zwalczających pracę nielegalną na obszarze Unii 
Europejskiej. Wspólna debata i wymiana doświad-
czeń poszczególnych inspekcji w czasie dwudnio-
wej konferencji pozwoliły sprecyzować podobieństwa 
i różnice pomiędzy organizacją, kompetencjami i za-
daniami służb inspekcyjnych w państwach członkow-
skich reprezentowanych podczas konferencji.

W listopadzie przedstawiciel PIP uczestniczył 
w miejscowości Strbske Pleso na Słowacji w mię-
dzynarodowej konferencji pn. „Nowe trendy w zakre-

sie zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego”, pod pa-
tronatem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z Bilbao. Celem konferencji było 
zaprezentowanie nowych tendencji, procedur pre-
wencyjnych i przykładów dobrych praktyk w obszarze 
bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego. Przedstawi-
ciel PIP wygłosił referat nt. prewencji jako narzędzia 
kształtowania kultury bezpieczeństwa.

W tym samym miesiącu przedstawiciele kie-
rownictwa PIP wzięli udział w konferencji w Rydze 
pt. „Jakość pracy – jakość życia. Rola inspekcji we 

wdrażaniu strategii europejskich i krajowych”, słu-
żącej wymianie informacji i dobrych praktyk. Uczestni-
cząc w panelu dotyczącym stosunków pracy, przed-
stawiciel naszego urzędu wygłosił referat na temat 
roli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wymiany 
informacji o warunkach zatrudnienia pracowników 
delegowanych.

W grudniu, w Państwowym Instytucie Zatrudnie-
nia, Pracy i Szkolenia Zawodowego we Francji odbyło 
się 5. Biennale Inspekcji Pracy pn.: „Międzynarodowe

świadczenie usług i warunki pracy pracowników 

delegowanych”, z udziałem trójstronnych delegacji 

z 4 państw członkowskich – Polski, Portugalii, Repu-
bliki Czeskiej i Szwecji. Stronę polską reprezentowali 
przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizacji pra-
codawców oraz związków zawodowych. Najważniej-
szym celem spotkania była wymiana doświadczeń za-
wodowych między służbami inspekcji pracy odnośnie 
kontroli międzynarodowego świadczenia usług oraz 
warunków pracy pracowników delegowanych. 

5.  Współpraca regionalna

 Litwa

W Wilnie, w maju, odbyła się wizyta studyjna 
przedstawicieli OIP Olsztyn, poświęcona zagadnie-
niom stosowania środków ochrony indywidualnej
i informowania pracowników o zagrożeniach zawo-
dowych w przemyśle ceramicznym. Poruszono tak-
że problemy związane z metodyką zapobiegania 
wypadkom i chorobom zawodowym. Strony wyraziły 
zainteresowanie ścisłą współpracą w zakresie kontro-
li legalności zatrudnienia.

W czerwcu delegacja OIP Białystok przebywała 
z wizytą studyjną w okręgu Mariampol i Alytus. 
Program spotkania uwzględniał zapoznanie się 
z działalnością wybranego przedsiębiorstwa budow-
nictwa drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji tego rodzaju pracy), a także omówienie 
problematyki dot. funkcjonowania zakładowych służb 
bhp. Strony dostrzegają potrzebę współpracy, by po-
prawić stan przestrzegania przepisów bhp na budo-
wach i usprawnić bezpośrednią wymianę informacji 
między okręgami.

W tym samym miesiącu delegacja OIP Gdańsk 
udała się z rewizytą do okręgu w Kłajpedzie, któ-
rego gospodarze umożliwili obejrzenie stoczni 
i stanowisk pracy przy budowie statków, wizytę 
w przedsiębiorstwach zajmujących się przeładun-
kiem w portach oraz w zakładzie przetwórstwa ropy 
naftowej. Za wspólne zadanie uznano problematykę 
związaną z zatrudnianiem cudzoziemców i migracją 
zarobkową.

 Słowacja

W kwietniu delegacja OIP Kraków uczestniczyła 
w Żylinie w spotkaniu poświęconym problematyce 
legalności zatrudnienia i planowanym wspólnym kon-
trolom w tym zakresie na obszarach przygranicznych 
obu państw.

W grudniu delegacja OIP Katowice uczestniczyła 
w roboczym spotkaniu w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Nitrze, w czasie którego ustalono zasady 
współpracy przygranicznej.

 Niemcy

W styczniu podczas spotkania w Cottbus oma-
wiano m.in. przygotowania do VII Forum niemiecko-
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-polskiego nt. przewozu towarów niebezpiecznych 
w transporcie drogowym. W VII Forum, które odbyło 
się w czerwcu, uczestniczyli przedstawiciele OIP 
Zielona Góra i OIP Poznań. Omówiono szereg zagad-
nień dotyczących m.in. zmian w przepisach o trans-
porcie towarów i ładunków niebezpiecznych, czasu 
pracy w transporcie drogowym, szkolenia kierowców, 
zabezpieczania ładunków, działań kontrolnych w tym 
zakresie w obu krajach. 

W grudniu Główny Inspektor Pracy uczestniczył 
w polsko-niemieckim spotkaniu roboczym nt. kon-
troli legalności zatrudnienia w Polsce i Niemczech, 

zorganizowanym w Izbie Celnej w Rzepinie. W czasie 
spotkania strona niemiecka omówiła przepisy, proce-
dury oraz szerokie uprawnienia kontrolne naszych 
zachodnich sąsiadów w działaniach na rzecz ograni-
czania nielegalnego zatrudnienia.

 Ukraina

W październiku delegacja OIP Lublin złożyła 
wizytę studyjną w Okręgu Wołyńskim. Celem spo-
tkania była wymiana doświadczeń w zakresie mi-
nimalizowania zagrożeń wypadkowych na placach 
budów.
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DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA

Szkolenie kadr PIP stanowi priorytet w działa-
niach wewnątrzorganizacyjnych, mających na celu 
doskonalenie pracy urzędu.

Kształcenie pracowników – realizowane w dwóch 
podstawowych formach: aplikacji inspektorskiej 
i doskonalenia zawodowego – umożliwia zdobywanie 
i rozszerzanie wiedzy, kształtowanie umiejętności 
i postaw niezbędnych do realizacji zadań przez po-
szczególne grupy zawodowe oraz specjalizację pra-
cowników wykonujących i nadzorujących czynności 
kontrolne.

Aplikacja inspektorska organizowana dla kan-
dydatów na inspektorów pracy w Ośrodku Szkole-
nia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, ma 
charakter naprzemiennego szkolenia teoretycznego 
z praktycznym, realizowanym w okręgowych inspek-
toratach pracy. W roku sprawozdawczym, w celu do-
stosowania zakresu i trybu przeprowadzania aplikacji 
inspektorskiej do wymogów wynikających z przepi-
sów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy, Główny Inspektor Pracy określił 
w formie zarządzenia założenia programowo-orga-
nizacyjne aplikacji inspektorskiej, regulamin organi-
zacyjno-porządkowy oraz wykaz tematów i wymiar 
godzin szkolenia aplikacyjnego.

W 2008 r. w Ośrodku Szkolenia PIP nastąpiła 
inauguracja czterech aplikacji inspektorskich, konty-
nuowano również trzy szkolenia aplikacyjne, w któ-
rych uczestniczyli pracownicy wykonujący kontrolę 
legalności zatrudnienia, przejęci z urzędów woje-
wódzkich, na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy. Spośród 325 osób uczestniczących w aplika-
cjach inspektorskich, 156 osób uzyskało uprawnienia 
inspektorów pracy, po złożeniu egzaminu państwo-
wego z wynikiem pozytywnym.

Oferta szkoleniowa w zakresie doskonalenia 

zawodowego jest przygotowywana na podstawie 
rocznego planu szkoleń uwzględniającego priorytety 
działania urzędu, potrzeby zgłoszone przez jego jed-
nostki organizacyjne oraz przez pracowników. Kształ-
cenie kadr odbywa się przede wszystkim w ramach:
 szkoleń tzw. centralnych – dla przedstawicieli 

wszystkich jednostek organizacyjnych PIP (zde-
cydowana większość tych szkoleń jest organizo-
wana w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu),

 szkoleń wewnętrznych, organizowanych w okrę-
gowych inspektoratach pracy, z udziałem – w cha-
rakterze wykładowców – pracowników przeszko-
lonych uprzednio na szkoleniach centralnych,

 narad instruktażowo-szkoleniowych – ich celem 
jest w szczególności rozstrzyganie problemów 
i wątpliwości kadry inspektorskiej związanych 
z realizacją zadań przewidzianych w planach 
pracy PIP.
Zakres merytoryczny szkoleń doskonalących 

w 2008 roku był szeroki i obejmował w szczególności 
zagadnienia:

–  z obszaru prawnej ochrony pracy (np. kontrola 
legalności zatrudnienia; postępowanie w spra-
wach o wykroczenia związane z wykonywaniem 
pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz 
o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonu-
jących pracę zarobkową; europejskie prawo pra-
cy i jego wpływ na kształtowanie stosunków pracy 
cudzoziemców pracujących w Polsce i Polaków 
pracujących za granicami kraju; postępowanie 
sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy, po-
stępowanie administracyjne i egzekucyjne; czas 
pracy i wynagrodzenia),

–  z obszaru bezpieczeństwa pracy (np. wdroże-
nie przepisów rozporządzenia REACH w prak-
tyce inspektorskiej; zapobieganie dolegliwoś-
ciom układu mięśniowo-szkieletowego podczas 
wykonywania prac transportowych; zasadnicze 
i minimalne wymagania dla maszyn i urządzeń; 
wymagania zasadnicze dla środków ochrony 
indywidualnej; metodyka kontroli na budowach 
– problematyka oceny zgodności w odniesieniu 
do maszyn i urządzeń stosowanych w budow-
nictwie; roboty drogowe na czynnych odcinkach 
dróg; zagrożenie hałasem i drganiami – metody-
ka kontroli; ocena ryzyka zawodowego),

–  z dziedziny prewencji i promocji (np. narzędzia 
komunikacji społecznej w działalności PIP, ewalu-
acja działań o charakterze prewencyjnym poświę-
conych poprawie bezpieczeństwa i warunków 
pracy),

–  inne (finanse publiczne; zamówienia publiczne; 
konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem; 
zapobieganie i reagowanie na zagrożenie prze-
mocą i przemoc; zagadnienia informatyczne).
W okresie sprawozdawczym w szkoleniach 

organizowanych centralnie (głównie w Ośrodku 
Szkolenia PIP) wzięło udział około 1,2 tys. osób. Zde-
cydowaną większość uczestników stanowili pracow-
nicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne. 
Przeszkolono ponadto rzeczników prasowych, infor-
matyków, głównych księgowych, pracowników pro-
wadzących sprawy kadrowe, osoby odpowiedzialne 
za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego, a także pracowników zajmujących 
się postępowaniem egzekucyjnym i rejestrujących 
układy zbiorowe. W ramach szkoleń wewnętrznych 
przeszkolono w jednostkach organizacyjnych PIP 
około 2 tys. osób.

Dla pracowników wykonujących i nadzorujących 
czynności kontrolne, ubiegających się o tytuł spe-
cjalisty lub głównego specjalisty, zorganizowano 
szkolenia doskonalące połączone z możliwością 

odbycia specjalizacji. Tematyka ww. szkoleń obej-
mowała zagadnienia dotyczące bhp w gospodarce 
leśnej, badania wypadków przy pracy oraz Karty Na-
uczyciela i przepisów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie. W 2008 r. tytuł specjalisty lub głównego 
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Szkolenia organizowane przez OSPIP dla pod-

miotów gospodarczych i osób fizycznych zgroma-
dziły łącznie 2 596 uczestników. Były one adreso-
wane w szczególności do służb bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz innych osób wykonujących 
zadania tej służby, pracowników kadr i służb per-
sonalnych, a także pracodawców i innych osób 
kierujących pracownikami. 

specjalisty uzyskało, w wyniku pozytywnego zdania 
egzaminu, 25 osób, uczestniczących w szkoleniach 
specjalizacyjnych w 2007 roku. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń, 
Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała współ-

pracę przy ich organizacji (m.in. w zakresie doboru 
wykładowców i ustalania programów) z instytutami 
naukowo-badawczymi, w szczególności z Central-
nym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Insty-
tutem Badawczym, wyższymi uczelniami oraz innymi 
organami, w tym z Inspekcją Transportu Drogowego, 
Strażą Graniczną, Urzędem Dozoru Technicznego. 
I tak np. w kwietniu 2008 roku 50 inspektorów pra-
cy uczestniczyło w specjalistycznym szkoleniu dla 
urzędników i pracowników administracji państwowej 
oraz lekarzy, zorganizowanym w Instytucie Medycyny 
Pracy w Łodzi, w ramach realizacji prowadzonego 
przez Ministerstwo Gospodarki projektu Transition 
Facility „Wzmocnienie wprowadzania w życie prawo-
dawstwa UE odnoszącego się do azbestu i materia-
łów zawierających azbest”. 

Stosowano również sprawdzone rozwiązania 
polegające na uwzględnianiu w programach szko-
leń – zajęć praktycznych, w tym wizyt w zakładach 
pracy i na placach budów oraz zapewnianiu udziału 
w szkoleniach, w charakterze wykładowców, przed-
stawicieli firm specjalizujących się w dostarczaniu 
produktów i usług służących bezpieczeństwu pracy 
pracowników.

Podobnie jak w latach poprzednich, na bieżąco 
monitorowano jakość szkoleń organizowanych cen-
tralnie w Ośrodku Szkolenia PIP. Ankiety, wypełniane 
anonimowo przez uczestników szkoleń, potwierdziły 
zarówno trafność doboru tematów oraz wykładow-
ców, jak i dużą przydatność materiałów szkolenio-
wych. Zdecydowana większość szkoleń została 
oceniona dobrze i bardzo dobrze.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-

cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu, jako 
placówka szkoleniowa PIP, realizuje w szczególności 
przedsięwzięcia dydaktyczne na rzecz pracowników 
urzędu. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zor-
ganizował 7 aplikacji inspektorskich oraz 56 szkoleń 
doskonalących kadrę PIP. 

W działalności dydaktycznej Ośrodka Szkolenia 
PIP istotną rolę odgrywa organizacja szkoleń dla part-

nerów społecznych. W 2008 roku przeprowadzono 
7 szkoleń dla nowo wybranych społecznych inspek-
torów pracy i 1 szkolenie specjalistyczne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie uczestniczy-
ło w nich 195 społecznych inspektorów pracy.

W ramach współdziałania z wyższymi uczelnia-
mi (Politechniką Wrocławską, Dolnośląską Szkołą 
Wyższą) Ośrodek Szkolenia PIP prowadził w okre-
sie sprawozdawczym V i VI edycję studiów pody-

plomowych: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
w systemach człowiek – środowisko, w której uczest-
niczyły 124 osoby oraz I, II i III edycję Studiów licen-
cjackich na kierunku: Pedagogika, o specjalności: 
Edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i higiena pracy. 
W czerwcu 2008 roku 60 pierwszych absolwentów 
tych studiów uzyskało tytuły licencjatów.

W różnorodnej ofercie szkoleniowej Ośrodka 
Szkolenia PIP w 2008 roku, wyróżnić należy między 
innymi:
–  szkolenie specjalistyczne w zakresie prowadze-

nia prac przy użyciu materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego poza gór-
nictwem,

–  kursy kwalifikacyjne realizowane według progra-
mu zatwierdzonego przez Komendanta Główne-
go Państwowej Straży Pożarnej, adresowane do 
osób pragnących uzyskać kwalifikacje inspekto-
rów ochrony przeciwpożarowej,

–  szkolenie dla rzeczoznawców do spraw bez-
pieczeństwa i higieny pracy (przeprowadzono 
1 szkolenie kwalifikacyjne i 3 szkolenia okre-
sowe),

–  seminaria tematyczne: w zakresie bezpieczeń-
stwa pracy (dotyczące głównie minimalnych wy-
magań dla maszyn) oraz prawnej ochrony pracy 
(czasu pracy kierowców, wynagrodzenia za pracę 
i ubezpieczeń społecznych).
Znaczącą rolę w działalności Ośrodka Szkolenia 

PIP, oprócz realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, 
odgrywają działania służące popularyzacji ochrony 

pracy. Polegają one w szczególności na: prowa-
dzeniu działalności wydawniczej, udziale w targach 
poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia, organizowaniu konferencji, semi-
nariów i innych spotkań oraz na współpracy z insty-
tucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 
szeroko rozumianą problematyką ochrony pracy.

W ramach działalności wydawniczej wydano 
w 2008 roku w wersji książkowej 4 pozycje: Urlopy 
wypoczynkowe; Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc-
jalnych; Egzekucja administracyjna prowadzona 
przez organy Państwowej Inspekcji Pracy; Wypadki 
przy pracy i choroby zawodowe. Wybrane przepisy 
prawne. Oferta wydawnicza Ośrodka Szkolenia PIP 
zawiera ogółem 30 pozycji książkowych, kilka pozycji 
w formie zeszytów dydaktycznych i 4 filmy DVD.

Wzorem lat ubiegłych, przedstawiciele Ośrodka 

Szkolenia PIP uczestniczyli w targach międzynaro-
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dowych: Budownictwa – „BUDMA”, Mechanizacji 
Rolnictwa „POLAGRA-PREMIERY 2008”, Ochrony 
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO – 2008” 
oraz Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„POLAGRA-FARM 2008”. Na targach prezentowano 
szeroką ofertę szkoleniową i wydawniczą; ponadto 
przedstawiciele OSPIP współuczestniczyli w organi-
zacji seminariów (np. seminarium „Bezpieczeństwo 
w budownictwie” na Targach „BUDMA”, w którym 
udział wzięło ok. 100 osób).

W roku sprawozdawczym w Ośrodku Szkolenia 
PIP zorganizowano kilka prestiżowych konferencji 

(poświęconych w szczególności zagadnieniom 
bezpieczeństwa pracy w energetyce krajowej, bez-
pieczeństwu pracy pracowników migrujących, zwal-
czaniu nielegalnego zatrudnienia oraz nielegalnej 
pracy, wpływu środowiska społecznego na zdrowie 
pracowników), w których udział wzięli: przedstawi-
ciele związków zawodowych, pracodawców, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, goście zagraniczni z portu-
galskiej, norweskiej i angielskiej inspekcji pracy oraz 
reprezentanci urzędów i instytucji zajmujących się 
zwalczaniem nielegalnego zatrudnienia.

W 2008 roku odbyło się również cykliczne spo-

tkanie „Otwarte drzwi OSPIP”, w którym uczest-
niczyli studenci Politechniki Wrocławskiej. Była to 
doskonała okazja do zaprezentowania historii i doko-
nań Ośrodka Szkolenia PIP, roli i zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz praw i obowiązków osób podej-
mujących pierwszą pracę.

W ramach współpracy z instytucjami zagra-

nicznymi zajmującymi się szeroko rozumianą pro-
blematyką ochrony pracy, przedstawiciele Ośrodka 

Szkolenia PIP oraz kierownictwa PIP uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach zorganizowanych przez Mię-
dzynarodową Sieć Instytutów Szkoleniowych ds. Sto-
sunków Pracy (RIIFT), a także w spotkaniu, którego 
gospodarzem był Instytut Francuski, poświęconemu 
warunkom pracy osób delegowanych do pracy na 
terytorium innego państwa.

*   *   *

W 2008 r. kontynuowane były prace związane 

z informatyzacją PIP. Obejmowały one:
 dalszą rozbudowę sieci teleinformatycznej PIP 

oraz poprawę bezpieczeństwa dostępu do jej 
zasobów;

 przystosowywanie urzędu do obsługi dokumen-
tów w formie elektronicznej (w tym w zakresie 
wdrożenia podpisu elektronicznego);

 opracowanie nowego, zintegrowanego oprogra-
mowania dla inspektora pracy;

 modernizację zasobów sprzętu komputerowego 
oraz zakupy oprogramowania;

 szkolenia informatyczne.
Jednym z ważniejszych zadań były prace nad 

stworzeniem nowego oprogramowania, przezna-
czonego dla inspektora pracy – narzędzia wspoma-
gającego działalność kontrolno-nadzorczą, a jed-
nocześnie umożliwiającego łatwiejsze i pełniejsze 
zbieranie danych m.in. poprzez pełną integrację 
funkcjonujących wcześniej rozwiązań informatycz-
nych. Projekt realizowany jest we własnym zakre-
sie – przez pracowników PIP. Przewidywane zakoń-
czenie – jesień 2009.
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A.  Kodeks pracy
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1.  Ocena rozwiązań prawnych

Stosunek pracy

Wnioski płynące z analizy przepisów działu 
drugiego Kodeksu pracy dotyczą m.in. negatywnej 
oceny funkcjonowania art. 251 Kp. W celu obejścia 
regulacji, pracodawcy zawierają długoterminowe 
umowy o pracę albo – w okresie wymaganej 1-mie-
sięcznej przerwy między rozwiązaniem poprzedniej 
a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę – stosują 
umowy cywilnoprawne.

Wprowadzone w 2007 r. przepisy o telepracy nie 
znalazły większego zastosowania w praktyce, choć 
obserwowany jest stopniowy wzrost zainteresowania 
tą formą zatrudnienia ze strony pracodawców i pra-
cowników. Sygnalizowane są jednak zastrzeżenia co 
do faktycznej możliwości realizacji przez pracodawcę 
obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ze względu na wykonywanie pracy w domu 
pracownika oraz konieczność uzyskania jego zgody 
na przeprowadzenie kontroli. 

W związku z częstymi naruszeniami art. 29 
§ 2 Kp, celowe wydaje się nałożenie obowiązku 
potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co 
do stron umowy, jej rodzaju i warunków – w sytu-
acji niezachowania formy pisemnej umowy o pracę 
– najpóźniej w dniu poprzedzającym przystąpienie 
pracownika do świadczenia pracy. Z praktyki inspek-
torskiej wynika bowiem, iż pracodawcy zasłaniają 
się możliwością potwierdzenia zawarcia umowy do 
końca pierwszego dnia pracy, którym, wedle ich 
oświadczenia, jest właśnie dzień przeprowadzania 
kontroli przez PIP (patrz: Wnioski legislacyjne).

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 

ze stosunku pracy

W dalszym ciągu zgłaszane są krytyczne uwagi 
dotyczące art. 775 Kp, w którym ustawodawca po-
służył się zwrotem stałe miejsce pracy. Niesprecyzo-
wanie znaczenia tego pojęcia nadal powoduje spory 
stron stosunku pracy w sprawach dot. przebywania 
w podróży służbowej i wynikającej z tego koniecz-
ności wypłacenia należnych świadczeń pieniężnych. 
Niewskazanie w przepisach sposobu, w jaki praco-
dawca powinien określić miejsce wykonywania pracy 
w ramach umowy o pracę, skutkuje w praktyce nie-
konkretnymi zapisami (np. miejsca pracy obejmujące 
obszar połowy czy nawet całego kraju).

W ścisłym związku z tematyką wynagrodzenia za 
pracę pozostaje pojęcie minimalnego wynagrodze-
nia. Zgłaszane są od dłuższego czasu zastrzeżenia 
dotyczące zakresu znaczeniowego tego pojęcia. 
Postuluje się m.in. jednoznaczne wyłączenie z niego 
również dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

związanych z uciążliwymi lub szkodliwymi warunkami 
pracy (zwłaszcza z pracą w nocy). 

Przepisy o czasie pracy

Jednoznacznego uregulowania wymaga kwestia 
terminu, w jakim pracodawca byłby zobligowany do 
udzielenia pracownikowi czasu wolnego od pracy 
w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, na 
jego pisemny wniosek. Obowiązujący art. 1512 Kp 
pozwala bowiem na wykorzystanie przysługującego 
czasu wolnego nawet w następnym roku kalendarzo-
wym, co może być źródłem nadużyć ze strony praco-
dawców i niweczyć cel udzielanego czasu wolnego, 
który ma służyć regeneracji organizmu pracownika 
po okresie zwiększonego wysiłku.

W dalszym ciągu zgłaszane są zastrzeżenia co 
do braku regulacji wprowadzającej obowiązek two-
rzenia przez pracodawcę harmonogramów czasu 
pracy (obowiązek taki mają przykładowo pracodaw-
cy zatrudniający pracowników ochrony zdrowia lub 
niektóre grupy kierowców). Brak harmonogramów 
uniemożliwia prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych.

Nadal duże trudności stwarza brak precyzyjne-
go określenia pojęcia placówka handlowa, co każ-
dorazowo oznacza potrzebę dokonywania jego 
wykładni. Z jednej strony uwzględnia się koniecz-
ność właściwego stosowania przepisu, a z drugiej 
– społecznie uzasadnioną potrzebę uchylenia za-
kazu podejmowania czynności handlowych w sto-
sunku do podmiotów prowadzących działalność 
o charakterze użyteczności publicznej (który wynika 
z tego przepisu).

Urlopy wypoczynkowe

Wątpliwości powoduje wciąż brak przejrzystych 
zasad nabywania prawa do urlopu przez pracow-
ników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, szczególnie w przypadku zmiany wymiaru 
czasu pracy w ciągu roku. W praktyce przyjmuje się, 
iż należy wówczas dokonać korekty uwzględniającej 
zmianę wymiaru. Nie oznacza to jednak, że stosowa-
na zasada znajduje podstawę w przepisach prawa 
urlopowego. 

Trudności w praktyce powoduje także art. 153 
§ 1 Kp, określający prawo pracownika do urlopu 
wypoczynkowego w roku kalendarzowym w którym 
podjął po raz pierwszy pracę. Pomimo braku ustawo-
wej regulacji uprawniającej do zaokrąglenia wymiaru 
urlopu cząstkowego w pierwszym roku zatrudnienia 
do pełnych jednostek – tak jak w przypadku pracow-
ników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 
pracy – pracodawcy, zwłaszcza wyposażeni w od-
powiednie systemy informatyczne, stosują powyższą 
zasadę przy udzielaniu tym pracownikom urlopu oraz 
przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy. 
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Należy również wskazać kontrowersje, jakie 
wzbudza stosowanie w praktyce postanowień 
art. 155 Kp. Wprowadzenie zmian w systemie szkol-
nictwa (m.in. dot. czasu trwania nauki w szkołach 
średnich oraz upowszechnienie licencjatu) sprawia, 
iż celowe wydaje się ustalenie nowych zasad zali-
czania okresów nauki do stażu pracy, od którego 
zależy wymiar urlopu.

Badania lekarskie

Z uwagi na pojawiające się rozbieżności w inter-
pretacji pojęcia bezpośredniość, użytego w art. 229 
§ 1 Kp, wskazane jest doprecyzowanie, kiedy po-
nowne zatrudnienie jest bezpośrednie i wobec tego 
nie rodzi obowiązku poddania wstępnym badaniom 
osoby przyjmowanej ponownie do pracy u danego 
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowi-
sko o takich samych warunkach pracy. 

Zastrzeżenia nadal budzi brak prawnego obo-
wiązku przechowywania przez pracodawcę kopii 
skierowań na badania, co utrudnia, zdaniem inspek-
torów pracy, kontrolę prawidłowości tych skierowań 
– w zakresie informacji o występowaniu na stano-
wiskach pracy czynników i warunków szkodliwych 
dla zdrowia pracowników. Rodzaj przekazanych 
informacji ma bardzo często zasadniczy wpływ na 
wydanie orzeczenia potwierdzającego lub wyklucza-
jącego możliwość wykonywania pracy w określonych 
warunkach.

Szkolenia

Celem poprawy ogólnego bezpieczeństwa wy-
konywania pracy przez pracowników, inspektorzy 
zgłaszają potrzebę nałożenia na pracodawców obo-
wiązku przeprowadzania ponownego szkolenia w za-
kresie bhp (zwłaszcza instruktażu stanowiskowego) 
po dłuższej przerwie w pracy spowodowanej np. urlo-
pem wychowawczym, czy też urlopem bezpłatnym.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o czasie pracy kierowców

Przeprowadzone kontrole wskazują, iż pracodaw-
cy i ich służby nadal niewłaściwie stosują przepisy 
o czasie pracy kierowców. Wątpliwości interpretacyj-
ne wzbudza charakter prawny przerw w prowadzeniu 
pojazdu, w rozumieniu art. 7 rozporządzenia WE 561/
2006 i art. 7 Umowy AETR. Wskazuje się bowiem, że 
przepis art. 27 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierow-
ców zalicza wymienione przerwy do czasu dyżuru, 
o którym mowa w art. 9 ustawy, wymieniającym 

dwa rodzaje dyżuru rekompensowane w odmienny 
sposób. Nie istnieje zatem jednoznaczna podstawa 
prawna regulująca sposób ustalania rekompensat 
w sytuacji wspomnianych przerw w prowadzeniu 
pojazdu. 

Zastrzeżenia budzi również art. 24 pkt 2 ustawy, 
ograniczający treść oświadczenia uzyskiwanego od 
kierowców tylko do kwestii zatrudnienia u innego pra-
codawcy, czyli wyłącznie w ramach stosunku pracy. 
Tym samym omawiany przepis nie spełnia swojej 
funkcji ochronnej, ponieważ nie uwzględnia czasu 
wykonywania pracy przez kierowcę na podstawie 
umów cywilnoprawnych – który nie jest rejestrowany, 
a może niejednokrotnie przekraczać wymiar czasu 
pracy wynikający ze stosunku pracy. 

Zaobserwowano również zjawisko niewłaściwego 
ewidencjonowania czasu pracy kierowców, polegają-
ce m.in. na niewykazywaniu godzin pracy i dyżuru, 
co jest konsekwencją nieodpowiedniego operowania 
selektorem rodzaju aktywności tachografu. 

Pomimo to pozytywnie ocenia się art. 9 ust. 3, 
nakazujący traktować okres nieprzeznaczony na kie-
rowanie pojazdem przez jednego z dwóch kierowców 
prowadzących pojazd – jako czas dyżuru. 

Podobnie pozytywnie należy ocenić wprowa-
dzenie – do art. 26 ustawy – zasady, iż warunki 
wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać 
składników wynagrodzenia, których wysokość jest 
uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub 
ilości przewiezionego ładunku, jeżeli ich stosowanie 
wpłynęłoby na pogorszenie bezpieczeństwa jazdy. 
Za właściwe należy także uznać rozszerzenie zakresu 
zastosowania przepisów ustawy do motorniczych 
oraz kierowców autobusów miejskich.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

o zakładach opieki zdrowotnej 

Pomimo wprowadzenia szeregu zmian do ustawy, 
które obowiązują od początku roku sprawozdawcze-
go, ustawowe regulacje – zwłaszcza w zakresie 
czasu pracy – w dalszym ciągu budzą wiele wątpli-
wości, m.in. z uwagi na ich nieprecyzyjność. Brak jest 
rozwiązań odnośnie czasu pracy lekarzy i innych pra-
cowników z wyższym wykształceniem wykonujących 
zawód medyczny i zatrudnionych w zakładach opieki 
zdrowotnej w niepełnym wymiarze czasu pracy, co 
przekłada się na kwestię prawidłowego ustalenia 
długości dyżuru medycznego. Ponadto, w ustawie 
nie zdefiniowano pojęcia pracownik obsługi, co po-
woduje, iż bardzo często w niepublicznych zakładach 
opieki zdrowotnej (w przeciwieństwie do zoz-ów 
publicznych) salowe, pracownicy administracji, czy 
też pomoce laboratoryjne pracują 8 godzin dziennie, 
zamiast 7 godzin 35 minut. Brakuje również unormo-
wań odnoszących się do sytuacji, w której pracownik 
korzysta z urlopu wypoczynkowego przez 7 godzin 
35 minut, a następnie wykonuje pracę w ramach 

B.  Inne ustawy



205

OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE

dyżuru medycznego przez kolejne 16 godzin 25 mi-
nut w danej dobie. 

Stosowanie art. 32k ustawy i łączenie różnych 
form aktywności zawodowej, polegającej na zwykłej 
pracy ordynatora na oddziale, dyżurze medycz-
nym oraz pozostawaniu w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych – przy zachowaniu prawa 
pracownika do 11 godzin dobowego odpoczynku 
– powoduje nagminne łamanie przepisów dot. ww. 
odpoczynku.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu 

pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Mimo iż ustawa – będąca w swych zrębach wyni-
kiem implementacji dyrektywy wspólnotowej – obo-
wiązuje od ponad dwóch lat, nadal budzi wątpliwości 
interpretacyjne. Postulowane jest rozgraniczenie 
uprawnień rad pracowników i związków zawodowych 
do zasięgania informacji i przeprowadzania konsulta-
cji w sprawach będących przedmiotem innych uregu-
lowań (dotyczy to zwłaszcza trybu postępowania przy 
zwolnieniach grupowych i transferze przedsiębior-
stwa). Obecne przepisy powodują niepotrzebne du-
blowanie się procedury informacyjno-konsultacyjnej. 

Brak jest również regulacji, która pozwalałaby 
uznać radę pracowników za organ przedstawicielski 
pracowników w rozumieniu przepisów innych ustaw 
(m.in. ustawy dotyczącej zwolnień grupowych), 
w sytuacji braku związków zawodowych u danego 
pracodawcy. 

Pozytywnie natomiast należy ocenić wprowadzo-
ne do ustawy zmiany, które weszły w życie 14 czerwca 
2008 r. Uchylono wówczas m.in. ust. 2 art. 7 przewi-
dujący nieuwzględnianie pracowników młodocianych 
przy ustalaniu liczby pracowników przesądzającej 
o obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zmienio-
no również przepisy art. 11, które w obecnym brzmie-
niu rozwiały część wcześniejszych wątpliwości co do 
dalszego bytu rady w sytuacji zmniejszenia stanu 
zatrudnienia poniżej 50 pracowników. Nadal jednak 
zmiany wymaga tryb powoływania rady, zwłaszcza 
w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 
2008 r., uznającego różnicowanie praw pracowników 
zależnie od ich przynależności do reprezentatywnej 
organizacji związkowej – za niezgodne z Konstytucją. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

W ocenie inspektorów PIP, wątpliwości interpreta-
cyjne budzą m.in. następujące przepisy:
–  § 40 ust. 1 i 2, który nie określa częstotliwości 

kontroli stanu bhp, jak również sposobu reje-
stracji nieprawidłowości, co nie pozwala na wery-

fikację realizacji dyspozycji tego przepisu przez
pracodawców. Szczególną uwagę zwraca rów-
nież (jak wykazują przeprowadzone kontrole) 
bagatelizowanie treści ustępu drugiego, nakazu-
jącego osobom kierującym pracownikami, w razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla ich 
życia lub zdrowia – niezwłoczne wstrzymanie prac 
i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagro-
żenia;

–  § 45 ust. 1 odwołujący się do psychofizycznych 
właściwości pracowników, a także odsyłający do 
zasad ergonomii, co powoduje dużą uznanio-
wość ze strony pracodawcy; 

–  § 49 ust. 1–3 zawierające mało precyzyjne zwroty, 
takie jak: praca wymagająca stale pozycji stojącej, 
czy też odpoczynek w pobliżu miejsca pracy; 
w ocenie inspektorów wskazane jest wprowa-
dzenie zmian poprzez określenie maksymalnej 
odległości od stanowiska pracy, w jakiej może 
znajdować się miejsce do siedzenia oraz obo-
wiązku zorganizowania go w budynku, w którym 
jest wykonywana praca; ponadto powyższym 
zapisom powinno towarzyszyć wprowadzenie 
regulacji zobowiązującej pracodawców do za-
pewnienia stosownych przerw osobom zatrud-
nionym przy ciągłej pracy stojącej, podobnie jak 
ma to miejsce w odniesieniu do osób pracujących 
przy monitorach ekranowych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych

Rozporządzenie zawiera regulacje występujące 
już w rozporządzeniach w sprawie ogólnych prze-
pisów bhp oraz w sprawie bhp podczas wykonywa-
nia robót budowlanych. Krytyczne uwagi dotyczą 
w szczególności treści załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia zawierającego wykaz maszyn i urządzeń,
do obsługi których wymagane jest uzyskanie upraw-
nień kwalifikacyjnych. Kwestionowany jest zwłasz-
cza zbyt szeroki zakres tego załącznika i związana
z tym konieczność posiadania stosownych upraw-
nień do obsługi szeregu maszyn niepowodujących 
zwiększonego zagrożenia dla pracownika. Zwraca 
również uwagę sztuczność podziału na grupy urzą-
dzeń, który skutkuje tym, że w zależności od miejsca 
wykonywania pracy – do obsługi tego samego urzą-
dzenia są wymagane lub nie są wymagane uprawnie-
nia (jako przykład można podać zagęszczarki, ubijaki 
mechaniczne, czy piły mechaniczne do ścinki drzew). 
Ponadto, zbyt restrykcyjnie sformułowano przepis 
stanowiący, iż montaż (demontaż) każdego typu 
rusztowania metalowego, np. o niewielkiej wysokości 
(do 1,5 m) może być wykonany tylko przez osobę 

C.  Akty wykonawcze
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legitymującą się stosownymi uprawnieniami. Celowe 
wydaje się zróżnicowanie klasy tych urządzeń zależ-
nie od wysokości, od której byłoby wymagane przy 
ich montażu posiadanie uprawnień montażysty. Przy 
niewielkich rusztowaniach, niewymagających zako-
twienia, wystarczające byłoby odbycie szkolenia bhp 
związanego z montażem danego typu rusztowania. 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji 

oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

W ocenie PIP szereg przepisów rozporządzenia, 
które obowiązują od 1 kwietnia 1977 r., nie uwzględ-
nia warunków pracy panujących na współczesnych 
placach budowy, ze względu na stosowane obec-
nie technologie oraz rodzaj użytkowanych maszyn 
i urządzeń. W związku z tym doprecyzowania i zmian 
wymagają następujące regulacje:
–  § 2 wskazujący o tym, że przy robotach dro-

gowych i mostowych oraz przy obsłudze i kon-
serwacji maszyn i urządzeń – w związku z budo-
wą, przebudową, ochroną i utrzymaniem dróg 
publicznych i mostów – może być zatrudniony 
wyłącznie pracownik, który m.in. odpowiada 
wymaganiom określonym w taryfikatorze kwalifi-
kacyjnym dla danego stanowiska pracy, podczas 
gdy obecnie taryfikator taki nie obowiązuje;

–  § 12 nakazujący w zakładach, bazach, wytwór-
niach oraz na placach budowy wywieszenie 
w miejscach widocznych i dostępnych – tablic 
z adresami i numerami telefonów najbliższych za-
kładów służby zdrowia, jednostek straży pożarnej 
i Milicji Obywatelskiej;

–  § 16, w którym powinno znaleźć się uszczegóło-
wienie stwierdzenia, że pomieszczenia oraz ich 
wyposażenie w pewnych warunkach „mogą być 
odpowiednio ograniczone”;

–  § 23 przewidujący obowiązek zabezpieczenia 
pracownika przy usuwaniu okapów – pasem 
bezpieczeństwa, podczas gdy jako system za-
bezpieczenia stosowany może być wyłącznie 
sprzęt ochronny przed upadkiem z wysokości, 
tj. element kotwiczący, lina bezpieczeństwa, 
amortyzator i szelki bezpieczeństwa;

–  § 47 i § 48 dotyczące przerobu materiałów ka-
miennych, polegającego na ich ręcznym tłucze-
niu, wymagającym zabezpieczenia stanowisk 
tłukaczy matami lub szczelnymi płotami, choć 
takie sposoby przerobu ww. materiałów nie są 
już stosowane;

–  § 64 odwołujący się do nieobowiązującego prze-
pisu bhp przy wykonywaniu robót montażowych 
i rozbiórkowych.
Należałoby jednocześnie wprowadzić przepisy 

dotyczące wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy stosowaniu rusztowań mostowych, montażu 
elementów konstrukcyjnych mostów, a także zabez-
pieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych i be-
tonowych. 

Ponadto trzeba podkreślić, że kwestie, do których 
odnoszą się przepisy rozporządzenia, w większości 
uregulowane są przepisami innych, bardziej przysta-
jących do obecnej rzeczywistości aktów prawnych. 

2.  Wnioski legislacyjne

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy, Główny Inspektor Pracy skierował do właści-
wych ministrów 10 wniosków legislacyjnych. Wnioski 
te zawierały przede wszystkim propozycje nowelizacji 
już obowiązujących przepisów.

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej przedsta-
wiono 6 wniosków dotyczących nowelizacji:
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

– art. 29 § 2 – poprzez nałożenie na pracodawcę 
obowiązku zawarcia umowy o pracę w formie 
pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy. Propozycja nie uzyskała akceptacji.

 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych – poprzez wprowadze-
nie obowiązku zgłoszenia osób zatrudnionych 
(lub wykonujących inną pracę zarobkową) do 
ubezpieczeń społecznych przed dopuszczeniem 
do pracy. Wniosek nie został uwzględniony.

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach trans-
portowych – poprzez wydłużenie dopuszczalnej 
odległości ręcznego przemieszczania ładunków 
na wózkach oraz wskazanie maksymalnej odle-
głości, na jaką można przenosić ładunek zespo-
łowo. Wniosek został zaakceptowany w części 
dotyczącej maksymalnej odległości przenoszenia 
ładunku i będzie uwzględniony przy najbliższej 
nowelizacji rozporządzenia.

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– poprzez ujednolicenie nazewnictwa chemicz-
nych czynników niebezpiecznych stosowanego 
w załączniku nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń 
i urządzeń higienicznosanitarnych”. Zgłoszone 
propozycje zostaną uwzględnione przy kolejnej 
nowelizacji rozporządzenia.

 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach związanych 
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne 
– poprzez doprecyzowanie zapisów dotyczących 
doboru ochron słuchu, określenie trybu zapew-
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nienia pracownikom informacji i szkoleń w za-
kresie odpowiadającym wynikom oceny ryzyka. 
Propozycje nie uzyskały akceptacji.

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – poprzez 
nałożenie na podmioty nieposiadające przymiotu 
pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 
ustawy, obowiązku uzyskania od osoby przed jej 
zatrudnieniem lub powierzeniem jej innej pracy 
zarobkowej – oświadczenia o pozostawaniu 
lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych 
i poszukujących pracy oraz powiadomienia wła-
ściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub 
powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. 
Ponadto zgłoszono propozycję wyłączenia od-

powiedzialności za wykroczenia określone w art. 119 
ust. 1 i 2 ustawy także wobec sprawcy (pracodawcy 
lub bezrobotnego), który wprawdzie nie powiadomił 
powiatowego urzędu pracy przed dniem przepro-
wadzenia kontroli, lecz przed ww. dniem uczyniła 
to druga strona – w związku z czym urząd posiada 
informację o zaistnieniu okoliczności powodujących 
utratę statusu bezrobotnego przez osobę, która pod-
jęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Podczas 
prac nad nowelizacją rozporządzenia częściowo 
uwzględniono przedstawione propozycje.

Ministrowi Zdrowia zgłoszono wniosek w sprawie 
konieczności zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, pre-
paratów, czynników lub procesów technologicznych 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środo-
wisku pracy – poprzez m.in. wprowadzenie zapisu 
określającego sposób rejestracji pracowników zatrud-
nionych przy pracach w kontakcie z substancjami, 
preparatami, czynnikami lub procesami technologicz-
nymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym. 

Propozycje w części uzyskały akceptację. Ko-
nieczność nowelizacji rozporządzenia uznała również 
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (dezyderat 
z 12 marca 2008 r.).

W najbliższym czasie zostanie przygotowany pro-
jekt nowelizacji rozporządzenia.

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed-
stawiono wniosek dotyczący zmiany ustawy z dnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków – poprzez objęcie uprawnieniami do odszkodo-
wań powypadkowych dzieci rolników podlegających 
obowiązkowi szkolnemu. Potrzebę wprowadzenia 
takiej zmiany zgłosiła Komisja ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie działająca przy Okręgo-
wym Inspektorze Pracy w Łodzi. Komisja zwróciła 

uwagę, iż w wyniku nowelizacji ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników (dokonanej ustawą z dnia 
2 kwietnia 2004 r.) dzieci poszkodowane w wypad-
kach przy pracy rolniczej zostały – od dnia 2 maja 
2004 r. – pozbawione praw do jednorazowego 
odszkodowania (jako osoby nieobjęte ubezpiecze-
niem). Nowelizacja ustawy wywołała również taki 
skutek, że od 2004 r. wypadki w gospodarstwach 
wiejskich wśród małoletnich pozostają poza oficjalną 
statystyką KRUS. 

Wniosek jest w trakcie realizacji.

Ponowione zostały wnioski legislacyjne, skierowa-
ne do Ministra Gospodarki w 2007 r., które dotyczyły 
podjęcia prac mających na celu nowelizację:
 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnia-
niu i rozprowadzaniu gazów płynnych – poprzez 
określenie szczegółowych wymagań bezpie-
czeństwa i higieny pracy dla stacji gazu płyn-
nego i rozlewni gazu płynnego. 

 Prace nad nowelizacją zostały zawieszone, gdyż 
Polska Izba Gazu Płynnego oraz Polska Organi-
zacja Gazu Płynnego nie doszły do porozumienia 
w kwestii określenia osób odpowiedzialnych za 
stan techniczny butli w trakcie ich eksploatacji 
i ciągłych zmian użytkownika, a także sposobu 
oznakowania butli przez właściciela i napełnia-
jącego. Wznowienie prac nad nowelizacją roz-
porządzenia nastąpi dopiero po wypracowaniu 
przez zainteresowane strony kompromisowych 
rozwiązań.

 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe da-
lekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie.

 Minister uznał, iż podjęcie prac nad ewentualną 
nowelizacją tego rozporządzenia celowe będzie 
dopiero po wejściu w życie nowego prawa bu-
dowlanego.

*   *   *

Zgodnie z kompetencjami Państwowej Inspekcji 
Pracy, w 2008 r. zaopiniowano ogółem 45 projektów 

aktów prawnych – 16 ustaw oraz 29 rozporządzeń 
(1 – Prezesa Rady Ministrów, 3 – Rady Ministrów oraz 
25 – ministrów).

W większości uwagi i propozycje PIP uzyskały 
akceptację; zostały uwzględnione w projektach legi-
slacyjnych lub obowiązujących już aktach prawnych. 
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ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1.  Wypadki przy pracy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego o wy-
padkach przy pracya obejmują osoby poszkodowane 
w wyniku tych zdarzeń pracujące w całej gospodarce 
narodowej, poza indywidualnymi gospodarstwami 
rolnymi.

Jak wynika z opublikowanych informacji wstęp-
nych za rok 2008b, nastąpił wzrost ogólnej liczby 
osób poszkodowanych z 99 171 w 2007 r. do 104 402 

Wykres 68. Poszkodowani w wypadkach przy pracy
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Źródło: dane GUS.
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w 2008 r. Było to o 5 231, tj. o 5,3% osób poszko-

dowanych więcej niż w roku poprzednim. Porów-
nywalny wzrost (tj. o 5,4%) liczby osób poszkodo-
wanych odnotowano w odniesieniu do wypadków 
lekkich. W wypadkach śmiertelnych liczba ofiar 

wzrosła z 479 w 2007 r. do 523 w 2008 r., tj. o 9,2%. 
Natomiast liczba osób z ciężkimi obrażeniami 

ciała spadła o 73 (2007 r. – 975 osób; 2008 r. 
– 902 osoby), tj. o 7,5%.

Źródło: dane GUS.

Wykres 69..Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1 000 pracujących)
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Wzrost liczby osób poszkodowanych odnoto-
wano w 12 sekcjach gospodarkic; największy wy-
stąpił w sekcjach: handel i naprawy; budownictwo; 
działalność usługowa komunalna, społeczna i indy-
widualna, pozostała; pośrednictwo finansowe oraz 
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Wzrost wypadkowo-
ści odnotowany w wymienionych sekcjach dotyczył 
liczby poszkodowanych w wypadkach lekkich i liczby 
ofiar śmiertelnych.

W sekcjach: budownictwo oraz transport, go-

spodarka magazynowa i łączność odnotowano 
największy wzrost liczby wypadków śmiertelnych 
(odpowiednio: z 92 do 122 ofiar, tj. o 32,6% oraz 
z 61 do 80, tj. o 31,1%). Równocześnie, wśród pracu-

a  badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki 
przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi 
z wypadkami przy pracy. Dane o wypadkach przy pra-
cy uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy 
pracy (Z-KW) – Rozporządzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie 
statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 
29 stycznia 2009 r. Nr 14, poz. 80). Wypadkami trakto-
wanymi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki 
w czasie trwania podróży służbowej; w związku z odby-
waniem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony 
albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub 
ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy 
lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające 
w zakładzie pracy organizacje, np. związkowe.

b  wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku.
c  klasyfikacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności (PKD).
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jących na budowach przy wznoszeniu kompletnych 
budynków i budowli lub ich części, nastąpił spadek 
liczby osób z ciężkimi obrażeniami ciała (z 206 do 
164 osób, tj. o 20,4%). Z kolei w transporcie liczba 
osób poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała 
znacznie wzrosła (o 52,3%). Wzrost wystąpił głównie 

w transporcie drogowym towarów przy przewozach 
przesyłek pocztowych oraz przewozach pozostałych 
towarów pojazdami uniwersalnymi. Na podkreślenie 
zasługuje ponadto fakt, że w sekcji przetwórstwo 

przemysłowe odnotowano największy spadek liczby 
wypadków śmiertelnych (ze 122 do 107, tj. o 12,3%).

Wykres 70..Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych 
(wskaźnik na 1 000 pracujących)

Źródło: dane GUS.
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Wykres 71..Poszkodowani w wypadkach ciężkich 
(wskaźnik na 1 000 pracujących)
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0,08

Mapa 6. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw (wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących) 

      Polska w 2008 roku: 9,11

Źródło: dane GUS.

Polska w 2007: 8,82
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d  liczba osób poszkodowanych w wypadkach przypada-
jących na 1 000 pracujących.

Niepokojące zmiany w liczbie poszkodowanych 
w wypadkach lekkich dotyczyły w szczególności na-
stępujących sekcji gospodarki:
–  handel i naprawy, gdzie liczba osób poszkodowa-

nych wzrosła o 1 445, tj. z 10 340 do 11 785, czyli 
o 14%;

–  budownictwo – wzrost o 1 054, tj. z 8 597 do 
9 651, czyli o 12%.

Wskaźnik wypadkowościd wzrósł z poziomu 

8,82 w 2007 r. do 9,11 w 2008 r. Nadal najwięk-
sza wypadkowość występowała w sekcjach: górnic-
two – 17,88 (w 2007 r. – 17,54), przetwórstwo przemy-
słowe – 15,63 (w 2007 r. – 15,23), rolnictwo, łowiec-
two i leśnictwo – 13,86 (w 2007 r. – 12,59), budownic-
two – 13,09 (w 2007 r. – 12,09) oraz ochrona zdrowia
i pomoc społeczna – 10,45 (w 2007 r. – 10,73).

Rok 2008 przyniósł wzrost liczby osób poszko-
dowanych w wypadkach śmiertelnych, ciężkich oraz 
lekkich w dwóch województwach – lubuskim oraz 
opolskim. Spadek liczby ofiar śmiertelnych odnoto-
wały województwa: pomorskie, małopolskie, święto-

krzyskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie 
oraz śląskie.

Zmiany wskaźnika częstości wypadków śmiertel-
nych w wybranych województwach kształtowały się 
następująco:
–  podkarpackie – wzrost ww. wskaźnika o 116% 

(o 15 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych 
w porównaniu z rokiem 2007),

–  podlaskie – wzrost wskaźnika o 97,3% (tj. 
o 10 osób),

–  lubelskie – wzrost wskaźnika o 70,6% (tj. 
o 12 osób),

–  mazowieckie – wzrost wskaźnika o 37,5% 
(tj. o 24 osoby),

–  opolskie – wzrost wskaźnika o 32,1% (tj. 
o 5 osób),

–  dolnośląskie – wzrost wskaźnika o 28,9% (tj. 
o 11 osób),

–  pomorskie – spadek wskaźnika o 38,1% (tj. 
o 15 osób).

Mapa 7. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1 000 pracujących) 

      Polska w 2008 roku: 0,046

Polska w 2007: 0,043

Źródło: dane GUS.
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Dane statystyczne dot. wypadków przy pracy 
wg sekcji gospodarki narodowej oraz województw 
zawarte są w załącznikach 5A i 5B.

2.  Choroby zawodowe

W 2008 r., według danych Centralnego Rejestru 
Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy 
w Łodzi, odnotowano w Polsce 3 546 przypadków 

chorób zawodowych, tj. o 261 (7,9%) więcej niż w ro-
ku 2007.

Współczynnik zachorowalności na choroby za-

wodowe (liczba chorób zawodowych na 100 tys. 

zatrudnionych) wzrósł nieznacznie i wyniósł 34,7 
(w 2007 r. – 33,5).

W badanym okresie – w porównaniu do roku 2007 –
nastąpił spadek zachorowań na choroby skóry –  o 22
przypadki (tj. 14,9%); nowotwory złośliwe – o 15 przy-
padków (tj. 15%); zachorowań polegających na ubyt-
ku słuchu – o 12 przypadków (tj. 4,8%) oraz schorzeń 
związanych z zespołem wibracyjnym –  o 10 przy-
padków (tj. 10,6%). Duży spadek procentowy doty-
czył zachorowań na przewlekłe obturacyjne zapalenie
oskrzeli – o 52,2% (tj. o 12 przypadków mniej w porów-
naniu z 2007 r.) oraz zapadalności związanej z zatru-
ciami ostrymi albo przewlekłymi lub ich następstwami 
– o 23,5% (tj. o 8 przypadków mniej niż w 2007 r.).

Natomiast największy wzrost zachorowań 

stwierdzono w odniesieniu do chorób zakaźnych 

Wśród dominujących obecnie chorób zawodo-
wych należy wymienić: choroby zakaźne lub paso-
żytnicze albo ich następstwa (występujące głównie 
wśród pracowników ochrony zdrowia, rolników i le-

śników), przewlekłe choroby narządu głosu spowo-
dowane nadmiernym wysiłkiem głosowym (dotyczą 
one w zdecydowanej większości nauczycieli) oraz 
pylice płuc (głównie pylice górników kopalń węgla 
i pylice azbestowe).

lub pasożytniczych albo ich następstw – o 285 przy-
padków (tj. 42,5%); przewlekłych chorób układu 
ruchu – o 22 przypadki (tj. 22,4%); zewnątrzpo-
chodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków 
płucnych – o 10 (tj. 200%); astmy oskrzelowej 
– o 10 przypadków (tj. 12,7%); przewlekłych cho-
rób narządu głosu – o 9 (tj. 1,1%); chorób opłucnej 
i osierdzia wywołanych pyłem azbestu – o 8 (tj. 25%) 
oraz chorób układu wzrokowego – o 6 przypadków 
(tj. 60%).

Spośród sekcji i działów gospodarki narodo-
wej, najwyższą zapadalność na choroby zawodowe 
odnotowano w leśnictwie, włączając działalność 
usługową – 1 250,1 (w 2007 r. – 787,6); górnictwie 
– 340,6 (336,6), w tym: górnictwie węgla kamienne-
go i brunatnego (lignitu); wydobywaniu torfu – 416,3 
(404,1), a także w produkcji metali – 162,6 (166,2) 
oraz rolnictwie i łowiectwie, włączając działalność 
usługową – 197,7 (144,8). 

Wykres 72..Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)
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Źródło: dane IMP w Łodzi.
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Wyszczególnienie 

(sekcja, dział)
Pylice płuc

Trwały 

ubytek 

słuchu

Choroby zakaźne 

lub pasożytnicze 

albo ich następstwa

Zespół 

wibracyjny

Przewlekłe choroby 

narządu głosu 

spowodowane 

wysiłkiem głosowym

rolnictwo, łowiectwo, 
włączając działalność 
usługową

0,9% 1,4% 69,4% 0,0% 0,0%

leśnictwo, włączając 
działalność usługową 0,0% 0,4% 96,6% 2,9% 0,0%

górnictwo 76,4% 12,3% 0,2% 5,6% 0,0%

w tym: górnictwo 
węgla kamiennego 
i brunatnego (lignitu); 
wydobywanie torfu

76,6% 12,3% 0,2% 5,7% 0,0%

produkcja wyrobów 
z pozostałych surowców 
niemetalicznych

35,7% 6,2% 0,0% 2,3% 0,0%

Struktura najczęściej występujących chorób zawodowych w wybranych sekcjach 
i działach gospodarki narodowej w 2008 r.

Mapa 8. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)

Źródło: dane GUS.

Polska w 2007: 33,5

      Polska w 2008 roku: 34,7
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e  liczba poszkodowanych na 1 000 ubezpieczonych.

W 2008 r. najwyższy współczynnik zapadalności 
na choroby zawodowe odnotowano w wojewódz-

twach: lubelskim – 75,5 (w 2007 r. – 73,1), śląskim – 
66,3 (68,4), podlaskim – 60,7 (45,9), świętokrzyskim 
– 53,5 (66,5), małopolskim – 48,4 (60,7) i dolnoślą-
skim – 45,5 (32,5). Natomiast najniższy współczynnik 
zachorowalności miało województwo mazowieckie 
– 10,8 (14,1).

Szczegółowe dane statystyczne dot. chorób za-
wodowych – wg jednostek chorobowych – zawiera 
załącznik 6.

3.  Wypadki przy pracy i choroby 
zawodowe w rolnictwie indywidualnym

W 2008 r., według danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy zgłosili do pla-
cówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS 
27 722 zdarzenia wypadkowe, tj. o 1 641 (o 5,6%) 
mniej niż w roku 2007. 

Za wypadki przy pracy rolniczej uznano 

25 899 zdarzeń, czyli o 2 214 (o 7,8%) mniej niż 

w roku poprzednim. Odszkodowania zostały wy-
płacone z tytułu 17 956 wypadków (w 2007 r. 
– 18 723). Wskaźnik wypadkowoście wśród rolni-
ków spadł do poziomu 11,3 (w 2007 r. wynosił 11,6). 
Pomimo systematycznego zmniejszania się wskaź-
nika nadal przekracza on wskaźnik wypadkowości 

dla kraju. 
W roku sprawozdawczym odnotowano w rol-

nictwie indywidualnym 95 śmiertelnych ofiar wypad-

ków przy pracy (94 ofiary w 2007 r.). Wskaźnik wypad-
kowoście) tych zdarzeń nie zmienił się od zeszłego 
roku i wyniósł 0,06.

Najwięcej wypadków śmiertelnych wśród rolników 
to skutek przejechania, uderzenia lub pochwycenia 

przez środki transportu w ruchu – 42,1% (40 zgonów), 
a w następnej kolejności – nagłe zachorowania (za-
wały serca, udary i wylewy krwi do mózgu) – 15,8% 
(15), pochwycenie lub uderzenie przez ruchome czę-
ści maszyn 10,5% (10) oraz upadki (z drabin, dachów 
itp.) – 9,5% (9).

Jako źródło powtarzających się przyczyn wypad-
ków należy wymienić:
–  niewłaściwą organizację pracy;
–  nieznajomość zasad bezpiecznego obsługiwania 

maszyn i urządzeń;
–  brak lub stosowanie nieodpowiednich środków 

ochrony indywidualnej (m.in. obuwia i odzieży 
ochronnej, rękawic ochronnych, środków ochro-
ny układu oddechowego);

–  stosowanie przestarzałych technologii produkcji; 
–  użytkowanie maszyn, urządzeń oraz narzędzi, 

które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa;
–  nieznajomość i nieprzestrzeganie przepisów ko-

deksu drogowego;
–  nieporządek w obejściach gospodarczych, zły 

stan nawierzchni na podwórzach;
–  pracę pod wpływem alkoholu, nieostrożność, 

pośpiech i rutynę.

Najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy rolni-
czej odnotowano w następujących województwach: 
warmińsko-mazurskim – 15,9; lubelskim – 15,0; 
podlaskim – 13,8; kujawsko-pomorskim – 13,3 oraz 
wielkopolskim – 12,0. Najrzadziej ww. wypadki reje-
strowano w województwie opolskim – 7,5; dolnoślą-
skim – 8,7; małopolskim – 9,0 oraz w województwach 
lubuskim i śląskim – 9,2.

Wyszczególnienie 

(sekcja, dział)
Pylice płuc

Trwały 

ubytek 

słuchu

Choroby zakaźne 

lub pasożytnicze 

albo ich następstwa

Zespół 

wibracyjny

Przewlekłe choroby 

narządu głosu 

spowodowane 

wysiłkiem głosowym

produkcja metali 40,5% 19,0% 0,0% 4,3% 0,0%

produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana

15,9% 34,1% 0,0% 0,0% 0,0%

produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego 0,0% 35,1% 0,0% 0,0% 0,0%

budownictwo 39,1% 19,1% 1,7% 8,7% 0,0%

transport lądowy; 
transport rurociągowy 12,5% 18,8% 25,0% 0,0% 0,0%

edukacja 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 98,4%

ochrona zdrowia 
i opieka społeczna 0,0% 0,0% 66,1% 1,3% 5,7%
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W 2008 r. KRUS przyznał rolnikom 130 jedno-

razowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na 

zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową 
(w 2007 r. – 105). Dominującymi chorobami były 
choroby zakaźne (głównie borelioza), choroby ukła-

Wykres 73..Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1 000 ubezpieczonych rolników)
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Źródło: dane KRUS.

du oddechowego (astma oskrzelowa) oraz choroby 
skóry. 

Najwięcej chorób zawodowych wystąpiło na tere-
nie województwa podlaskiego (46), lubelskiego (33), 
warmińsko-mazurskiego (13) oraz mazowieckiego (10).
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Skuteczne wypełnianie ustawowych zadań 
przez Państwową Inspekcję Pracy we współczesnej 
rzeczywistości rynkowej jest wyzwaniem wymagają-
cym działań wielokierunkowych.

Egzekwowanie przestrzegania uprawnień pra-
cowniczych – z jednej strony, z drugiej zaś – wspie-
ranie pracodawców w doskonaleniu umiejętności 
profesjonalnej samokontroli oraz promocja kultury 
bezpieczeństwa stanowią najistotniejsze nurty aktyw-
ności inspekcji.

W żmudnym procesie egzekwowania porządku 
prawnego w stosunkach pracy wspierają nas instytu-
cjonalni i społeczni partnerzy z kraju i z zagranicy.

Poziom przestrzegania praworządności w sto-

sunkach pracy jest nadal niezadowalający. Istotnym 
problemem, z uwagi na społeczne konsekwencje 
ujawnianych nieprawidłowości, są naruszenia prze-

pisów o wynagrodzeniu za pracę oraz innych 
świadczeniach ze stosunku pracy. Przyczyny tych 
naruszeń wynikają z jednej strony z obiektywnych 
trudności finansowych związanych z dekoniunkturą 
gospodarczą kraju, z drugiej zaś – z celowego działa-
nia pracodawców, którzy opóźniają wypłatę wynagro-
dzeń, by móc sfinansować inne potrzeby firmy.

Jak wynika z kontroli, pracodawcy najczęściej 
naruszają przepisy regulujące zasady wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę (25% skontrolowanych praco-
dawców) oraz za pracę w godzinach nadliczbowych 
(24%), a także wynagrodzenia (lub ekwiwalentu) za 
urlop wypoczynkowy (25%).

Państwowa Inspekcja Pracy priorytetowo traktuje 
przeciwdziałanie zjawisku „kredytowania działalno-

ści pracodawców przez pracowników”, gdyż nie-
uprawnione pozbawianie zatrudnionych należnych 
wynagrodzeń w większości przypadków znacznie 
zakłóca normalne funkcjonowanie ich rodzin i powo-
duje negatywne skutki społeczne.

W dalszym ciągu niepokoi także sytuacja w ob-
szarze przestrzegania przepisów o czasie pracy. 
Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 

stwierdzono w co dziesiątej placówce ochrony zdro-
wia i u co dziesiątego pracodawcy zatrudniającego 
kierowców, a także w co piątym banku oraz w co 
czwartym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy 
ujawnili znaczną liczbę naruszeń przepisów o urlo-

pach wypoczynkowych, które polegały najczęściej 
na nieudzieleniu urlopów w roku kalendarzowym, 
w którym pracownicy nabywają do nich prawo 
(76% pracodawców) i na dzieleniu urlopów na części 
bez zapewnienia co najmniej 14 kolejnych dni kalen-
darzowych wolnych od pracy (35%).

Liczne naruszenia prawa wykazały również kon-
trole legalności zatrudnienia, stanowiące od 1 lipca 
2007 r. nowe zadanie PIP. W co piątym kontrolowa-
nym podmiocie ujawniono nielegalne zatrudnienie 
lub nielegalne powierzenie innej pracy zarobkowej 

obywatelom polskim, w co szóstym zaś stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie opłacania składek na 
Fundusz Pracy, tzn. ich nieopłacanie bądź nietermi-
nowe opłacanie.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

wśród priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy zna-
lazły się kontrole tych dziedzin gospodarki oraz 
poszczególnych zakładów, które charakteryzowały 
się największym nasileniem zagrożeń zawodowych. 
W związku z tym, zarówno w ramach realizacji dru-
giego etapu zadań długofalowych przewidzianych 
na lata 2007–2009, jak i zadań rocznych, przeprowa-
dzono kontrole między innymi w: przedsiębiorstwach 
budowlanych, rolnych, górnictwie, przemyśle meta-
lowym, placówkach ochrony zdrowia, handlu deta-
licznym, w tym w supermarketach oraz w zakładach, 
gdzie zatrudnieni pracowali w narażeniu na negatyw-
ne oddziaływanie czynników chemicznych, biologicz-
nych, a także hałasu i drgań mechanicznych. Szcze-
gólną uwagę skupili też inspektorzy na ograniczaniu 
zagrożeń wynikających z nieprawidłowej organizacji 
ręcznych prac transportowych i wykonywanych 
w wymuszonej pozycji ciała, prowadzących do – co-
raz częściej diagnozowanych – dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego.

Celem kontroli było bowiem zdecydowane prze-
ciwdziałanie takim warunkom pracy, które skutkują 
chorobami zawodowymi i wypadkami, a w konse-
kwencji generują ogromne koszty społeczne i eko-
nomiczne. 

Zgodnie z przyjętymi priorytetami, w roku spra-
wozdawczym kontynuowano wzmożony nadzór 
w zakładach różnych branż charakteryzujących się 
największym nasileniem zagrożeń zawodowych: 
przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla 
zdrowia, znaczną liczbą chorób zawodowych oraz 
wysokimi wskaźnikami częstotliwości wypadków. 
Systematyczne kontrole wspierane przedsięwzię-
ciami o charakterze edukacyjno-prewencyjnym skła-
niały pracodawców do przeprowadzenia remon-
tów, wymiany niebezpiecznych maszyn i urządzeń, 

Zaangażowanie inspektorów pracy przyniosło 

wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w kontrolowanych przedsię-
biorstwach. Należy jednak podkreślić, że uzyskane 
efekty były w poszczególnych zakładach zróżnico-
wane, gdyż w dużej mierze zależały od kondycji 
finansowej, pozycji na rynku i perspektyw rozwoju 
tych firm. Na stopień poszanowania prawa miało też 
wpływ przekonanie kadry zarządzającej, że warto 
jest dbać o sprawy bhp, bo dobre warunki pracy 
przekładają się również na jakość produkowanych 
wyrobów lub świadczonych usług oraz wizerunek 
firmy.
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a także do eliminowania z procesów pracy czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych. W efekcie – w 83% 

tych przedsiębiorstw ograniczono zagrożenia wy-

padkowe i chorobowe. Można oczekiwać, że dalsze, 
wielokierunkowe działania stymulujące pracodawców 
do respektowania prawa, pozwolą na utrwalenie po-
zytywnych zmian w tej grupie zakładów.

Inspektorzy pracy po raz kolejny sprawdzili rów-
nież stan dostosowania maszyn i innych urządzeń 
technicznych do wymagań minimalnych dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomimo, iż

proces adaptacji należało zakończyć do 1 stycz-

nia 2006 r., minimalnych wymagań bhp nie speł-

niało aż 52% objętych kontrolą maszyn w zakła-

dach przemysłu budowlanego oraz 34% maszyn 

eksploatowanych na budowach. Ponieważ dosto-
sowanie maszyn zwykle wiąże się z ich czasowym 
wyłączeniem z eksploatacji, a także znaczącymi 
wydatkami na wprowadzenie w pełni bezpiecznych 
rozwiązań technicznych, pracodawcy nie podejmo-
wali żadnych działań w tym obszarze lub bardzo 
ograniczali ich zakres.

W sferze stałego zainteresowania Państwowej 
Inspekcji Pracy pozostaje budownictwo, gdzie zagro-
żenia wypadkowe są szczególnie duże. Ożywieniu 
inwestycyjnemu nie towarzyszy niestety zwiększenie 
bezpieczeństwa pracy.

Niedobór odpowiednio wyszkolonych pracowni-
ków rzutuje też na bezpieczeństwo pracy w górnic-

twie. Borykające się z brakami kadrowymi kopalnie 
zlecają wykonanie coraz więcej różnego typu prac 
podmiotom zewnętrznym. Kontrole przeprowadzone 
w takich firmach (świadczących usługi pod ziemią) 
wykazały liczne nieprawidłowości dotyczące stanu: 
obudowy wyrobisk górniczych, dróg komunikacyj-
nych, transportowych i ucieczkowych oraz maszyn 

i urządzeń. Poważne zastrzeżenia budzi też jakość 
szkoleń pracowników nowo przyjętych bądź przeno-
szonych z innych oddziałów i zakładów górniczych; 
tymczasem brak znajomości zagrożeń oraz właści-
wych zachowań i zasad bezpieczeństwa zwiększa 
ryzyko powstawania wypadków. Należy przy tym 
zauważyć, że pracownikami firm zewnętrznych są 
często osoby mało doświadczone, kierowane z dnia 
na dzień do pracy na różnych stanowiskach, gdzie 
występują odmienne zagrożenia. 

Pomimo zarysowania się pewnych symptomów 
poprawy, nadal naruszane są przepisy bhp w gospo-

darstwach rolnych zatrudniających pracowników. 
W wielu gospodarstwach, zwłaszcza dzierżawionych 
i z dominującą produkcją roślinną, wysiłek inwestycyj-
ny zmierza w kierunku zakupu nowoczesnych, wydaj-
nych ciągników i maszyn użytkowanych w produkcji 
oraz transporcie rolniczym. Z jednej strony wymiana 
sprzętu zwiększa radykalnie bezpieczeństwo i kom-
fort pracy, z drugiej – wysoka jego cena powoduje 
zaniedbywanie remontów, budynków inwentarskich 
i magazynowych, często kilkudziesięcioletnich. Usta-
lenia inspektorów pracy wskazują, że obok obszarów 
wymagających nakładów finansowych, występują 
nieprawidłowości wynikające ze złej organizacji 

pracy, a nawet zwykłego niedbalstwa – w 55% 
skontrolowanych gospodarstw sprzęgano maszyny 
rolnicze z ciągnikami przy użyciu wałów przegubo-
wo-teleskopowych bez pełnowartościowych osłon, 
a w 35% – nie zabezpieczono otworów zrzutowych 
i wejściowych na strychy i poddasza. 

Liczne nieprawidłowości inspektorzy pracy 
ujawnili w zakładach produkcji i przetwórstwa me-

tali nieżelaznych, m.in. cynku, ołowiu, aluminium, 
miedzi. Najwięcej zastrzeżeń budził stan technicz-
ny maszyn i urządzeń. Znaczna ich część – aż 
w 69% kontrolowanych zakładów – nie posiadała 
osłon stref niebezpiecznych, w tym ruchomych ele-
mentów układów napędowych. Wielu pracodawców 
nie podjęło żadnych działań organizacyjno-tech-
nicznych ograniczających zagrożenia powodowane 
przez czynniki szkodliwe (hałas, substancje chemicz-
ne, pyły), ani nie wyposażyło pracowników w środki 
ochrony indywidualnej. Wynika to przede wszystkim 
z bagatelizowania zagrożeń, a także z niedostatków 

Analogicznie jak w latach poprzednich, najwię-
cej uchybień stwierdzono podczas wykonywania 
prac na wysokości, w wykopach oraz przy montażu 
i eksploatacji rusztowań. Głównymi przyczynami 
są: specyficzne dla tej branży szybkie tempo robót, 
lekceważenie krótkotrwałych zagrożeń, które zni-
kają samoistnie wraz z zakończeniem danego 
etapu prac budowlanych oraz dążenie do osiąg-
nięcia maksymalnego zysku, nawet kosztem rezy-
gnacji z niezbędnych zabezpieczeń. Niekorzystną 

tendencją, która ugruntowała się w 2008 roku, jest 

wzrost nieprawidłowości związanych z zatrudnia-

niem osób bez wymaganych kwalifikacji. Wolne 
miejsca pracy powstałe na skutek emigracji zarob-
kowej pracowników budowlanych zajęli robotnicy 
bez odpowiedniego przygotowania zawodowego, 
często zmieniający miejsce zatrudnienia, co dodat-
kowo zniechęcało pracodawców do inwestowania 
w ich szkolenie. 

Nadal aktualny jest również problem wyro-

bów azbestowych w gospodarstwach rolnych. 
W co trzecim z kontrolowanych gospodarstw zarzą-
dzający obiektami nie podjęli działań, by zapobiec 
negatywnym skutkom eksploatowania budynków, 
których dachy pokryto – niejednokrotnie popękany-
mi i uszkodzonymi – płytami eternitu zawierającego 
włókna azbestu. Jest to szczególnie niepokojące, 
bowiem na rakotwórczy pył azbestu narażeni są 
zarówno pracownicy, jak i osoby postronne.
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wiedzy zarówno o skutkach zaniedbań, jak i obowią-
zujących przepisach.

Kontrole w zakładach zajmujących się produk-
cją chemii budowlanej przeprowadzone pod kątem 
stanu bhp oraz przygotowania branży do wdroże-
nia nowego prawa chemicznego – rozporządzenia 

REACH (rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) 
wykazały zróżnicowany stan przestrzegania przepi-
sów. Producenci chemikaliów oraz ich użytkownicy 
o stabilnej pozycji w branży chemii budowlanej, 
w zdecydowanej większości znają rozporządzenie 
REACH i sukcesywnie wdrażają jego postanowienia. 
Gorzej radzą sobie z nowymi wymaganiami właścicie-
le małych i średnich firm.

Znacznej części pracodawców w dalszym cią-
gu sprawia poważne trudności ocena ryzyka za-

wodowego. W roku sprawozdawczym odnotowa-
no co prawda mniejszą niż w latach poprzednich 
skalę naruszeń polegających na braku oceny ryzy-
ka, jednakże problemem pozostaje zidentyfikowanie 
wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych i nie-
bezpiecznych. Uchybienia takie stwierdzono np. 
w połowie skontrolowanych archiwów i bibliotek 
(gdzie w ocenie ryzyka zostały pominięte szkodli-
we czynniki biologiczne) i aż w 71% galwanizerni 

oraz zakładów zajmujących się produkcją obuwia, 

szkła i ceramiki, w których pracownicy zatrudnieni 
byli w bezpośrednim kontakcie z czynnikami o wła-
ściwościach rakotwórczych, mutagennych lub dzia-
łających szkodliwie na rozrodczość. Pracodawcy nie 
przestrzegali zasady weryfikowania oceny ryzyka po 
każdym zdarzeniu wypadkowym lub wprowadzonych 
zmianach, w tym technologicznych i organizacyjnych. 
Nagminnie w ocenie ryzyka nie były wykorzystywane 
informacje dotyczące awarii. Tymczasem zwykle wte-
dy następuje wzrost zagrożenia.

Z podobną sytuacją inspektorzy pracy mieli do 
czynienia w zakładach zatrudniających pracowników 
w narażeniu na nadmierny hałas i drgania me-

chaniczne (produkujących m.in. wyroby z betonu, 
gipsu i cementu, artykuły włókiennicze i spożywcze). 
W ponad połowie z nich ocena ryzyka zawodowego 
była dokonana bardzo powierzchownie i nie wzięto 
w niej pod uwagę ważnych informacji – takich jak 
czas trwania i poziom narażenia. Podkreślić należy, 

że niektórzy pracodawcy, wykonując pomiary hałasu, 
celowo zaniżali czas ekspozycji, by uzyskać niższy 
wynik końcowy. W konsekwencji poziom ryzyka 
wypadał na ich korzyść i stanowił uzasadnienie dla 
niewdrażania jakichkolwiek organizacyjno-technicz-
nych programów naprawczych. 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły niedopa-

trzenia i błędy w funkcjonowaniu służby bezpie-

czeństwa i higieny pracy. Zwłaszcza w niewielkich 
firmach pracodawcy zazwyczaj korzystają z możliwo-
ści powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza 
zakładu pracy, których rola w wielu przypadkach 
ogranicza się do przeprowadzenia wstępnych szko-
leń pracowników i dostarczenia wymaganych prze-
pisami dokumentów. Pracodawcy zaś godzą się 

na taką, często iluzoryczną współpracę, bowiem 

niewielkim kosztem spełniają ustawowy wymóg 

posiadania służby bhp. Nie dostrzegają przy tym 
korzyści, jakie mogłoby przynieść dla kierowanych 
przez nich firm – egzekwowanie prawidłowego wyko-
nywania przez służbę bhp obowiązków doradczych 
i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Nie można nadal uznać za zadowalający stanu 
przestrzegania prawa pracy w placówkach handlu 

detalicznego, choć – co należy podkreślić – kon-
sekwentne i zdecydowane działania Państwowej 
Inspekcji Pracy przynoszą stopniową poprawę w tym 
obszarze. Niestety, pomimo systematycznych kon-
troli ciągle pojawiają się nieprawidłowości dotyczące 
składowania towarów oraz ładu i porządku na dro-
gach komunikacyjnych. Ponadto, choć w sklepach 
wielkopowierzchniowych przybywa wózków silniko-
wych, niektóre prace transportowe wykonywane są 
ręcznie, co prowadzi do naruszania normatywów 
ręcznego przemieszczania przedmiotów i ładunków 
przez jednego pracownika.

Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego wy-
nikające z ręcznego podnoszenia i przemieszczania 
pacjentów, a także dźwigania i przemieszczania 
przedmiotów oraz sprzętu medycznego mają istot-
ny wpływ na warunki pracy osób zatrudnionych 
w placówkach ochrony zdrowia. Stąd w 2008 r. 
nasze kontrole skupiały się m.in. na tym właśnie za-
gadnieniu. Wykazały one, że zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy nie mają dostatecznej świadomości 
skutków zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania 
zasad ergonomii, ani wiedzy o sposobach zapobie-
gania im. Dlatego w prawie połowie kontrolowanych 
zakładów nie uwzględniono tej problematyki pod-
czas szkoleń, a w co czwartym, gdzie pracowników 
przeszkolono, brakowało ćwiczeń praktycznych. Na 
warunki pracy negatywny wpływ miał też niedostatek 
urządzeń pomocniczych i obsady kadrowej oraz prze-
suwanie terminów dostosowania pomieszczeń zakła-
dów do wymaganych standardów technicznych.

W ramach działań związanych z nadzorem rynku 
inspektorzy pracy zakwestionowali aż jedną trzecią 

Błędne oszacowanie ryzyka nie pozwalało na 
zaplanowanie właściwych działań zapobiegaw-
czych oraz przekazanie rzetelnych informacji pra-
cownikom. Uchybienia te wskazują, że pracodawcy 
do oceny ryzyka zawodowego podchodzą formali-
stycznie i nie doceniają jej znaczenia w kształtowa-
niu bezpiecznych warunków pracy. 
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skontrolowanych wyrobów. Analiza wyników kontroli 
wskazuje, że poziom przestrzegania przepisów do-
tyczących zasadniczych wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla użytkowanych w zakładach pracy 
środków ochrony indywidualnej, maszyn i urządzeń 
jest zróżnicowany. Wyroby wytwarzane przez rze-
telnych producentów spełniają wymogi w zakresie 
konstrukcji i budowy, są poprawnie oznakowane 
i poddane właściwej procedurze oceny zgodności. 
Obok nich w obrocie dostępne są wyroby wadli-
we, bez odpowiedniej dokumentacji i instrukcji obsłu-
gi. Warto podkreślić, że istotnym elementem nadzo-
ru rynku są działania prowadzone przez PIP wspólnie 

ze służbą celną. Dzięki nim całe dostawy wyrobów im-

portowanych spoza europejskiego obszaru gospodar-

czego niespełniających wymagań przepisów są za-

trzymywane, zanim trafią do pracowników.
O niezadowalającym stanie warunków pracy 

świadczą też dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Przede wszystkim – w roku sprawozdawczym 

utrzymała się tendencja wzrostowa liczby wypadków 

przy pracy. W porównaniu z 2007 r. o 5,3% zwięk-
szyła się liczba poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy ogółem, a także – co najbardziej niepo-
koi – o 9,2% liczba śmiertelnych ofiar wypadków. 
Natomiast odnotowano spadek liczby poszkodowa-
nych w wypadkach ciężkich (o 7,5% w stosunku do 
roku 2007 r.). 

Istotnym problemem rzutującym na stan wa-
runków pracy i przestrzegania wymogów bhp jest 
duża fluktuacja pracowników będąca następstwem 
swobodnego dostępu do rynków pracy większo-
ści państw Unii Europejskiej. Skutki tego zjawiska 
widoczne są w wielu obszarach gospodarki, gdzie 
wykwalifikowanych fachowców zastępują osoby 
bez doświadczenia, nieposiadające ugruntowanych 
nawyków bezpiecznego wykonywania pracy. Dodat-
kowo braki kadrowe pogłębiają wieloletnie zanied-
bania i luki w systemie kształcenia zawodowego. 
Nie bez znaczenia jest też kondycja ekonomiczna
przedsiębiorstw, uzależniona w dużej mierze od 
koniunktury na wyroby i usługi. Konieczność spro-
stania rosnącej konkurencji oraz presja wydajności 
i obniżania kosztów powodują, że sprawy ochrony 
pracy traktowane są bez należytej staranności lub 
wręcz marginalnie. Ponadto w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego niektórzy pracodawcy uznają bez-
pieczeństwo pracy za obszar, na którym łatwo moż-
na najszybciej „zaoszczędzić”. Poszanowaniu prawa 
nie sprzyjają ponadto niejasne i często różnie inter-
pretowane przepisy.

*   *   *

Działalność kontrolno-nadzorcza ma w isto-
cie również ewidentny cel prewencyjny, prowadzi 
bowiem do zapewnienia przestrzegania prawa. 
U wielu kontrolowanych pracodawców nieprawidło-

wości w zakresie warunków pracy nie wynikają bo-

wiem ze złej woli, lecz z braku wiedzy i doświadczenia 

w dziedzinie zapewnienia standardów bezpieczeń-
stwa, nieumiejętności rozpoznawania występujących 
zagrożeń zawodowych, a także sposobów ogranicza-
nia ryzyka z nimi związanego. W tej sytuacji niezmier-
nie ważne jest kontynuowanie działalności pozakon-
trolnej o charakterze prewencyjnym i promocyjnym, 
służącej eliminowaniu lub ograniczaniu ryzyka utraty 
życia lub zdrowia w pracy. 

W 2008 r., pomimo ograniczonych środków 
kadrowych i finansowych inspekcji, zrealizowano 
szereg istotnych zadań o charakterze prewencyj-
nym zawartych w programie działania PIP. Dotyczy-
ły one w szczególności promowania standardów 
bezpiecznej pracy w sektorze budowlanym, za-
pewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy w przekazywanych do użytkowania obiek-
tach budowlanych, dostosowywania użytkowanych 
maszyn do minimalnych wymagań bhp, ograni-
czania zagrożeń przy ręcznych pracach transpor-
towych w handlu i budownictwie, ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym, przestrzegania prawa 
pracy w mikroprzedsiębiorstwach, przeciwdziała-
nia negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy, 
promocji kultury bezpieczeństwa wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. Liczba podmiotów 
objętych działaniami prewencyjnymi była znaczą-
co wyższa niż założona w budżecie zadaniowym 
PIP na 2008 r. Wynikało to – z jednej strony 
– ze zwiększonych potrzeb zgłaszanych przez 
pracodawców, rolników i partnerów społecznych, 
a z drugiej – z zaangażowania i doświadczenia pra-
cowników inspekcji realizujących przedsięwzięcia 
prewencyjne.

Należy zarazem dostrzec także pewne korzyst-

ne zmiany. Wpływ na nie ma – dostrzegalny już 

w wielu zakładach – ogólny postęp techniczny 

związany z inwestowaniem w nowe technologie i no-

woczesne maszyny podnoszące standardy bez-

pieczeństwa. I choć często przyczyną jest 
chęć osiągnięcia jeszcze większych zysków 
lub zachowania unijnych wymagań jakości, to 
zmiany te poprawiają również warunki pracy
i motywują pracowników do podniesienia kul-
tury bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że dla 
uzyskania trwałych efektów w obszarze bhp 
szczególnie istotne jest przekonanie samych 
przedsiębiorców o korzyściach wynikających 
z kształtowania właściwych warunków pracy. 
Zaniedbania w sferze bhp dotykają wprawdzie 
konkretnych osób, ale mają również wpływ na 
całą gospodarkę, hamując wzrost i konkurencyj-
ność firm.
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Mając na względzie efekty działań prewencyj-
nych prowadzonych w 2008 r., właściwe wydaje się
realizowanie ich w formie działań uprzedzających 
bądź wspomagających działalność kontrolno-nad-
zorczą w sektorach gospodarki, generujących naj-
większą liczbę wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. Niemniej ważne są długofalowe pro-
gramy informacyjno-promocyjne, adresowane do 
najszerszych kręgów odbiorców – (w szczególno-
ści uczniów, studentów i młodych pracowników), 
które poświęcone są zdobyciu niezbędnej wiedzy 
o zagrożeniach związanych z pracą, umiejętności 
unikania lub radzenia sobie w sytuacjach niebez-
piecznych oraz kształtowaniu ogólnej świadomości 
obowiązków i praw dotyczących wszystkich uczest-
ników procesu pracy. 

W celu skutecznego wpływania na poziom ochro-
ny pracy w Polsce, w tym minimalizowania liczby 
pracowników wykonujących pracę w warunkach 
skutkujących wypadkami i chorobami zawodowymi, 
niezbędne są:
 kontynuacja intensywnego nadzoru, obejmu-

jącego branże i konkretne zakłady, w których 
występują największe zagrożenia zawodowe 

i wypadkowe oraz najwyższa skala naruszeń 
w sferze prawnej ochrony zatrudnienia (wyna-
grodzenia, czas pracy). 

 szersze podejmowanie inicjatyw legislacyjnych 

zmierzających do uporządkowania często nieja-
snego i niespójnego prawa,

 poprawa skuteczności kontroli, zwłaszcza po-
przez prowadzenie nadzoru specjalistycznego 

w tych obszarach i branżach, gdzie konieczna 
jest gruntowna wiedza o występujących zagro-
żeniach oraz wysokie kwalifikacje inspektorów 
pracy (np. budownictwo, górnictwo, ochrona 
zdrowia, chemia, energetyka, nadzór rynku),

 prowadzenie na jak najszerszą skalę przed-
sięwzięć – mających formę kampanii informa-

cyjnych i programów prewencyjnych – wspo-
magających działalność kontrolno-nadzorczą 
w tak kluczowych obszarach, jak: bhp w bu-
downictwie, bezpieczne użytkowanie maszyn 
i urządzeń technicznych, przestrzeganie prawa 
pracy w mikroprzedsiębiorstwach, przygoto-
wanie młodych pracowników do wykonywa-
nia pracy w sposób bezpieczny, zarządzanie 
sprawami bezpieczeństwa w oparciu o właś-
ciwie przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodo-
wego,

 stymulowanie pracodawców do wdrażania „do-

brych praktyk” w sferze technicznego bezpie-
czeństwa pracy i promowanie tych, którzy stosują 

na co dzień bezpieczne rozwiązania organizacyjne 

i techniczne, 
 wskazywanie społecznych i ekonomicznych 

kosztów złych warunków pracy (przede wszyst-
kim wypadków przy pracy), a także korzyści
wynikających z ograniczania ryzyka zawodo-
wego,

 dalsze aktywizowanie środowiska wiejskiego do 
postrzegania spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy jako jednego z najważniejszych aspektów 
kultury pracy i życia na wsi,

 doskonalenie praktycznych aspektów przeciw-
działania czynnikom psychospołecznym w śro-
dowisku pracy.

 systematyczne dokształcanie inspektorów pracy 
w związku ze zmianami prawa krajowego i unijne-
go oraz dynamicznym rozwojem nowoczesnych 
technologii,

 rozwijanie współpracy z innymi organami nad-
zoru i kontroli oraz instytucjami zajmującymi się 
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wciąż jednak poważnym problemem w zakre-
sie uzyskania oczekiwanego poziomu efektyw-
ności działań prewencyjnych jest zmotywowanie 
szerszej grupy pracodawców do uczestnictwa 
w programach PIP, przekonanie ich o przychyl-
ności i gotowości inspektorów do udzielenia 
merytorycznego wsparcia w zakresie samooceny 
bezpieczeństwa i warunków pracy oraz podej-
mowanych działań zapobiegawczych lub kory-
gujących. Aktywne zaangażowanie pracodawców, 

a także samych pracowników na rzecz stworze-

nia na poziomie przedsiębiorstwa rzeczywistej

„kultury prewencji” – rozumianej jako codzienna 

troska o bezpieczne warunki pracy – daje realne 
podstawy do promowania wśród szerokich krę-
gów społeczeństwa przykładów najlepszych prak-
tyk, bez których trudno wyobrazić sobie skuteczną 
i efektywną prewencję. Jednocześnie inspektorzy 
pracy wskazują na inne uwarunkowania zewnę-
trzne,  tj. brak lub ograniczony wpływ mechaniz-
mów ponoszenia kosztów i odpowiedzialności, 
adekwatnie do skali naruszania przepisów prawa 
pracy. 
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Załącznik 1

A. STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY I OŚRODKA SZKOLENIA PIP WE WROCŁAWIU W 2008 R.

Czynności służbowe

Państwowa Inspekcja Pracy
Ośrodek 

Szkolenia PIP 
we WrocławiuOgółem 

Liczba 
pracowników 

GIP

Liczba 
pracowników 

OIP

Ogółem, w tym: 2 651 192 2 459 58

pracownicy na kierowniczych stanowiskach poza 
głównymi księgowymi 20 20 - 2

kierownicze stanowiska inspektorskie 
(OIP + Z-cy OIP) 48 - 48 -

nadinspektorzy pracy – kierownicy oddziałów 42 - 42 -

pozostałe stanowiska inspektorskie 1 397 - 1 397 -

stanowiska podinspektorskie 142 - 142 -

pracownicy merytoryczni niewykonujący czynności 
kontrolnych 388 88 300 10

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania 
działalności inspektorów pracy 161 34 127 -

służby finansowe, w tym główni księgowi 78 8 70 4

pracownicy administracyjni 314 38 276 17

pracownicy obsługi 61 4 57 21

kadra dydaktyczna - - - 4

ZAŁĄCZNIKI

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻ PRACY  PRACOWNIKÓW PIP

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych

WIEK

do 30 lat 179 7
31–40 lat 844 32
41–50 lat 679 25
51–60 lat 741 28
powyżej 60 lat 208 8

WYKSZTAŁCENIE

WYŻSZE w tym: 2 317 87
prawnicze 588 22
administracyjne 227 8
techniczne 1 053 40
inne specjalności 449 17
POMATURALNE 64 2
ŚREDNIE 217 8
ZAWODOWE 38 2
PODSTAWOWE 15 1

STAŻ PRACY W PIP

do 5 lat 812 31
6–10 lat 561 21
11–15 lat 578 22
16–20 lat 398 15
21–25 lat 169 6
26–30 lat 94 3
ponad 30 lat 39 2

Źródło: dane PIP.
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Załącznik 2
PRZEPISY OCHRONY PRACY

A. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W 2008 R.

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy 13.04.2007 01.07.2007
01.06.2007 Dz.U. Nr 89, poz. 589 

Ustawa – Kodeks pracy 26.06.1974 01.01.1975 tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
ze zmian.

Ustawa – Kodeks karny 06.06.1997 01.09.1998 Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zmian.

Ustawa – kodeks postępowania karnego 06.06.1997 01.09.1998
01.01.2008 Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zmian.

Ustawa – Kodeks wykroczeń 20.05.1971 01.01.1972 Dz.U. Nr 12, poz. 114, ze zmian. 

Ustawa – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia 24.08.2001 17.10.2001 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, 

poz. 848

Ustawa – Kodeks postępowania 
administracyjnego 14.06.1960 01.01.1961 tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 

ze zmian.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 17.06.1966 01.01.1967 tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, 

poz. 1954 ze zmian.

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego 17.11.1964 01.01.1965 Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zmian.

Ustawa – Prawo budowlane 07.07.1994 01.01.1995 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118. ze zmian.

Ustawa – Prawo energetyczne 10.04.1997
05.12.1997
04.06.1997
01.01.1999

tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zmian.

Ustawa – Prawo atomowe 29.11.2000
01.01.2002
02.02.2001
19.01.2003

tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 276

Ustawa o odpadach 27.04.2001 01.10.2001 tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251 ze zmian.

Ustawa o produktach biobójczych 13.09.2002 01.12.2002
01.05.2004 tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252

Ustawa o transporcie drogowym 06.09.2001
01.01.2002
01.11.2001
01.05.2002

tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 
ze zmian.

Ustawa o transporcie kolejowym 28.03.2003 01.06.2003
01.05.2004

tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 
ze zmian.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej 30.08.1991 15.01.1992 tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 
ze zmian.

Ustawa – Karta Nauczyciela 26.01.1982 01.02.1982 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 ze zmian.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 02.07.2004

21.08.2004
01.01.2005
01.01.2007
01.10.2008

tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095 ze zmian.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 20.04.2004

01.06.2004
30.04.2004
01.05.2004
01.09.2004
01.01.2005

tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415

Ustawa o czasie pracy kierowców 16.04.2004 01.05.2004 Dz.U. Nr 92, poz.879 ze zmian.

Ustawa o systemie oceny zgodności 30.08.2002
07.10.2002
01.01.2003
01.05.2004

tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 ze zmian.

Ustawa o pracy na morskich statkach 
handlowych 23.05.1991 09.10.1991 Dz.U. Nr 61, poz. 258 ze zmian.
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Ustawa o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych 22.06.2001 25.07.2001

26.10.2001 t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 36, poz. 233

Ustawa o związkach zawodowych 23.05.1991 27.07.1991 tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 854 ze zmian.

Ustawa o społecznej inspekcji pracy 24.06.1983 30.06.1983 Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zmian. 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych 04.03.1994 01.01.1994 tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, 

poz. 335 ze zmian.

Ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych 23.05.1991 26.07.1991 Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zmian.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

27.08.1997 01.01.1998 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92

Konwencja MOP (nr 81) dot. inspekcji 
pracy w przemyśle i handlu (przyjęta 
w Genewie 11.07.1947 r.)

11.07.1947 02.06.1996 Dz.U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450

Konwencja MOP (nr 129) dot. inspekcji pracy 
w rolnictwie (przyjęta w Genewie 25.06.1969 r.) 25.06.1969 02.06.1996 Dz.U. z 1997 r. Nr 72, poz. 452

Konwencja MOP (nr 178) dot. inspekcji 
warunków pracy i życia marynarzy (przyjęta 
w Genewie 22.10.1996 r.)

22.10.1996 09.08.2003 Dz.U z 2004 r. Nr 139, poz. 1472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy

26.09.1997 24.04.1998
24.10.1999

tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 
a także zakresu informacji zamieszczanych 
w rejestrze wypadków przy pracy

28.07.1998 05.10.1998 Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zmian.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie trybu postępowania 
w sprawie rejestracji układów zbiorowych 
pracy, prowadzenia rejestru układów i 
akt rejestrowych oraz wzorów klauzul 
rejestracyjnych i kart rejestrowych

04.04.2001 05.05.2001 Dz.U. Nr 34, poz. 408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie rzeczoznawców 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 

19.12.2007 01.01.2008 Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1835

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie trybu i form współdziałania 
niektórych organów Państwowej Inspekcji 
Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz legalności zatrudnienia

28.12.2007 01.01.2008 Dz.U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1870

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie nadania statutu Państwowej 
Inspekcji Pracy

27.08.2007 27.08.2007 M.P. Nr 58, poz. 657

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie ustalenia siedzib i zakresu 
właściwości terytorialnej okręgowych 
inspektoratów pracy

18.09.2001 18.09.2001 M.P. Nr 34, poz. 549

Zarządzenie Nr 18 Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
ustalenia wzoru legitymacji służbowej 
pracowników Państwowej Inspekcji 
Pracy wykonujących i nadzorujących 
czynności kontrolne

03.12.2007 01.01.2008 M.P. z 2007 r. Nr 92, poz. 1007

Zarządzenie Nr 6/91 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie wydawania Biuletynu 
Urzędowego Państwowej Inspekcji Pracy

08.07.1991 08.07.1991 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 1
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Zarządzenie Nr 17/97 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad wynagradzania 
członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców 
oraz ponoszenia kosztów związanych 
z przygotowaniem kandydatów na 
rzeczoznawców i podnoszeniem 
kwalifikacji przez rzeczoznawców 
do spraw bezpieczeństwa pracy

01.12.1997

25.08.1997
Utrata mocy 

z dn.30.10.2008 r.
w zw. z zarz. 

40/2008 

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 5, 
poz. 27

Zarządzenie Nr 15/2001 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie trybu wydawania przez 
Państwową Inspekcję Pracy orzeczeń 
o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod 
względem bezpieczeństwa i higieny pracy

26.09.2001 26.09.2001 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 32

Zarządzenie Nr 4/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady do Spraw 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 
Głównym Inspektorze Pracy, w tym zarządzenia 
zmieniające:
–  Nr 28/2005
–  Nr 35/2005
–  Nr 17/2006

23.01.2003

29.04.2005
13.09.2005
13.09.2006

23.01.2003

29.04.2005
13.09.2005
13.09.2006

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 6
Zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 27
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 37
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 20

Zarządzenie Nr 17/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie utworzenia Komisji Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Rolnictwie, w tym zarządzenia 
zmieniające:
–  Nr 1/2004
–  Nr 24/2004

31.10.2003

07.01.2004
08.11.2004

31.10.2003

07.01.2004
08.11.2004
Uchylone 

z dn.18.09.2008 r.
w zw. z zarz. 

37/2008

Biuletyn Urzędowy PIP z 2004 r. 
Nr 1, poz. 2
Zm.

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 6
Biuletyn Urzędowy PIP z 2005 r. 
Nr 1, poz. 1

Zarządzenie Nr 18/2003 Głównego 
Inspektora Pracy w sprawie ustalenia zasad 
przeprowadzania kontroli zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
oraz wyrażenia zgody na odstępstwa od 
przepisów dotyczących zagłębienia 
i oświetlenia światłem dziennym 
pomieszczeń pracy

05.12.2003

01.01.2004
Utrata mocy 

z dn. 06.06.2008 r.
w zw. z zarz.

15/2008

Biuletyn Urzędowy PIP z 2004 r. 
Nr 1, poz. 3

Zarządzenie Nr 3/2004 Głównego 
Inspektora Pracy w sprawie ustalenia zasad 
przeprowadzania kontroli związanych 
z realizacją przez organy Państwowej 
Inspekcji Pracy obowiązków wynikających 
z postanowień ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

30.01.2004 30.01.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 14

Zarządzenie Nr 9/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody 
im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia 
w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia 
w środowisku pracy, w tym zarządzenie 
zmieniające:
–  Nr 16/2004

02.04.2004

31.05.2004

02.04.2004

31.05.2004
Utrata mocy z dn. 

10.01.2008 r. 
w zw. z zarz.

1/2008

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 20
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 30
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Zarządzenie Nr 11/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad przeprowadzania przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy, będące organami 
wyspecjalizowanymi w rozumieniu ustawy 
o systemie oceny zgodności, kontroli wyrobów 
wprowadzonych do obrotu, w tym zarządzenia 
zmieniające:
–  Nr 21/2004
–  Nr 15/2006

26.04.2004

22.10.2004
05.09.2006

01.05.2004

22.10.2004
05.09.2006

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 25
Zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 35
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 18

Zarządzenie Nr 12/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia wzorów decyzji 
inspektora pracy w postępowaniu dotyczącym 
wniosków podmiotów prowadzących 
działalność kulturalną, artystyczną, sportową 
lub reklamową, o wydanie zezwolenia 
na wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko do ukończenia 
przez nie 16 roku życia

07.05.2004 07.05.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 26

Zarządzenie Nr 30/2005 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie zasad analizowania przyczyn 
wypadków przy pracy, kontroli stosowania przez 
pracodawców środków zapobiegających tym 
wypadkom oraz udziału organów Państwowej 
Inspekcji Pracy w badaniu okoliczności 
wypadków przy pracy

29.07.2005

29.07.2005
Utrata mocy 

z dn. 01.07.2008 r.
w  zw. z zarz. 

23/2008

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, 
poz. 32

Zarządzenie Nr 1/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalania zasad prowadzenia 
egzekucji administracyjnej obowiązków 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wypłaty należnego wynagrodzenia 
za pracę, a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi, nakładanych 
w drodze decyzji organów Państwowej 
Inspekcji Pracy

03.01.2006 03.01.2006 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 4

Zarządzenie Nr 21/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 
na Rzeczoznawców oraz jej przewodniczącego, 
zastępcy przewodniczącego i sekretarza

08.11.2006

08.11.2006
Uchylone 

z dn.30.10.2008 r.
w zw. z zarz. 

41/2008

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, 
poz. 24

Zarządzenie Nr 8/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo 
– Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana 
Rosnera we Wrocławiu

12.06.2007

12.06.2007
Uchylone z dn. 
28.05.2008 r. 
w zw. z zarz. 

13/2008

Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, poz. 7

Zarządzenie Nr 13/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie organizacji przyjmowania, 
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 
oraz udzielania porad w jednostkach 
organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

14.11.2007 14.11.2007 Biuletyn Urzędowy PIP nr 3, 
poz. 14

Zarządzenie Nr 14/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie nadania statutu Ośrodka 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy 
im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 
oraz określenia jego szczegółowej organizacji 
wewnętrznej, w tym zarządzenie zmieniające:
–  Nr 10/2008

22.11.2007

08.05.2008

22.11.2007

08.05.2008

Biuletyn Urzędowy PIP nr 3, 
poz. 15

Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, poz. 14

Zarządzenie Nr 20/2007 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie Komisji Prawnej Głównego 
Inspektora Pracy

29.11.2007 29.11.2007 Biuletyn Urzędowy PIP z 2008 r. 
nr 1, poz. 3
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Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody 
im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia 
w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia 
w środowisku pracy

10.01.2008 10.01.2008 Biuletyn Urzędowy PIP nr 1, poz. 4

Zarządzenie Nr 13/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo 
– Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy 
im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu

28.05.2008 28.05.2008 Biuletyn Urzędowy PIP nr 2, 
poz. 17

Zarządzenie Nr 15/2008 Głównego Inspektora 
Pracy  w sprawie zasad przeprowadzania 
kontroli zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym oraz 
wyrażania opinii Okręgowego Inspektora 
Pracy  w sprawie zgody Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
na obniżenie poziomu podłogi poniżej 
otaczającego terenu oraz zastosowania 
oświetlenia wyłącznie elektrycznego 
w pomieszczeniu stałej pracy 

06.06.2008 06.06.2008 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, 
poz. 18

Zarządzenie Nr 23/2008 Głównego Inspektora 
Pracy  w sprawie zasad badania okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli 
stosowania przez pracodawców środków 
zapobiegających tym wypadkom

01.07.2008 01.07.2008 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3 
poz. 24

Zarządzenie Nr 37/2008 Głównego 
Inspektora Pracy w sprawie powołania 
Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie przy Głównym Inspektorze 
Pracy oraz sposobu finansowania jej 
działalności

18.09.2008 18.09.2008 Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 38

Zarządzenie Nr 40/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 
kosztów związanych z przygotowaniem 
kandydatów na rzeczoznawców, podnoszeniem 
kwalifikacji przez rzeczoznawców oraz 
nadawania uprawnień rzeczoznawcom 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wypłacania wynagrodzenia, 
diet i zwrotu kosztów podróży członkom 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 
na Rzeczoznawców

30.10.2008 30.10.2008 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3 
poz. 41

Zarządzenie Nr 41/2008 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania członków Komisji 
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów 
na Rzeczoznawców oraz wyznaczenia 
jej przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza

30.10.2008 30.10.2008 Biuletyn Urzędowy  PIP Nr 3 
poz. 42

B. PRZEPISY NOWO USTANOWIONE W 2008 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 
dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach 
pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, 
przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca1935 r.

28.03.2008 14.05.2008 Dz.U. Nr 72, poz. 418
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Ustawa o uczestnictwie pracowników 
w spółce powstałej w wyniku transgranicznego 
połączenia się spółek

25.04.2008 20.06.2008 Dz.U. Nr 86, poz. 525

Ustawa o ratyfikacji Konwencji nr 181 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej 
w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.

11.04.2008 14.06.2008 Dz.U. Nr 93, poz. 581

Ustawa o odpadach wydobywczych 10.07.2008 15.08.2008
01.05.2012 Dz.U. Nr 138, poz. 865

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle 
włókien sztucznych wiskozowych

11.02.2008 11.03.2008 Dz.U. Nr 30, poz. 177

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wzoru i sposobu 
przekazywania przez wojewodę zbiorczych 
informacji półrocznych dotyczących wydanych 
decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach 
pracy chronionej i zakładach aktywności 
zawodowej

12.02.2008 11.03.2008 Dz.U. Nr 30, poz. 180

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
działań podejmowanych w związku 
z zatrzymaniem wyrobów, co do których 
istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, 
że nie spełniają one zasadniczych 
lub innych wymagań

12.02.2008 21.03.2008 Dz.U. Nr 38, poz. 215

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie wykazu schorzeń i chorób 
powstałych w związku ze szczególnymi 
właściwościami lub warunkami służby 
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

18.03.2008 12.04.2008 Dz.U. Nr 53, poz. 315

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiadać wojskowe 
podziemne zbiorniki do magazynowania 
paliw płynnych

13.03.2008 12.04.2008 Dz.U. Nr 53, poz. 322

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie trybu i sposobu 
przeprowadzania kontroli przez organy 
upoważnione do kontroli na podstawie 
ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych

14.03.2008 12.04.2008 Dz.U. Nr 53, poz. 323

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
w sprawie sposobu ewidencjonowania 
przez pracodawców okresów zatrudnienia 
na stanowiskach, na których okresy 
pracy górniczej zalicza się w wymiarze 
półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do 
górniczej emerytury, oraz na niektórych innych 
stanowiskach pracy górniczej

31.03.2008 29.04.2008 Dz.U. Nr 72, poz. 423

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
sposobu tworzenia i gromadzenia środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
pracowników cywilnych wojska oraz wysokości 
odpisu na ten fundusz

21.04.2008 29.04.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 433
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń 
związanych z pracą dla niektórych 
pracowników cywilnych więziennictwa

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 434

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego

23.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 437

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie kontroli w zakresie przewozu 
drogowego

30.04.2008 04.05.2008
01.05.2009 Dz.U. Nr 76, poz. 454

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu postępowania 
w sprawach rozliczania składek, do których 
poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych

18.04.2008 22.05.2008 Dz.U. Nr 78, poz. 465

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle 
włókien syntetycznych poliamidowych

22.04.2008 27.05.2008 Dz.U. Nr 80, poz. 474

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze 
Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz 
państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

29.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 80, poz. 478

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w Centralnym 
Ośrodku Sportu

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 492

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez organy 
administracji rządowej oraz w niektórych 
innych jednostkach organizacyjnych

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 493

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w niektórych 
jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 
resortu spraw wewnętrznych i administracji

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 494

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w niektórych 
jednostkach państwowej sfery budżetowej

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 495
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w niektórych 
jednostkach sfery budżetowej działających 
ochronie zdrowia

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 496

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w państwowych 
jednostkach sfery budżetowej działających 
w zakresie rolnictwa

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie warunków 
wynagradzania za pracę i przyznawania 
innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników zatrudnionych w państwowych 
jednostkach sfery budżetowej działających 
w zakresie środowiska

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 498

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie świadczeń przysługujących 
urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu 
do pracy w innej miejscowości

26.05.2008 18.06.2008 Dz.U. Nr 94, poz. 599

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, 
pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, 
sposobu przedstawienia dokumentacji 
oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać 
dokumentacja niezbędna do oceny substancji 
czynnej i produktu biobójczego

28.05.2008 27.06.2008 Dz.U. Nr 101, poz. 650

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
jednolitych procedur oceny dokumentacji 
produktu biobójczego oraz kryteriów 
postępowania przy ocenie produktu 
biobójczego

28.05.2008 27.06.2008 Dz.U. Nr 101, poz. 651

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
produkujących wyroby szczotkarskie

06.06.2008 11.07.2008 Dz.U. Nr 110, poz. 702

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
uchylające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 
produkujących świece oraz pasty do obuwia 
i podłóg

24.06.2008 25.07.2008 Dz.U. Nr 122, poz. 783

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi uchylające niektóre rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach przemysłu i przetwórstwa rolno-
-spożywczego oraz przy zakładaniu 
i konserwacji zieleni oraz produkcji materiału 
roślinnego

25.08.2008 25.09.2008 Dz.U. Nr 163, poz. 1020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie sposobu i trybu 
zaliczania okresów służby i pracy do wysługi 
lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości 
dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Straży 
Granicznej

10.09.2008 21.10.2008 Dz.U. Nr 178, poz. 1101



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

238

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa i higieny służby 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej

16.09.2008 11.01.2009 Dz.U. Nr 180, poz. 1115

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie wymagań Dobrej Praktyki 
Wytwarzania

01.10.2008 01.11.2008 Dz.U. Nr 184, poz. 1143

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn 21.10.2008 29.12.2009 Dz.U. Nr 199, poz. 1228

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji 
do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń 
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy

15.12.2008 06.01.2009 Dz.U. Nr 225, poz. 1490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie sposobu przepływu informacji 
dotyczących systemu kontroli wyrobów

10.12.2008 01.01.2009 Dz.U. Nr 230, poz. 1540

Umowy Międzynarodowe i Oświadczenia Rządowe

Konwencja w sprawie procedury 
zgody po uprzednim poinformowaniu 
w międzynarodowym handlu niektórymi 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 
i pestycydami, sporządzona w Rotterdamie 
dnia 10 września 1998 r.

10.09.1998 13.12.2005 Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 990

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 marca 
2006 r. w sprawie mocy obowiązującej 
Konwencji w sprawie procedury zgody 
po uprzednim poinformowaniu 
w międzynarodowym handlu niektórymi 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 
i pestycydami, sporządzonej w Rotterdamie 
dnia 10 września 1998 r.

03.03.2006 29.08.2008 Dz.U. z 2008 r. Nr 158, poz. 991

Wypowiedzenie przez Rzeczpospolitą Polską 
Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy 
pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju 
kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 
21 czerwca 1935 r.

28.05.2008 29.05.2009 Dz.U. z 2008 r. Nr 222, poz. 1454

Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 
2008 r. w sprawie wypowiedzenia 
przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet 
przy pracach pod ziemią we wszelkiego 
rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie 
dnia 21 czerwca 1935 r.

09.11.2008 17.12.2008 Dz.U. Nr 222, poz. 1455

Obwieszczenia opublikowane w Dziennikach Ustaw

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

27.08.1997 01.09.1997 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska

27.04.2001 01.10.2001
01.01.2002 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

20.12.1990 01.01.1991 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy

20.04.2004 30.04.2004 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia

24.08.2001 17.10.2001 tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848

Obwieszczenia opublikowane w Monitorach Polskich

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 
zharmonizowanych

16.01.2008
10.07.2008

11.03.2008
07.08.2008

M.P. Nr 20, poz. 204
M.P. Nr 57, poz. 520

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wysokości kwot 
jednorazowych odszkodowań z tytułu 
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

26.02.2008 01.04.2008 M.P. Nr 22, poz. 219

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w sprawie 
wysokości składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
–  w II kwartale 2008 r.

–  w III kwartale 2008 r. 

–  w IV kwartale 2008 r.

–  w I kwartale 2009 r.

06.03.2008

11.06.2008

03.09.2008

05.12.2008

01.04.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 30.06.2008 r.)

01.07.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 30.09.2008 r.)

01.10.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 31.12.2008 r.)

01.01.2009
(wygaśnięcie 

z dn.31.03.2009 r.)

M.P. Nr 24, poz. 241

M.P. Nr 46, poz. 419

M.P. Nr 68, poz. 614

M.P. Nr 95, poz. 825

Obwieszczenie Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu substancji czynnych 
dozwolonych do stosowania w produktach 
biobójczych oraz produktach biobójczych 
niskiego ryzyka

15.10.2008 10.11.2008 M.P. Nr 85, poz. 750

Inne

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawie kwoty zasiłku 
pogrzebowego

14.02.2008

29.05.2008

20.08.2008

19.11.2008

01.03.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 31.05.2008 r.)

01.06.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 31.08.2008 r.)

01.09.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 30.11.2008 r.)

01.12.2008
(wygaśnięcie 

z dn. 28.02.2009 r.)

M.P. Nr 18, poz. 193

M.P. Nr 44, poz. 394

M.P. Nr 64, poz. 581

M.P. Nr 92, poz. 797
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C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2008 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym 07.02.2008 10.05.2008 Dz.U. Nr 59, poz. 359

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw

28.03.2008 08.05.2008 Dz.U. Nr 67, poz. 411

Ustawa o zmianie ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 28.03.2008 04.06.2008 Dz.U. Nr 86, poz. 522

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 28.03.2008 20.06.2008 Dz.U. Nr 86, poz. 523

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa

11.04.2008 14.06.2008 Dz.U. Nr 93, poz. 582

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe 11.04.2008

14.06.2008
31.07.2008
31.08.2008
25.12.2008

Dz.U. Nr 93, poz. 583

Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji

11.04.2008 14.06.2008 Dz.U. Nr 93, poz. 584

Ustawa zmieniająca ustawę – Kodeks pracy 
oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz o zmianie niektórych ustaw

09.05.2008 30.06.2008 Dz.U. Nr 93, poz. 586

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw

10.07.2008 20.09.2008
31.03.2009 Dz.U. Nr 141, poz. 888

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym 10.07.2008 07.09.2008 Dz.U. Nr 144, poz. 902

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane 26.06.2008 23.08.2008 Dz.U. Nr 145, poz. 914

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, 
ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich

25.07.2008

23.08.2008
01.09.2008
01.01.2009
09.08.2009
01.09.2009

(wygaśnięcie 
z dn. 31.12.2009 r.)

Dz.U. Nr 145, poz. 917

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw 25.07.2008 25.09.2008 Dz.U. Nr 163, poz. 1015

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane 08.10.2008 06.12.2008 Dz.U. Nr 206, poz. 1287

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 
oraz ustawy o transporcie kolejowym

24.10.2008
06.12.2008

(wygaśnięcie 
z dn.07.12.2009 r.)

Dz.U. Nr 206, poz. 1289

Ustawa o zmianie ustawy o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy 
– Prawo budowlane

07.11.2008 13.12.2008 Dz.U. Nr 210, poz. 1321

Ustawa o zmianie ustawy o służbie medycyny 
pracy 17.10.2008 27.12.2008

12.12.2008 Dz.U. Nr 220, poz. 1416

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 21.11.2008 18.01.2009 Dz.U. Nr 223, poz. 1460

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych

05.12.2008
01.01.2009

(wygaśnięcie 
z dn. 31.12.2009 r.)

Dz. U. Nr 237, poz. 1652 
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz niektórych innych ustaw

06.12.2009 01.01.2009
(wygaśnięcie 

z dn. 31.12.2013 r.)

Dz. U. Nr 237, poz. 1654

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu
Data 

uchwalenia

Data 

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez organy 
administracji rządowej

11.01.2008 15.02.2008 Dz.U. Nr 17, poz. 103

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wykonywania pracy przez 
cudzoziemców bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę

29.01.2008 01.02.2008 Dz.U. Nr 17, poz. 106

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym 
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej

15.02.2008 11.03.2008 Dz.U. Nr 30, poz. 187

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy

11.03.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 42, poz. 257

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia 
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki

29.02.2008 05.04.2008 Dz.U. Nr 48, poz. 288

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu 
pracy pracowników urzędów administracji 
rządowej

17.03.2008 10.04.2008 Dz.U. Nr 51, poz. 295

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, 
przy których obsłudze i konserwacji wymagane 
jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

13.03.2008 12.04.2008 Dz.U. Nr 53, poz. 321

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim 
powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne

21.03.2008 30.03.2008 Dz.U. Nr 53, poz. 324

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych dozoru 
technicznego, jakim powinny odpowiadać 
zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe 
przeznaczone do magazynowania materiałów 
ciekłych zapalnych

31.03.2008 26.04.2008 Dz.U. Nr 60, poz. 371
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach

28.03.2008 24.05.2008 Dz.U. Nr 67, poz. 413

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie trybu i warunków 
zatrudniania pracowników w kontyngencie 
Straży Granicznej i ich wynagradzania

15.04.2008 14.05.2008 Dz. U. Nr 72, poz. 419

Rozporządzenie Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania i innych świadczeń 
przysługujących pracownikom urzędów 
państwowych zatrudnionym w gabinetach 
politycznych oraz doradcom lub pełniącym 
funkcje doradców osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe

15.04.2008 01.01.2008 Dz. U. Nr 73, poz. 429

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 430

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach 
powiatowych i urzędach marszałkowskich

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 431

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
placówek naukowych, pomocniczych placówek 
naukowych i innych jednostek organizacyjnych 
Polskiej Akademii Nauk

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 435

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie różnicowania stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
w zależności od zagrożeń zawodowych 
i ich skutków

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 436

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zmieniające rozporządzenie 
w sprawie pełnienia służby przez strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej

25.04.2008 29.04.2008 Dz.U. Nr 73, poz. 442

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w urzędach administracji 
rządowej i pracowników innych jednostek

22.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 76, poz. 452

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wielokrotności kwoty bazowej, zasad 
wynagradzania pracowników regionalnych 
izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji 
oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu 
kosztów podróży pozaetatowych członków 
kolegiów izb

30.04.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 76, poz. 453
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego trybu wydawania dyplomów, 
świadectw, książeczek nurka i dziennika prac 
podwodnych oraz wzorów tych dokumentów

29.04.2008 29.05.2008 Dz.U. Nr 82, poz. 488

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia wysokości jednorazowego 
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 
rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej 
oraz zasiłku chorobowego

14.05.2008 12.06.2008 Dz.U. Nr 91, poz. 570

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy

06.06.2008 09.07.2008 Dz.U. Nr 108, poz. 690

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasadniczych wymagań dla zabawek

11.06.2008 11.07.2008 Dz.U. Nr 110, poz. 703

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej

12.06.2008 01.01.2008 Dz.U. Nr 113, poz. 723

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu 
pracy pracowników urzędów administracji 
rządowej

02.07.2008 23.07.2008 Dz.U. Nr 120, poz. 775

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
niektórych instytucji kultury

19.06.2008 01.08.2008 Dz.U. Nr 122, poz. 784

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w instytucjach kultury 
prowadzących w szczególności działalność 
w zakresie upowszechniania kultury

19.06.2008 01.08.2008 Dz.U. Nr 122, poz. 785

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie 
w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

28.07.2008 07.08.2008 Dz.U. Nr 144, poz. 908

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
terminów, w których podmiot posiadający 
zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony 
roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany 
do przedstawienia wyników badań, informacji, 
danych, ocen oraz kart charakterystyki 
substancji aktywnej i środka ochrony roślin

18.07.2008 22.08.2008 Dz.U. Nr 144, poz. 909

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad wynagradzania i przyznawania innych 
świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych

19.09.2008 01.10.2008 Dz.U. Nr 173, poz. 1079

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych 
dla lotnisk cywilnych

13.08.2008 21.10.2008 Dz.U. Nr 178, poz. 1098

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury 
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych

23.09.2008 09.12.2008 Dz.U. Nr 179, poz. 1104
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasadniczych  wymagań dotyczących 
interoperacyjności kolei oraz procedur oceny 
zgodności dla transeuropejskiego systemu 
kolei dużych prędkości

29.09.2008 29.10.2008 Dz.U. Nr 182, poz. 1126

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasadniczych wymagań dotyczących 
interoperacyjności kolei oraz procedur oceny 
zgodności dla transeuropejskiego systemu 
kolei konwencjonalnej

29.09.2008 29.10.2008 Dz.U. Nr 182, poz. 1127

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń 
społecznych

07.10.2008 15.10.2008 Dz.U. Nr 182, poz. 1132

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ograniczeń, zakazów lub warunków 
produkcji, obrotu lub stosowania substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów

03.10.2008 08.11.2008 Dz.U. Nr 190, poz. 1163

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę 
i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą pracownikom jednostek doradztwa 
rolniczego

29.10.2008 01.11.2008 Dz.U. Nr 195, poz. 1208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których był lub jest 
wykorzystywany azbest

09.10.2008 25.11.2008 Dz.U. Nr 200, poz. 1235

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasadniczych  wymagań dla dźwigów 
i ich elementów bezpieczeństwa

05.11.2008 29.12.2009 Dz.U. Nr 203, poz. 1270

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej z występowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych

03.11.2008 02.12.2008 Dz.U. Nr 203, poz. 1275

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

17.12.2008 01.01.2009 Dz.U. Nr 228, poz. 1514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń 
społecznych

18.12.2008 01.01.2009 Dz.U. Nr 234, poz. 1583

(Stan prawny na dzień 31.12.2008 r.)
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Załącznik 5A

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w latach 2006–2008

Wyszczególnienie

(sekcje PKD*)
Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych na 1000 pracujących

OGÓŁEM

2006 95 462 493 976 93 993 8,83 0,046 0,09 8,69

2007 99 171 479 975 97 717 8,82 0,043 0,09 8,69

2008 104 402 523 902 102 977 9,11 0,046 0,08 8,98

Rolnictwo, 
łowiectwo
i leśnictwo

2006 1 785 16 26 1 743 13,69 0,123 0,20 13,37

2007 1 682 23 26 1 633 12,59 0,172 0,19 12,23

2008 1 870 28 18 1 824 13,86 0,207 0,13 13,52

Rybactwo

2006 55 - 1 54 11,59 - 0,21 11,38

2007 38 - 1 37 8,37 - 0,22 8,15

2008 35 1 - 34 8,01 0,229 - 7,78

Górnictwo

2006 2 928 29 21 2 878 15,98 0,158 0,12 15,70

2007 3 173 26 32 3 115 17,54 0,144 0,18 17,22

2008 3 180 30 26 3 124 17,88 0,169 0,15 17,56

Przetwórstwo 
przemysłowe

2006 37 841 127 426 37 288 14,80 0,050 0,17 14,58

2007 40 753 122 388 40 243 15,23 0,046 0,14 15,04

2008 42 047 107 385 41 555 15,63 0,040 0,14 15,45

Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 
w energię 
elektryczną, 
gaz, wodę

2006 2 102 12 16 2 074 9,67 0,055 0,07 9,54

2007 2 025 22 19 1 984 9,38 0,102 0,09 9,19

2008 1 850 15 16 1 819 8,82 0,071 0,08 8,67

Budownictwo

2006 7 883 113 170 7 600 12,00 0,172 0,26 11,57

2007 8 895 92 206 8 597 12,09 0,125 0,28 11,68

2008 9 937 122 164 9 651 13,09 0,161 0,22 12,71

Handel i naprawy

2006 9 758 43 99 9 616 4,71 0,021 0,05 4,64

2007 10 489 54 95 10 340 4,91 0,025 0,04 4,84

2008 11 925 58 82 11 785 5,37 0,026 0,04 5,30

Hotele 
i restauracje

2006 997 - 5 992 4,45 - 0,02 4,43

2007 1 171 1 9 1 161 5,00 0,004 0,04 4,96

2008 1 245 2 11 1 232 5,10 0,008 0,05 5,04

Transport, 
gospodarka 
magazynowa 
i łączność

2006 6 471 72 57 6 342 9,00 0,100 0,08 8,82

2007 6 512 61 44 6 407 8,61 0,081 0,06 8,47

2008 6 778 80 67 6 631 8,78 0,104 0,09 8,59
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Wyszczególnienie

(sekcje PKD*)
Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych na 1000 pracujących

Pośrednictwo 
finansowe

2006 947 4 4 939 3,14 0,013 0,02 3,11

2007 874 4 8 862 2,75 0,013 0,03 2,71

2008 972 7 2 963 2,92 0,021 0,01 2,89

Obsługa 
nieruchomości, 
wynajem i usługi 
związane 
z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej

2006 5 952 30 49 5 873 6,09 0,031 0,05 6,01

2007 5 709 30 47 5 632 5,45 0,029 0,05 5,37

2008 6 063 27 43 5 993 5,61 0,025 0,04 5,54

Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa

2006 3 608 14 25 3 569 5,64 0,022 0,04 5,58

2007 3 652 9 24 3 619 5,60 0,014 0,04 5,55

2008 3 820 9 29 3 782 5,65 0,013 0,04 5,60

Edukacja

2006 4 078 10 19 4 049 3,97 0,010 0,02 3,94

2007 3 943 11 18 3 914 3,83 0,011 0,02 3,80

2008 4 296 10 16 4 270 4,18 0,010 0,02 4,15

Ochrona 
zdrowia 
i pomoc społeczna

2006 8 485 10 24 8 451 11,93 0,014 0,03 11,89

2007 7 797 4 27 7 766 10,73 0,006 0,03 10,69

2008 7 640 8 17 7 615 10,45 0,011 0,02 10,42

Działalność 
usługowa 
komunalna, 
społeczna 
i indywidualna, 
pozostała

2006 2 572 13 34 2 525 6,62 0,033 0,09 6,50

2007 2 458 20 31 2 407 6,14 0,050 0,08 6,01

2008 2 744 19 26 2 699 6,74 0,047 0,06 6,63

(-)    –  zjawisko nie wystąpiło
(*)   –  Polska Klasyfikacja Działalności 2004 (PKD)
( )  –  skrócona nazwa sekcji

Źródło: dane GUS, (lata 2006–2007) – dane ostateczne, 2008 r. – dane nieostateczne.
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Załącznik 5B

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach w latach 2006–2008 

Wyszczególnienie

(województwa) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych na 1000 pracujących

OGÓŁEM

2006 95 462 493 976 93 993 8,83 0,046 0,09 8,69

2007 99 171 479 975 97 717 8,82 0,043 0,09 8,69

2008 104 402 523 902 102 977 9,11 0,046 0,08 8,98

Dolnośląskie

2006 9 689 29 71 9 589 11,56 0,035 0,09 11,44

2007 10 238 33 76 10 129 11,63 0,038 0,09 11,50

2008 10 638 44 58 10 536 11,85 0,049 0,06 11,74

Kujawsko-
pomorskie

2006 5 444 19 49 5 376 9,93 0,035 0,09 9,81

2007 5 130 23 49 5 058 8,95 0,040 0,09 8,82

2008 5 720 19 53 5 648 9,79 0,033 0,09 9,67

Lubelskie

2006 3 649 17 12 3 620 7,88 0,037 0,03 7,81

2007 3 613 16 28 3 569 7,57 0,034 0,06 7,48

2008 3 759 28 17 3 714 7,72 0,058 0,03 7,63

Lubuskie

2006 3 131 17 35 3 079 11,35 0,062 0,13 11,16

2007 3 203 11 17 3 175 11,13 0,038 0,06 11,03

2008 3 285 12 30 3 243 11,18 0,041 0,10 11,04

Łódzkie

2006 5 798 30 60 5 708 8,02 0,042 0,08 7,90

2007 6 504 27 74 6 403 8,63 0,036 0,10 8,49

2008 6 700 31 51 6 618 8,72 0,040 0,07 8,61

Małopolskie

2006 6 056 40 82 5 934 7,07 0,047 0,10 6,92

2007 6 356 39 109 6 208 7,12 0,044 0,12 6,96

2008 6 270 30 87 6 153 6,87 0,033 0,10 6,74

Mazowieckie

2006 11 453 68 127 11 258 6,43 0,038 0,07 6,32

2007 11 465 60 129 11 276 6,18 0,032 0,07 6,08

2008 12 905 84 114 12 707 6,82 0,044 0,06 6,72

Opolskie

2006 2 717 13 30 2 674 10,62 0,051 0,12 10,45

2007 2 533 14 20 2 499 9,56 0,053 0,08 9,43

2008 2 709 19 30 2 660 10,02 0,070 0,11 9,84

Podkarpackie

2006 3 911 23 46 3 842 7,92 0,047 0,09 7,78

2007 4 115 13 36 4 066 8,02 0,025 0,07 7,92

2008 4 317 28 33 4 256 8,30 0,054 0,07 8,18

Podlaskie

2006 2 355 13 35 2 307 9,20 0,051 0,14 9,01

2007 2 451 10 28 2 413 9,16 0,037 0,10 9,02

2008 2 642 20 23 2 599 9,69 0,073 0,09 9,53
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Wyszczególnienie

(województwa) Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich ogółem śmiertelnych ciężkich lekkich

w liczbach bezwzględnych na 1000 pracujących

Pomorskie

2006 5 747 37 53 5 657 9,18 0,059 0,09 9,03

2007 6 224 41 69 6 114 9,52 0,063 0,11 9,35

2008 6 474 26 67 6 381 9,72 0,039 0,10 9,58

Śląskie 2006 13 916 99 174 13 643 9,52 0,068 0,12 9,33

2007 14 636 83 140 14 413 9,69 0,055 0,09 9,55

2008 15 146 80 135 14 931 9,84 0,052 0,09 9,70

Świętokrzyskie 2006 2 125 12 22 2 091 7,13 0,040 0,07 7,02

2007 2 388 20 22 2 346 7,72 0,065 0,07 7,59

2008 2 675 13 33 2 629 8,49 0,041 0,11 8,34

Warmińsko-
-mazurskie

2006 3 825 16 39 3 770 11,15 0,047 0,11 10,99

2007 4 213 21 34 4 158 11,85 0,059 0,10 11,69

2008 4 266 21 46 4 199 11,77 0,058 0,13 11,58

Wielkopolskie 2006 10 868 46 99 10 723 10,32 0,044 0,10 10,18

2007 11 007 39 98 10 870 10,00 0,035 0,09 9,87

2008 11 995 46 87 11 862 10,69 0,041 0,08 10,57

Zachodnio-
pomorskie

2006 4 778 14 42 4 722 10,41 0,031 0,09 10,29

2007 5 095 29 46 5 020 10,69 0,061 0,10 10,53

2008 4 901 22 38 4 841 10,09 0,045 0,08 9,96

Źródło: dane GUS, (lata 2006–2007) – dane ostateczne, 2008 r. – dane nieostateczne.
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Załącznik 6

Choroby zawodowe w Polsce w latach 2006–2008 według jednostek chorobowych

Jednostki chorobowe

Liczba chorób zawodowych
Liczba chorób zawodowych

na 100 tys. zatrudnionych

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Ogółem 3 129 3 285 3 546 32,8 33,5 34,7

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa 53 34 26 0,6 0,3 0,2

Gorączka metaliczna 3 2 - 0,0 0,0 0

Pylice płuc 667 701 697 7,0 7,1 6,8

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem 
azbestu 32 32 40 0,3 0,3 0,4

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli 18 23 11 0,2 0,2 0,1

Astma oskrzelowa 86 79 89 0,9 0,8 0,9

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie 
pęcherzyków płucnych 16 5 15 0,2 0,0 0,1

Ostre uogólnione reakcje alergiczne 1 1 - 0,0 0,0 0

Byssinoza - - - 0 0 0

Beryloza - - - 0 0 0

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 1 - 3 0,0 0 0,0

Alergiczny nieżyt nosa 50 59 48 0,5 0,6 0,5

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu 
alergicznym - - - 0 0 0

Przedziurawienie przegrody nosa 1 4 4 0,0 0,0 0,0

Przewlekłe choroby narządu głosu 762 800 809 8,0 8,1 7,9

Choroby wywołane działaniem promieniowania 
jonizującego 22 13 16 0,2 0,1 0,2

Nowotwory złośliwe 104 100 85 1,1 1,0 0,8

Choroby skóry 128 147 125 1,3 1,5 1,2

Przewlekłe choroby układu ruchu 85 98 120 0,9 1,0 1,2

Przewlekłe choroby obwodowego układu 
nerwowego 108 158 160 1,1 1,6 1,6

Ubytek słuchu 295 252 240 3,1 2,6 2,3

Zespół wibracyjny 80 94 84 0,8 1,0 0,8

Choroby wywołane pracą w warunkach 
podwyższonego ciśnienia atmosferycznego 1 2 - 0,0 0,0 0

Choroby wywołane działaniem wysokich, 
albo niskich temperatur otoczenia - - 1 0 0 0,0

Choroby układu wzrokowego 10 10 16 0,1 0,1 0,2

Choroby zakaźne lub pasożytnicze 
albo ich następstwa 603 671 956 6,3 6,8 9,4

(-)     –  zjawisko nie wystąpiło
(0)    –  zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
(0,0) –  zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05

Źródło: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

256

Załącznik 7

Podmioty gospodarcze działające w Polsce w roku 2008 według PKD

PKD

Podmioty, na rzecz których 

jest świadczona praca (na 

podstawie umowy o pracę, 

umów cywilnoprawnych)

(w tys.)

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 

niezatrudniające 

pracowników

(w tys.)

Ogółem 760,6 726,3

1. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 14,2 9,2

2. Rybołówstwo i rybactwo 0,6 0,3

3. Górnictwo i kopalnictwo 0,9 0,2

4. Przetwórstwo przemysłowe 99,8 59,1

5. Zaopatrywanie w energię* 2,2 0,2

6. Budownictwo 86,1 100,8

7. Handel i naprawy* 237,6 168,4

8. Hotele i restauracje 25,5 10,8

9. Transport, składowanie* 47,1 60,2

10. Pośrednictwo finansowe 11,8 24,8

11. Obsługa nieruchomości* 82,5 102,1

12. Administracja publiczna* 7,8 0,0

13. Edukacja 28,2 10,2

14. Ochrona zdrowia* 26,8 35,5

15. Pozostała działalność usługowa* 46,9 31,6

16. Gospodarstwa domowe* 0,0 0,0

17. Organizacje eksterytorialne* 0,0 0,0

brak informacji … 42,6 112,9

Źródło: zestawienie na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o liczbie aktywnych płatników opłaca-
jących składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (stan na 31.12.2008 r.).

Ad.5.  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
Ad.7.  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz art. użytku ososbistego i domowego
Ad.9.  Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Ad.11.  Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ad.12.  Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne
Ad.14.  Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Ad.15.  Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna
Ad.16.  Gospdarstwa domowe zatrudniające pracowników
Ad.17.  Organizacje i zespoły eksterytorialne
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