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WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

 

Kierunki współpracy Państwowej Inspekcji Pra-
cy z organami władzy, urzędami i instytucjami, któ-
rych kompetencje obejmują problematykę ochrony 
pracy, określone zostały w ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zakres aktywności PIP wiąże się 
także z przynależnością urzędu do organizacji mię-
dzynarodowych i realizacją porozumień zawartych 
przez Głównego Inspektora Pracy. Nowe zadania 
wyznacza ponadto przynależność Polski do Unii Eu-
ropejskiej; odbywające się na jej obszarze procesy 
migracyjne wymagają wymiany informacji o zatrud-
nianiu pracowników z naruszeniem obowiązujących 
w poszczególnych państwach UE przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

Wyszczególnienie Kontrole wspólne
Kontrole 

na wniosek organu 
współdziałającego

Zawiadomienie 
o wynikach kontroli 

przeprowadzonej samodzielnie 
przez PIP

Rok 2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005

Organy władzy 
wykonawczej 34 48 58 76 73 68 177 164 148

Samorząd terytorialny 36 13 18 156 125 115 2 237 304 335

Najwyższa Izba Kontroli 3 25 1 11 22 28 - 20 11

Wyższy Urząd Górniczy 55 37 30 2 1 7 44 16 20

Urząd Dozoru 
Technicznego 16 8 13 6 9 7 1 059 1 204 1 302

Państwowa Inspekcja 
Sanitarna 46 44 55 262 215 228 405 308 438

Inspekcja Ochrony 
Środowiska 6 4 19 24 13 17 61 73 63

Państwowy nadzór 
budowlany 33 39 66 22 16 20 2 339 3 068 3 106

Inspekcja Transportu 
Drogowego 10 1 0 10 15 12 37 50 67

Państwowa Straż Pożarna 30 30 25 17 13 17 170 286 192

Policja 214 113 140 247 192 140 422 379 274

Prokuratura 14 14 6 126 175 100 669 738 712

Urzędy Pracy 14 20 33 203 37 24 445 75 81

ZUS 49 12 3 161 93 86 1 523
+422*

310
+488*

431
+894*

Urząd Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów

0 0 0 3 1 1 1 498** 2 057** 1 546**

Razem 560 408 467 1 326 1 000 870 11 086
+422*

9 052
+488*

8 726
+894*

*  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 2005–2007

(dane liczbowe)

Rok 2007 był dla Państwowej Inspekcji Pracy 
okresem szczególnym, bowiem zadania pierwszego 
półrocza wynikały z ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy uchwalonej dnia 6 marca 1981 r. (z później-
szymi zmianami), natomiast w II półroczu inspekcja 
realizowała zadania nałożone nową ustawą o PIP 
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

W 2007 r. PIP powiadomiła właściwe organy 
i urzędy o wynikach ponad 11 tys. kontroli. Inspekto-
rzy pracy przeprowadzili 1,3 tys. kontroli na wniosek 
zainteresowanych stron. Wspólnie z innymi organa-
mi i urzędami przeprowadzono około 560 kontroli. 
Szczegółowe dane liczbowe przedstawia tabela.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

1.  Współpraca z organami władzy

Realizując ustawowe obowiązki, Główny Inspektor 
Pracy przedłożył Marszałkowi Sejmu oraz właściwym 
komisjom sejmowym „Sprawozdanie z działalności 
PIP za 2006 r.”

Kierownictwo PIP uczestniczyło we wszystkich 
posiedzeniach sejmowej Komisji do Spraw Kontroli 
Państwowej, podczas których prezentowane były 
informacje i opracowania inspekcji pracy, w szczegól-
ności dotyczące:
– realizacji budżetu PIP w 2006 r.;
– bezpieczeństwa pracy w budownictwie;
– przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlowych;

– przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do młodych 
pracowników.
Jedno z posiedzeń Komisji do Spraw Kontroli 

Państwowej odbyło się w siedzibie Głównego Inspek-
toratu Pracy. W czasie spotkania członkowie Komisji – 
posłowie Sejmu VI kadencji zapoznali się z organiza-
cją i zasadami działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto przedstawiciele PIP uczestniczyli w wy-
jazdowym posiedzeniu Komisji Pracy zorganizowa-
nym w cementowni w Małogoszczy, podczas którego 
Główny Inspektor Pracy przedstawił wyniki kontroli 
w zakładach zajmujących się produkcją materiałów 
budowlanych, zwracając uwagę na niezadowalający 
stan bezpieczeństwa pracy w zakładach tej branży.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli w 49 posie-
dzeniach sejmowych komisji, podkomisji, i komisji 
nadzwyczajnych rozpatrujących projekty ustaw obej-
mujących zagadnienia ochrony pracy.

Współpraca okręgowych inspektorów pracy z par-
lamentarzystami koncentrowała się przede wszystkim 
na:
– przedstawianiu sprawozdań z działalności OIP 

w roku 2006;
– przedstawianiu programu działania urzędu oraz 

zadań własnych realizowanych przez poszcze-
gólne OIP;

– przedstawianiu informacji o realizacji nowych za-
dań powierzonych PIP;

– rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamentarzy-
stów skarg i interwencji.
Główny Inspektor Pracy oraz członkowie kierow-

nictwa urzędu uczestniczyli we wszystkich posiedze-
niach Rady Ochrony Pracy, prezentując informacje 
i opracowania wynikające z działalności PIP. Dotyczy-
ły one następujących zagadnień:
– Zapobieganie zagrożeniom powodowanym przez 

azbest w środowisku pracy – na podstawie kon-
troli PIP;

– Bezpieczeństwo pracy w budownictwie;
– Rozpatrywanie skarg i wniosków napływających do 

Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2004–2006;

– Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlowych;

– Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z partne-
rami społecznymi;

– Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji 
Pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia;

– Przestrzeganie przez pracodawców przepisów 
prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzeń 
za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy 
w latach 2005–2006 i w pierwszym półroczu 2007 
roku.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Mi-
nisterstwem Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje 
ona w szczególności: opiniowanie projektów aktów 
prawnych, przekazywanie informacji o wynikach 
przeprowadzonych kontroli, informacje o stosowaniu 
w praktyce przepisów i postanowień ratyfikowanych 
przez Polskę konwencji Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy.

W roku 2007 Państwowa Inspekcja Pracy zawar-
ła porozumienia o współpracy z przewodniczącymi 
trzech central związkowych: Forum Związków Za-
wodowych, Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, Ogólnopolskiego Poro-
zumienia Związków Zawodowych, a także porozu-
mienia o zacieśnieniu współdziałania i jego uaktyw-
nieniu, zwłaszcza w dziedzinie prewencji, z Prezesem 
Urzędu Dozoru Technicznego i Prezesem Wyższego 
Urzędu Górniczego.

Stosownie do nowych zadań wynikających z usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 
2007 r. (obowiązującej od 1 lipca 2007 r.) dotyczą-
cych kontroli legalności zatrudnienia, rozszerzony 
został zakres współdziałania PIP z wojewodami, mar-
szałkami województw, starostami, powiatowymi i wo-
jewódzkimi urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, urzędami skarbowymi i urzędem kon-
troli skarbowej, oraz Policją i Prokuraturą. Ponadto 
– w ramach nowych obowiązków związanych z kon-
trolą legalności zatrudnienia cudzoziemców – podjęto 
współdziałanie ze Strażą Graniczną i Służbą Celną. 

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Główny 
Inspektor Pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy 
roczne Sprawozdanie z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2006 roku oraz program działania 
Państwowej Inspekcji Pracy na 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspek-
cji Pracy za 2006 r. przekazane zostało również 
Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim urzędom ad-
ministracji rządowej i centralnej, organom nadzoru 
i kontroli, a także placówkom naukowo-badawczym 
oraz bibliotekom.



WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

 

Szczegółowa informacja na ten temat zamieszczona 
jest w rozdziale V.

Okręgowi inspektorzy pracy przekazali roczne 
sprawozdania z działalności okręgów wojewodom, 
marszałkom województw, dyrektorom delegatur Naj-
wyższej Izby Kontroli. Sprawozdania OIP były przed-
miotem debat na sesjach sejmików lub obrad komisji 
sejmików.

Współpraca okręgowych inspektorów pracy z wo-
jewodami, dotyczyła w szczególności:
– przejęcia, z dniem 1 lipca 2007 r., zadań dotyczą-

cych kontroli legalności zatrudnienia;
– przejmowania od wojewodów pracowników, zaj-

mujących się legalnością zatrudnienia, spełniają-
cych wymogi określone ustawą o PIP;

– zagadnień związanych z budowami i odbiorami 
budowlanymi;

– bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Ponadto okręgowi inspektorzy pracy zapraszani 

byli na posiedzenia wojewódzkich komisji dialogu 
społecznego; przedstawiali na nich najważniejsze 
wnioski wynikające z kontroli zakładów działających 
na terenie poszczególnych województw.

Na podkreślenie zasługuje coraz większe zainte-
resowanie sprawami ochrony pracy przedstawicieli 
samorządów powiatowych i gminnych. Wiele uwagi 
poświęcono wymianie informacji dotyczącej zakła-
dów, których organem założycielskim są samorządy, 
a w szczególności służbie zdrowia, oświacie, kultu-
rze, rolnictwu. Okręgowi inspektorzy pracy często, na 
podstawie przeprowadzanych kontroli, występowali 
z wnioskami do władz samorządowych, o zapewnie-
nie przestrzegania przepisów prawa pracy w pod-
ległych jednostkach. Istotny dla popularyzacji prawa 
pracy był udział inspektorów PIP w targach pracy, 
podczas których udzielano porad prawnych, udo-
stępniano okolicznościowe wydawnictwa. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się stoiska PIP organizowane 
na różnego typu wystawach rolniczych, gdzie udzie-
lano porad dotyczących bezpiecznej pracy w rol-
nictwie i udostępniano materiały promujące bez-
pieczną pracę w rolnictwie.

Współpraca z organami władzy samorządowej 
dotyczyła zwłaszcza:
– rozwiązywania bieżących problemów w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa pracy w po-
szczególnych województwach;

– podejmowania przez OIP kontroli na wniosek 
organów administracji rządowej i samorządowej;

– udziału w kampaniach prewencyjnych i informa-
cyjnych na rzecz ochrony pracy;

– informowania uczniów i studentów o obowiąz-
kach pracodawców;

– podejmowania działań profilaktycznych na rzecz 
podniesienia stanu bezpieczeństwa pracy na 
wsi;

– spotkań prewencyjnych z przedstawicielami pla-
cówek oświatowych poszczególnych gmin;

– ustalania zasad współpracy, w związku z zadania-
mi wynikającymi z nowej ustawy o PIP, ułatwiają-
cych skuteczną kontrolę legalności zatrudnienia;

– realizacji zadań regionalnych komisji ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy w rolnictwie, działają-
cych w powiatach i gminach;

– problemu likwidacji azbestu z gospodarstw indy-
widualnych oraz ochrony zdrowia rolników pracu-
jących w kontakcie ze środkami chemicznymi;

– przestrzegania prawa pracy w małych zakładach 
pracy;

– podejmowania wspólnych działań w zwalczaniu 
nielegalnego zatrudnienia;

– organizowania w placówkach oświatowych kon-
kursów tematycznych dot. ochrony pracy;

– problemów czasu pracy i wynagrodzeń w zakła-
dach pracy.
Nie sposób przedstawić pełnego wykazu tema-

tów podejmowanych przez okręgowe inspektoraty 
pracy wspólnie z samorządami. Wykazaliśmy, w na-
szej ocenie, tematy dominujące, istotne również ze 
względu na aspekt prewencyjny, do którego przywią-
zujemy tak dużą wagę.

2. Współpraca z organami nadzoru 
i kontroli warunków pracy

W 2007 r. współpraca ta w większości koncen-
trowała się na wymianie informacji i materiałów, 
podejmowaniu działań interwencyjnych, wspólnych 
kontrolach w związku ze skargami i sygnałami wska-
zującymi na możliwość naruszania przepisów prawa 
pracy. Pozytywne efekty przyniosły również wspólne 
przedsięwzięcia prewencyjne. 

I tak w szczególności.:
Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy 

pracy przekazali kierownictwu Najwyższej Izby Kon-
troli oraz jej delegatur informacje o programie działa-
nia inspekcji na 2007 r., a także o rezultatach działal-
ności PIP w 2006 r. Podobnie jak w latach ubiegłych 
kierownictwa obu urzędów wymieniały informacje 
dotyczące problematyki prawnej interesującej oba 
urzędy, danych o stanie przestrzegania prawa pracy, 
zwłaszcza o przypadkach drastycznego ich łamania. 
Ponadto organy PIP przeprowadzały kontrole praco-
dawców na wniosek NIK. 

W lipcu 2007 roku we Wrocławiu odbyło się 
spotkanie kierownictw PIP i Wyższego Urzędu Gór-
niczego, na którym omówiono problematykę bez-

Należy dodać, że nowym zadaniem, stojącym 
przed samorządami i inspekcją pracy, o którym 
rozpoczęto dyskusję pod koniec 2007 r., jest podję-
cie wspólnych działań mających na celu zapewnie-
nie bezpiecznych warunków pracy na budowach 
„EURO-2012”.




