
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”.
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pieczeństwa pracy w zakładach górniczych, a także 
podpisano porozumienie o współpracy obu organów. 
Inspektorzy PIP w ciągu całego roku współpracowali 
z inspektorami urzędów górniczych oraz przedstawi-
cielami WUG przy ustalaniu okoliczności i przyczyn 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy 
pracy; prowadzone były także wspólne kontrole, 
zarówno w kopalniach węgla kamiennego i miedzi, 
jak również w podmiotach wykonujących różnorakie 
usługi na rzecz kopalń. Na spotkaniach kierownictw 
okręgowych inspektoratów pracy z kierownictwem 
okręgowych urzędów górniczych ustalano zakres 
wspólnych kontroli w zakładach górnictwa węglowe-
go i miedzi oraz w zakładach usługowych pracują-
cych na rzecz kopalń, omawiano wyniki tych kontroli.

W lipcu 2007 r. Główny Inspektor Pracy podpisał 
z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego porozumie-
nie o wzajemnej współpracy obu urzędów. 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 pracodaw-
ców urządzeń podlegających dozorowi techniczne-
mu bez zgody tego organu lub wbrew jego decyzji, 
dopuszczania – do obsługi i konserwacji urządzeń 
– osób nieposiadających wymaganych uprawnień 
dozorowych. Inspektorzy dozoru technicznego prze-
kazywali PIP informacje o urządzeniach poddozoro-
wych, które nie spełniały wymagań zasadniczych, zaś 
inspektorzy pracy podejmowali w ramach nadzoru 
rynku stosowne działania kontrolno-nadzorcze. Wza-
jemnie udostępniano także dane o wypadkach przy 
pracy oraz wyniki badań i ekspertyz technicznych 
dotyczących urządzeń poddozorowych. Kontynu-
owano również współpracę w zakresie szkoleń zawo-
dowych; inspektorzy dozoru technicznego prowadzili 
szkolenia poświęcone dyrektywom nowego podejścia 
(w odniesieniu do urządzeń poddozorowych), w któ-
rych uczestniczyli inspektorzy pracy. 

Realizując postanowienia ustawy z 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności, Główny Inspek-
tor Pracy przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów plan kontroli PIP na 2007 r. 
w zakresie nadzoru rynku oraz roczne sprawozdanie 
z działalności w 2006 r. Zgodnie z wymienioną ustawą, 
Główny Inspektor Pracy przekazuje Prezesowi UOKiK 
dokumentacje dot. kontroli wyrobów i prowadzonych 
postępowań w zakresie oceny zasadniczych i innych 
wymagań dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspek-
torzy PIP prowadzili także kontrole dot. zgodności wy-
robów z wymaganiami zasadniczymi. Przedstawiciel 
PIP uczestniczył w bieżących pracach powołanego 
przez Prezesa UOKiK Komitetu Sterującego ds. Nad-
zoru Rynku.

W ramach oceny wyrobów wprowadzonych do 
obrotu, organy PIP współdziałały także z inspekcją 
handlową oraz Wyższym Urzędem Górniczym. Inspek-

torzy pracy, na wniosek urzędów celnych, wydawali 
opinie dotyczące spełniania zasadniczych i innych 
wymagań przez importowane z krajów spoza UE 
maszyny, urządzenia techniczne oraz środki ochrony 
indywidualnej.

W ramach podpisanego porozumienia o współ-
działaniu z Państwową Inspekcją Sanitarną, inspek-
torzy pracy informowali organy PIS o stwierdzonych 
nieprawidłowościach, m.in. o: braku badań i pomia-
rów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowi-
sku pracy; niewykonaniu wydanych przez ten organ 
decyzji; nieprawidłowościach stwierdzonych w czasie 
kontroli zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w za-
kresie wymogów sanitarnych dot. pomieszczeń; sto-
sowaniu preparatów niebezpiecznych posiadających 
wadliwe oznakowanie opakowań oraz wadliwe karty 
charakterystyk. Inspekcja sanitarna przekazywała 
organom PIP wyniki pomiarów czynników szkodli-
wych, informowała o wydanych decyzjach dot. cho-
rób zawodowych, o nieprawidłowościach w wykony-
waniu prac związanych z usuwaniem azbestu oraz 
o innych zagrożeniach zawodowych w zakładach. 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy uczest-
niczyli w prowadzonym przez PIS projekcie Transition 
Facility 2005/017-488.01.06 „Wzmocnienie nadzoru 
państwowego i systemu monitorowania narażenia na 
pole elektromagnetyczne” oraz Chemicznym Forum 
Współpracy Inspekcji dot. nowej polityki chemicznej, 
w tym rozporządzenia UE w sprawie REACH. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem, inspektorzy 
pracy współpracowali z funkcjonariuszami Państwo-
wej Straży Pożarnej podczas kontroli zakładów stwa-
rzających duże zagrożenia pożarowe i wybuchowe, 
m.in. zakładów, w których występowało zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z udzia-
łem niebezpiecznych substancji chemicznych; 
kontroli stacji paliw płynnych i stacji autogazu oraz 
zakładów, w których magazynowane były w dużych 
ilościach chemiczne substancje niebezpieczne. 
Przedstawiciele terenowych komend PSP informowa-
ni byli także o zagrożeniach pożarowych w zakładach 
pracy, o braku oznakowań dróg i wyjść ewakuacyj-
nych, niewykonaniu decyzji PSP w eksploatowa-
nych budynkach, użytkowaniu instalacji elektrycz-
nych w sposób zagrażający bezpieczeństwu, niepra-
widłowych warunkach stosowania i magazynowania 
substancji chemicznych o właściwościach żrących 
i łatwopalnych.

Organy Inspekcji Transportu Drogowego, w myśl 
zawartego porozumienia, informowane były przez in-
spektorów PIP o nieprawidłowościach stwierdzonych 
podczas kontroli firm transportowych, zwłaszcza 
dotyczących nieprzestrzegania przepisów o transpor-
cie materiałów niebezpiecznych – ADR, przepisów 
o czasie pracy kierowców oraz o ich kwalifikacjach 
zawodowych. Szczególną uwagę inspektorzy pracy 
zwracali na nieprawidłowości związane z czasem pra-
cy kierowców w transporcie międzynarodowym oraz 



WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY

 

– podobnie jak w latach ubiegłych – na narastający 
problem nieprzestrzegania czasu pracy w małych 
firmach zajmujących się transportem osobowym i to-
warowym. Inspektorzy pracy uczestniczyli również 
w akcjach promocyjnych służących zwiększaniu 
bezpieczeństwa na drogach, organizowanych przez 
inspektorów TD oraz funkcjonariuszy Policji. 

Współdziałanie z Inspekcją Ochrony Środowiska 
dotyczyło zakładów stwarzających duże zagrożenia 
środowiska, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Współpra-
cowano także w zakresie eliminacji ponadnormatywnej 
emisji hałasu i pyłów do środowiska, gospodarki nie-
bezpiecznymi odpadami oraz stosowania, oznaczania 
i magazynowania substancji chemicznych. Inspek-
torzy pracy informowali o przypadkach prowadzenia 
przez pracodawców – bez wymaganego zezwolenia 
– działalności z zakresu gospodarki odpadami i wod-
no-ściekowej oraz o nieprawidłowościach związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W ra-
mach współpracy wymieniane były na bieżąco in-
formacje o wynikach kontroli zakładów, w których 
stosowane są w procesach produkcyjnych duże ilości 
chemicznych substancji niebezpiecznych, prowadzo-
ne były także wspólne kontrole tych zakładów. 

Realizując zapisy porozumienia między Głównym 
Inspektorem Pracy a Głównym Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego, inspektorzy obu urzędów prowadzili 
wspólne kontrole na placach budów oraz kontrole 
stanu technicznego obiektów budowlanych i po-
mieszczeń pracy. Inspektorzy pracy informowali or-
gany nadzoru budowlanego o nieprawidłowościach 
powstałych na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej i wykonawstwa budowlanego; przekazy-
wali także informacje dot. braku okresowych przeglą-
dów stanu technicznego obiektów i budynków, użyt-
kowania obiektów budowlanych bez wymaganej zgo-
dy, prowadzenia prac niebezpiecznych związanych 
np. z demontażem materiałów zawierających azbest 
z budynków mieszkalnych i socjalnych, a także 
o braku odpowiednich kwalifikacji osób sprawują-
cych funkcje techniczne w budownictwie. 

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

W 2007 roku współpraca ta koncentrowała się 
szczególnie na:
– bieżącej wymianie informacji na temat kontroli 

i stwierdzonych w ich trakcie nieprawidłowości; 
– organizowaniu spotkań roboczych poświęconych 

podsumowaniu dotychczasowej działalności oraz 
zaplanowaniu dalszych wspólnych działań kon-
trolnych i prewencyjno-promocyjnych;

– współorganizowaniu szkoleń i konkursów dla 
pracodawców, młodzieży i uczniów szkół, a także 

różnych grup zawodowych, w ramach działalno-
ści prewencyjnej PIP;

– organizowaniu szkoleń doskonalących dla pra-
cowników PIP oraz współpracujących instytucji. 
I tak np.:
Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecz-

nych polegała na przekazywaniu informacji o nie-
prawidłowościach stwierdzonych w kontrolowanych 
zakładach, w szczególności w zakresie niedopełnie-
nia obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej 
oraz potwierdzenia na piśmie rodzaju stosunku 
prawnego łączącego strony. Prowadzono także 
kontrole wspólne. W pismach kierowanych do ZUS 
dominowały kwestie zgłaszania pracowników do 
ubezpieczenia społecznego, naliczania i przekazywa-
nia składek na Fundusz Pracy oraz odprowadzania 
składek i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego. We wnioskach kierowanych przez ZUS 
do PIP przeważały natomiast sprawy dot. ustalenia, 
czy charakter pracy osób zatrudnionych w ramach 
umów cywilnoprawnych nosi w istocie cechy sto-
sunku pracy. W trakcie kontroli zakładów inspektorzy 
pracy sprawdzali poprawność informacji składanych 
do ZUS – przez pracodawców, na formularzach ZUS 
IWA – zawierających dane dla ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. Należy podkreślić, że 
w związku z nowymi zadaniami nastąpiła intensyfika-
cja współpracy obu organów.

Kontynuowano wspólne działania z Kasą Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego, zgodnie z kie-
runkami określonymi w obowiązującym porozumie-
niu w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Współ-
praca obejmowała działania informacyjno-pro-
mocyjne, a szczególnie: wspólne szkolenia i konkur-
sy dla rolników, młodzieży szkół rolniczych i dzieci 
w szkołach wiejskich; wizytacje prac polowych i żniw-
nych, organizowanie stoisk informacyjno-promocyj-
nych na imprezach masowych, gdzie udzielano porad 
i informacji w zakresie bhp i świadczeń KRUS. Przed-
stawiciel PIP uczestniczył w prowadzonych przez 
KRUS akcjach informacyjno-propagandowych doty-
czących użytkowania bezpiecznych maszyn i urzą-
dzeń rolniczych oraz w pracach komisji kwalifikującej 
te maszyny i urządzenia do oznaczenia Znakiem Bez-
pieczeństwa KRUS.

Wieloletnia wspólna działalność w zakresie 
promocji zasad bezpiecznej pracy owocuje zmniej-
szeniem ogólnej liczby wypadków wśród rolników 
indywidualnych.

W ramach współpracy z Agencją Nieruchomości 
Rolnych przedstawiciele PIP uczestniczyli m.in. w or-
ganizacji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne” adresowanego do dzierżawców prowadzących 
gospodarstwa rolne.

Współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego 
skupiona była przede wszystkim na:
– wspólnych działaniach prewencyjno-promocyj-

nych adresowanych do małych i średnich firm;




