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o najbardziej pracochłonne dla inspektora aspekty 
prawa pracy, tj. dot. wynagrodzeń i czasu pracy dużej 
liczby pracowników, lecz również o złożone proce-
sy technologiczne). Inspektorzy pracy brali udział 
w przeprowadzonej na dużą skalę kampanii kontrol-
nej sklepów sieci handlowych.

Ponadto nowa ustawa o PIP rozszerzyła kompe-
tencje kontrolne PIP o kontrole dot. legalności zatrud-
nienia, wykonywania innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Rok sprawozdawczy charakteryzował się także 
wzmożeniem działalności prewencyjnej, w tym pro-
mocyjnej, której różnorodne aspekty przedstawione 
zostały w dalszych częściach niniejszego Sprawoz-
dania.

Przeprowadzona na dużą skalę kampania kon-
trolna sklepów sieci handlowych, jak również wpro-
wadzony w 2007 roku zakaz handlu w dni świątecz-
ne – przyczyniły się do większej liczby kontroli
w handlu.

2. Decyzje inspektorów pracy 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontro-
li naruszeniami prawa, inspektorzy pracy wydali
369,5 tys. decyzji; najwięcej nieprawidłowości doty-
czyło: przygotowania pracowników do pracy (m.in. 
szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifi-
kacyjnych), stanowisk i procesów technologicznych 
(np. niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecz-
nych), maszyn i urządzeń technicznych (niewłaściwe 
urządzenia ochronne lub ich brak). 

Wśród wydanych decyzji, 12,3 tys. nakazywało 
natychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia
bądź zdrowia pracowników. Wydano także decyzje 
nakazujące skierowanie do innych prac 12,4 tys. 
osób zatrudnionych – wbrew obowiązującym przepi-

som – przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych.

3.  Decyzje nakazujące zaprzestanie
działalności zakładu

Ze względu na występowanie trwałych zagrożeń 
dla życia i zdrowia pracowników  okręgowi inspek-
torzy pracy wydali 27 decyzji nakazujących zaprze-
stanie prowadzenia działalności przez zakład lub 
jego część bądź działalności określonego rodzaju,
w tym: 10 decyzji nakazywało zaprzestanie działal-
ności przez zakład pracy lub jego część,17 decyzji 
nakazywało zaprzestanie działalności określonego 
rodzaju.

Wydanie decyzji spowodowane było przede 
wszystkim złym stanem obiektów, w których usytu-
owano pomieszczenia pracy (stwarzającym nawet 
zagrożenie katastrofą budowlaną), brakiem wentyla-
cji w pomieszczeniach pracy oraz odciągów miejsco-
wych (np. podczas prac spawalniczych). Podstawą 
dla ww. decyzji była również organizacja i wyposa-
żenie stanowisk pracy naruszające podstawowe wy-
magania bhp (np. niedostosowanie maszyn do wy-

1.  Charakterystyka działalności kontrolnej

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
80,5 tys. kontroli u ponad 61 tys. pracodawców. Po-
nowne kontrole wynikały przede wszystkim z koniecz-
ności sprawdzenia realizacji zastosowanych wcześ-
niej środków prawnych i wyegzekwowania poprawy 
stanu przestrzegania prawa. W kontrolowanych za-
kładach pracowało prawie 4,5 mln osób.

Rok sprawozdawczy był kolejnym, w którym 
stwierdzono wydłużenie przeciętnego czasu trwania 
kontroli. Podobnie jak w poprzednim roku spowodo-
wane to było m.in. wzrostem liczby kontrolowanych 
pracodawców dużych – zatrudniających co najmniej 
250 osób (rozszerzenie zakresu kontroli, szczególnie 

Wykres 1. Struktura skontrolowanych zakładów
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magań minimalnych – brak odpowiednich układów 
sterowania, brak osłon na elementach ruchomych, 
brak oświetlenia światłem dziennym).

W jednym przypadku decyzja o wstrzymaniu 
prowadzenia działalności określonego rodzaju spo-
wodowana była wykorzystywaniem do czyszczenia 
podwozi wagonów suchego piasku kwarcowego 
jako ścierniwa, co jest bezwzględnie zakazane prze-
pisem.

4.  Decyzje dot. wypłaty wynagrodzenia 
lub innego świadczenia

Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy pracy 
wydali 8,4 tys. decyzji nakazujących wypłatę wyna-
grodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. 
Decyzje te dotyczyły należności dla 95,2 tys. pracow-
ników, na łączną kwotę 83 mln zł. 

Zrealizowanych zostało – wg stanu na dzień
31 marca 2008 r. – 5341 decyzji (64% wydanych).
W efekcie 51,9 tys. pracowników (54% spośród 
objętych nakazami) otrzymało należne świadczenia 
pieniężne na kwotę ogółem prawie 38,7 mln zł (47% 
kwoty nakazanej do wypłaty przez inspektorów pra-
cy). Ponadto 107 decyzji zostało zrealizowanych czę-
ściowo – 2312 pracowników otrzymało świadczenia 
na kwotę ponad 3 mln zł.

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

Łącznie w wyniku działań inspektorów pracy wy-
płacono pracownikom należności na kwotę 42 mln zł.

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

Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji (w tys.)
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5.  Informacja dot. prowadzenia egzekucji 
administracyjnej

W związku z niezrealizowaniem przez niektórych 
pracodawców decyzji organów PIP, w okręgowych 
inspektoratach pracy wszczęto 253 postępowania 
egzekucyjne. W celu przymuszenia do wykona-
nia obowiązków wynikających z nakazów inspekto-

rów pracy na 231 pracodawców nałożono grzywny
w łącznej kwocie 3,7 mln zł. 

W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjne-
go, decyzje wykonało 44 pracodawców; w stosunku 
do 161 pracodawców umorzono postępowanie – np. 
w związku z likwidacją zakładu; 6 postępowań zos-
tało zawieszonych. 

Umorzono 127 grzywien na kwotę 1,1 mln zł; 
główną przyczyną umorzenia był fakt wykonania obo-
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wiązków wynikających z decyzji inspektorów pracy. 
W rezultacie wszczętej egzekucji pracodawcy wpłacili 
51,6 tys. zł. tytułem grzywien w celu przymuszenia. 
W 2007 r. za pośrednictwem urzędów skarbowych 
ściągnięto tytułem grzywien 330 tys. zł. 

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

W 2007 r. do wojewódzkich sądów administracyj-
nych wniesiono 45 skarg, w tym 40 na decyzje okrę-
gowych inspektorów pracy i 5 – na decyzje Główne-
go Inspektora Pracy. Z tej liczby do końca roku 2007 
wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrzyły 23 
skargi, orzekając o oddaleniu skargi w 16 przypad-
kach, w 6 przypadkach o uwzględnieniu ich zasad-
ności, w jednym przypadku skarga została wycofana,
a postępowanie sądowo-administracyjne umorzone. 

Ponadto rozpatrzono skargę na decyzję Główne-
go Inspektora Pracy wniesioną w 2006 r., uchylając 
zaskarżoną decyzję. W opinii Sądu naruszone zostały 

podstawowe zasady procesowe zobowiązujące or-
gan prowadzący postępowanie do wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodo-
wego.

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnie-
siono 13 skarg kasacyjnych na wyroki wojewódz-
kich sądów administracyjnych wydane w wyniku 
skarg na decyzje PIP. Do końca 2007 r. NSA roz-
patrzył 3 skargi, w tym 2 skargi zostały oddalone,
1 – uwzględniona. 

W 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekał 
również w sprawach skarg kasacyjnych wniesionych 
w latach ubiegłych. Na 13 spraw, w 8 przypadkach 
skargi zostały oddalone, w 5 przypadkach Sąd 
uwzględnił stanowisko strony skarżącej. 

7.  Wystąpienia inspektorów pracy 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców ogółem 50,6 tys. wystą-
pień, o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
zawierających 281,9 tys. wniosków. 

Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (w tys.)
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Dominowały wnioski dotyczące nieprawidłowości 
przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy 
(33%) oraz czasu pracy (16%).

Kontrola realizacji wniosków zawartych w wystą-
pieniach wykazała dość wysoką skuteczność tego 
środka prawnego; pracodawcy wykonali bowiem ok. 
77% wniosków.

Inspektorzy pracy skierowali 45 wystąpień do 
jednostek nadrzędnych nad zakładami pracy oraz 
innych podmiotów. Wnioski zawarte w wystąpieniach 
– podobnie jak w latach poprzednich – dotyczyły 
przede wszystkim zapewnienia podległym jednost-
kom organizacyjnym środków finansowych na wy-
płatę należnych pracownikom świadczeń pienięż-
nych ze stosunku pracy, terminowego przekazywania 

kwot odpisów podstawowych na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, terminowego udzielania urlo-
pów wypoczynkowych oraz doprowadzenia stanu 
technicznego obiektów do wymogów określonych
w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

8.  Wystąpienia okręgowych inspektorów 
pracy

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali w okresie 
sprawozdawczym 26 wystąpień, których adresatami 
były w szczególności organa administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego. Zagadnienia będące 
przedmiotem największej liczby wniosków zawartych 
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w wystąpieniach dotyczyły zapewnienia środków 
finansowych na terminowe przekazywanie odpisów 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w pla-
cówkach oświatowych i służby zdrowia oraz na wy-
płatę wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy pracownikom zatrudnionym w tych 
placówkach.

9.  Wystąpienia Głównego Inspektora
Pracy 

W 2007 r. Główny Inspektor Pracy skierował do 
właściwych organów 3 wystąpienia, które dotyczyły:
–  podjęcia przez  Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych prac nad zmianą instrukcji bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. 
Propozycja uzyskała akceptację i trwają już prace 
nad nowelizacją instrukcji.

–  podjęcia działań mających na celu wyelimino-
wanie przyczyn narażenia kierowców pojazdów 
samochodowych na występujący w kabinach ha-
łas infradźwiękowy o poziomie przekraczającym 
wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń 

(NDN), wymienionych w załączniku nr 2 lit. A pkt 2 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy. Minister Transportu, do które-
go zostało skierowane wystąpienie, nie udzielił na 
nie odpowiedzi (wg stanu na dzień 31.03.2008). 

–  dostosowania polskiego ustawodawstwa do wy-
mogów wspólnotowych w zakresie czasu pracy 
lekarzy, a zwłaszcza kwestii dyżuru medycznego. 
Wniosek został uwzględniony.

10.  Wykroczenia

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy 
korzystali z przysługujących im środków prawnych, 
nakładając na sprawców wykroczeń grzywny w dro-
dze mandatów karnych (co dotyczyło 57 892 wykro-
czeń), kierując do sądów grodzkich wnioski o ukara-
nie (w przypadku 10 985 wykroczeń) oraz stosując 
środki oddziaływania wychowawczego (odnośnie 
7631 wykroczeń).

W 2007 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby stwier-
dzonych wykroczeń o 5% w stosunku do roku 2006, 
co wynika głównie z faktu przejęcia przez Państwową 
Inspekcję Pracy z dniem 1 lipca 2007 roku zadań
w zakresie kontroli legalności zatrudnienia.

Spośród najczęściej popełnianych wykroczeń, 
w stosunku do ubiegłego roku, odnotowano wzrost 

odsetka naruszeń przepisów dotyczących czasu 
pracy. Rzadziej natomiast stwierdzano wykroczenia 
związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę.

W roku 2007 inspektorzy pracy nałożyli grzyw-
ny w drodze 21 468 mandatów karnych na łączną 
kwotę 18,7 mln zł (średnia wysokość grzywny 871 zł).
W stosunku do ubiegłego roku, nastąpił wzrost 

Wykres 4. Zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawom pracownika (w tys.)
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łącznej kwoty nałożonych grzywien – o 3,4 mln zł (tj.
o blisko 23%) oraz średniej wysokości mandatu –
o 232 zł (tj. o ponad 36%). 

Do sądów grodzkich inspektorzy pracy skierowali 
3608 wniosków o ukaranie, tj. niemal o 90% więcej 
niż w roku 2006. Wynika to z faktu, iż w zakresie wy-
kroczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy obowiązujące przepi-
sy przewidują wystąpienie przez inspektora pracy 
do właściwego sądu z wnioskiem o ukaranie osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
W zakresie wykroczeń związanych z legalnością 
zatrudnienia inspektor pracy nie ma możliwości sto-
sowania postępowania mandatowego.

W okresie sprawozdawczym sądy wydały roz-
strzygnięcia w 2252 sprawach, przy czym w 2152 
przypadkach orzekły karę grzywny (w tym 1831
w formie wyroków nakazowych), 40 osób ukarano 
karą nagany. W stosunku do 24 osób sądy uznając 
sprawców winnymi popełnienia zarzucanych im czy-
nów, odstąpiły od wymierzenia kary, a 22 – uniewinni-
ły. W 14 przypadkach wydane zostało postanowienie 
o umorzeniu postępowania. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowaną więk-
szość – niemal 83% – stanowią rozstrzygnięcia, 
które zapadły w postępowaniu nakazowym, umożli-
wiającym szybsze rozpatrywanie spraw. Sądy, orze-
kając w sprawach o wykroczenia w postępowaniu 
nakazowym znacznie skracają okres oczekiwania 
na wydanie rozstrzygnięcia od momentu wniesienia 
wniosku, a brak konieczności przeprowadzania roz-
prawy dodatkowo powoduje zmniejszenie kosztów 
procesowych.

Od orzeczeń sądów wniesiono ogółem 243 środki 
zaskarżenia, z czego 118 wniesionych zostało przez 
inspektorów pracy. W wyniku rozpatrzonych apelacji 
od wyroków utrzymano w mocy 9 orzeczeń, 2 zmie-

niono, a w 6 przypadkach sądy uznały sprawców wy-
kroczeń winnymi popełnienia zarzucanych im czynów 
odstępując jednocześnie od wymierzenia kary. Po 
rozpatrzeniu sprzeciwów od wyroków nakazowych
65 sprawców wykroczeń ukarano grzywnami na łącz-
ną kwotę 64,5 tys. zł, w stosunku do jednego spraw-
cy sąd orzekł karę nagany, 4 osoby uniewinniono,
w 3 przypadkach sąd odstąpił od wymierzenia kary,
a 7 postępowań zostało umorzonych.

W związku z ww. rozstrzygnięciami ostateczna 
kwota orzeczonych grzywien wyniosła 3,2 mln zł.

W 2007 r. nastąpił znaczący wzrost średniej kwoty 
grzywny orzekanej przez sądy – o 378 zł (o ponad 
36%), jak również łącznej kwoty orzeczonych grzy-
wien – o 1 627 060 zł (ponad dwukrotnie) w stosunku 
do roku 2006. Należy wiązać to ze zmianą przepisów, 
polegającą na podwyższeniu z dniem 1 lipca 2007 r. 
górnej granicy kary grzywny orzekanej przez sądy 
w stosunku do sprawców wykroczeń określonych
w przepisach Kodeksu pracy z 5000 zł do 30 000 zł 
oraz ustanowieniu dolnej granicy zagrożenia ustawo-
wego w wysokości 1000 zł.

Wobec 4809 sprawców wykroczeń inspektorzy 
pracy zastosowali środki oddziaływania wychowaw-
czego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub zwrócenia 
uwagi. Podstawową przesłanką ich stosowania był 
charakter ujawnionych czynów, stanowiących drobne 
naruszenia z zakresu przepisów prawa pracy i bhp, 
niska szkodliwość społeczna i niezwłoczne usunię-
cie stwierdzonych nieprawidłowości jeszcze w trakcie 
kontroli. 

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

W 2007 roku inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury 984 zawiadomienia o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa.

W wyniku wniesionych zawiadomień wszczęto
i nadal toczy się 229 postępowań. W 75 przypadkach 
prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania; 248 
postępowań umorzono; do sądu skierowane zostały 
94 akty oskarżenia.

W analizowanym okresie inspektorzy pracy zło-
żyli 79 zażaleń na decyzje prokuratury dotyczące 
zawiadomień wniesionych w 2007 r., w tym – 38 na 
postanowienie o umorzeniu postępowania, 24 – na 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
oraz 17 zażaleń na brak informacji o wszczęciu lub 
odmowie wszczęcia postępowania mimo upływu 6 
tygodni od skierowania zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa. Spośród wniesionych zażaleń 12 
zostało uwzględnionych, 23 nie uwzględniono, a 44 
jest nadal rozpatrywanych. 

Mandaty nadal stanowią najczęściej stosowaną 
przez inspektorów pracy sankcję – zostały one za-
stosowane w niemal 76% ogółu podjętych postępo-
wań w sprawach o wykroczenia. Ukaranie sprawcy 
wykroczenia mandatem karnym stanowi najbardziej 
efektywny sposób reakcji na ujawnione naruszenia. 
Mając powyższe na uwadze należy pozytywnie oce-
nić zmiany wprowadzone nową ustawą o Państwowej 
Inspekcji Pracy, polegające na podwyższeniu gór-
nej granicy grzywny stosowanej przez inspekto-
rów pracy w postępowaniu mandatowym z 1000 zł 
do 2000 zł, oraz wprowadzeniu regulacji umożliwia-
jącej karanie wielokrotnych sprawców wykroczeń 
grzywną w wysokości do 5000 zł. Wejście w życie 
powyższych zmian z dniem 1 lipca 2007 r. niewątpli-
wie miało wpływ na zwiększenie średniej kwoty man-
datu oraz łącznej kwoty nałożonych grzywien.
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W wyniku skierowanych 94 aktów oskarżenia, 
sądy do końca 2007 r. uznały 19 oskarżonych win-
nymi popełnienia zarzucanych im czynów skazując 
ich na karę grzywny (11 osób) oraz karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
(7 osób); wobec jednego sprawcy sąd odstąpił od 
wymierzenia kary, poprzestając na orzeczeniu środka 
karnego; w 5 przypadkach postępowania zostały wa-
runkowo umorzone, a wobec jednego oskarżonego 
zapadł wyrok uniewinniający. 

Ponadto sądy zakończyły 31 postępowań wszczę-
tych na podstawie zawiadomień kierowanych w la-
tach ubiegłych, skazując 12 osób na karę pozba-
wienia wolności w zawieszeniu, 9 – na karę grzywny; 
wobec 2 sprawców orzeczono bezwzględną karę 
więzienia; w jednym przypadku sąd wymierzył karę 
ograniczenia wolności, a 1 osobę uniewinniono; 6 po-
stępowań zostało umorzonych, w tym 3 warunkowo.

Spośród wniesionych do prokuratury zawiado-
mień nadal największą grupę stanowią zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 225
§ 2 k.k., polegającego na udaremnianiu lub utrud-
nianiu inspektorom pracy wykonania czynności 
służbowych – ponad 30% przypadków oraz w art. 218 
§ 1 k.k., polegającego na złośliwym lub uporczywym 
naruszaniu praw pracowników wynikających ze sto-
sunku pracy – ponad 18%; natomiast 17% dotyczyło 
przestępstw z art. 270 i 271 k.k., tj. fałszowania doku-
mentów i poświadczania nieprawdy.

Podstawę umorzenia postępowania stanowiło 
najczęściej uznanie przez organy prokuratury, iż 
czyn sprawcy nie zawiera znamion czynu zabro-
nionego lub brak jest danych dostatecznie uzasad-
niających podejrzenie jego popełnienia. Najwięcej 
postanowień w tym zakresie dotyczyło przestępstw
z art. 225 § 2 k.k. (utrudnianie czynności kontro-
lnych). Uzasadnieniem takich decyzji organów 
prokuratury było najczęściej uznanie, iż zachowania 
pracodawców polegające na uporczywym ignoro-
waniu wezwań inspektorów i niestawianiu się celem 
złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumenta-
cji pracowniczej, nie stanowią przypadków utrud-
niania lub udaremniania wykonania czynności służ-
bowej, a tym samym nie wypełniają ustawowych 
znamion przestępstwa.

powaniach przygotowawczych prowadzonych przez 
prokuraturę lub policję. Współpraca z sądami spro-
wadzała się głównie do udziału inspektorów pracy 
w rozprawach w charakterze świadków, ponadto in-
spektorzy udostępniali sądom pracy posiadaną doku-
mentację pokontrolną wykorzystywaną jako dowód
w toczących się postępowaniach.

Organizowano również wspólne szkolenia inspek-
torów pracy i prokuratorów dotyczące problematy-
ki skutecznego zwalczania i zapobiegania przestęp-
stwom przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową.

Organizowano cykliczne spotkania kierownictwa 
okręgowych inspektoratów pracy z prokuratorami 
okręgowymi i apelacyjnymi służące wymianie infor-
macji na temat prowadzonych postępowań oraz wy-
jaśnieniu pojawiających się w praktyce problemów. 
Wzajemne konsultacje i przekazywane materiały po-
zwalają na lepsze zrozumienie zakresów kompeten-
cji, priorytetów i metod działania obydwu organów. 

Powyższa współpraca wpływa na usprawnienie 
działań, a tym samym przyczynia się do coraz sku-
teczniejszej walki ze zjawiskiem przestępczości w za-
trudnieniu.

12. Skargi i wnioski 

W 2007 r. do organów Państwowej Inspekcji 
Pracy wpłynęło 24 397 skarg i wniosków. Podmioty, 
które najczęściej zgłaszały skargi to pracownicy i byli 
pracownicy. Od nich pochodziło aż 65% wszystkich 
skarg (z czego większość zgłoszona została przez 
byłych pracowników). Od związków zawodowych 
wpłynęło 4% ogólnej liczby skarg, a aż 16% zgłoszo-
nych zostało anonimowo.

Po zbadaniu skarg inspektorzy pracy uznali, że 
prawie (70%) było zasadnych bądź częściowo za-
sadnych.

Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniej 
kierowane były do PIP skargi, których przedmiotem 
były wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne 
(34% ogółu zgłoszonych w 2007 r.). Dotyczyły one 
zwłaszcza: niewypłacenia wynagrodzenia lub nieter-
minowego wypłacania wynagrodzenia, niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy.

Drugą co do liczebności grupę problemów za-
wartych w skargach, stanowiły problemy związane 
z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy 
(19%). Dotyczyły głównie niepotwierdzania rodzaju 
i warunków umowy na piśmie, niewydawania świa-
dectw pracy, błędów w treści świadectw pracy, nie-
prawidłowości związanych z wypowiadaniem umów 
o pracę oraz niezgodności rodzaju umowy z charak-
terem wykonywanej pracy.

W 2007 r. na wniosek prokuratury, inspektorzy 
pracy przeprowadzali kontrole, informowali o ich wy-
nikach oraz przekazywali dokumentację pokontrolną 
wykorzystywaną następnie przez organy prokuratury 
w związku z prowadzonymi postępowaniami. Kon-
trole te dotyczyły m.in. wypadków przy pracy, a także 
sieci sklepów „Biedronka”.

W ramach bieżącej współpracy z prokuraturą in-
spektorzy pracy występowali jako świadkowie w postę-
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Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy stano-
wiły również znaczący odsetek  problemów w skar-
gach zgłaszanych do PIP (14%). W szczególności 
dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie pracy
w godzinach ponadnormatywnych, ewidencjonowa-
nia czasu pracy, konieczności wykonywania pracy
w dni wolne, niedziele i święta oraz zatrudniania z na-
ruszeniem przepisów o odpoczynku. Należy podkre-
ślić, że nieprawidłowości w zakresie pracy w godzi-
nach nadliczbowych polegały w wielu przypadkach 
na ich świadomym planowaniu przez pracodawcę, 
nierekompensowaniu pracownikom tej pracy ani 
przez udzielenie czasu lub dnia wolnego, ani przez 
wypłatę wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. 
Nadal często pracownicy podnosili w skargach pro-
blem nieodzwierciedlania w dokumentacji faktycznie 
przepracowanego czasu pracy z uwagi na prowadze-
nie przez pracodawcę podwójnej ewidencji.

W wielu skargach wskazywano również na naru-
szenia w zakresie warunków pracy (12%). Pracow-
nicy skarżyli się głównie na brak lub niewłaściwie 
przeprowadzane badania wstępne oraz brak szkoleń 
wstępnych. Ponadto skargi dotyczyły różnorodnych 
zaniedbań stwarzających lub mogących stwarzać 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

W 2007 r. do PIP wpłynęło 888 skarg z zakresu 
dyskryminacji lub mobbingu. Zarzuty nierównego 
traktowania pracowników częściej dotyczyły dyskry-
minacji ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełno-
sprawność, wymiar czasu pracy, przynależność związ-
kową, a w mniejszym stopniu ze względu na płeć.

Porównanie problemów zawartych w skargach 
wskazuje, że wciąż rośnie odsetek skarg dot. nawiązy-
wania i rozwiązywania stosunku pracy (z 11% w 2005 r.,
18% w 2006 r. do 19% w 2007 r.), natomiast istotnie 
zmalały, ale nadal stanowią największy procent, skar-
gi dot. wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych 
(z 40% w 2005 r., 38% w 2006 r., do 34% w 2007 r.).

13.  Porady prawne i techniczne 

W 2007 r. specjaliści PIP udzielili ponad 1,3 mln 
porad, w tym blisko 1,1 mln porad prawnych (80%)
i 266 tys. porad technicznych (19,6%)1. 

Spośród ogólnej liczby porad, ponad 7,2 tys. zo-
stało udzielonych na piśmie, natomiast ponad 5,1 tys. 
stanowiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą 
elektroniczną.

Porady najczęściej dotyczyły problematyki sto-
sunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świad-
czeń pieniężnych, czasu pracy, urlopów.

Tematyka porad z zakresu stosunku pracy to 
głównie: treść umowy o pracę i jej rodzaje, prze-
kształcanie umów terminowych w umowę na czas 
nieokreślony (art. 251 Kp.), wypowiedzenie umowy 
o pracę (przede wszystkim pytano, kiedy wymagane 
jest uzasadnienie takiego wypowiedzenia) oraz ter-
miny i tryby wypowiedzeń (dowolne ich skracanie), 
zasady doręczania wypowiedzenia, okresy ochrony 
trwałości stosunku pracy, treść i sposób wydawa-
nia świadectw pracy, różnica między umową o pracę
a umowami cywilnoprawnymi.

Dużo pytań nadal dotyczyło prawnych możliwo-
ści egzekwowania niewypłaconych wynagrodzeń, 
prawidłowego ustalenia wynagrodzenia, terminu 
i sposobu wypłaty wynagrodzenia, w tym wypłaty 
tzw. „trzynastki”, sposobu dokonywania i wysokości 
dopuszczalnych potrąceń, obliczania wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłat 
dodatku za pracę w niedzielę i święta oraz w porze 
nocnej, wypłat odpraw emerytalno-rentowych oraz 
odpraw w przypadku zwolnienia z przyczyn niedoty-
czących pracownika, wypłat wynagrodzenia za czas 
choroby.

1 Porady prawne i techniczne nie stanowią 100% porad udzie-
lonych w 2007 r., ponieważ w tym okresie udzielono również 
porad z zakresu społecznego nadzoru nad warunkami pracy 
oraz innych porad, które w ogólnej liczbie porad stanowiły 
0,4% (4 304 porady).

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Wśród zgłaszających się po porady najliczniej-
szą grupę stanowili pracownicy (59%) i pracodawcy 
(31%) oraz związki zawodowe (3%). Pozostałe pora-
dy udzielone zostały m.in. społecznym inspektorom 
pracy, stronom umów cywilnoprawnych, a także 
rolnikom indywidualnym.
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Porady z zakresu czasu pracy dotyczyły m.in. 
wpływu święta na wymiar czasu pracy, zakazu pra-
cy w święta w placówkach handlowych, czasu pracy 
w służbie zdrowia, czasu pracy kierowców, odpoczyn-
ku dobowego i tygodniowego, doby pracowniczej, 
dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych, 
rekompensaty w zamian za pracę w szóstym dniu 
tygodnia, formy ewidencjonowania czasu pracy oraz 
pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Częstym tematem porad było również nabycie 
prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypo-
czynkowych, wymiar urlopu dla pracowników zatrud-
nionych na część etatu oraz pracowników młodocia-
nych, udzielanie urlopu w różnych systemach czasu 
pracy, urlopu „na żądanie”, a także sposób ustalania 
wynagrodzenia za urlop. 

Ponadto udzielano także porad związanych z wy-
miarem urlopu macierzyńskiego i wychowawczego 
oraz ochroną pracy kobiet w ciąży, uprawnieniami mło-
docianych, uprawnieniami związków zawodowych, 
przyznawaniem świadczeń z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.

Porady dotyczące mobbingu dotyczyły głównie 
jego definicji i długości trwania zachowań wywołują-
cych to zjawisko. Natomiast porady dotyczące dys-
kryminacji dotyczyły przede wszystkim sposobów 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

Porady z zakresu warunków pracy dotyczyły m.in. 
badań profilaktycznych, szkoleń z zakresu bhp oraz 

Wykres 6. Struktura przedmiotowa udzielanych porad
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zaplecza higienicznosanitarnego, utworzenia palarni, 
czy też zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie 
robocze, a także dostarczania napoi i posiłków rege-
neracyjnych. Ponadto porady dotyczyły ogrzewania
i zasad organizacji miejsca pracy.

14.  Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy

W roku sprawozdawczym do Państwowej Inspek-
cji Pracy wpłynęło 209 wniosków o rejestrację ukła-
dów zbiorowych pracy i 2237 wniosków o rejestrację 
protokołów dodatkowych.

Odsetek wszystkich wniosków pozostawionych 
bez rozpatrzenia wyniósł 8,2% (w 2006 r. – 8,8%). Naj-
częstszą przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosków 
było nieuwzględnienie w treści wniosku informacji 
wymaganych przepisami, a także  niedołączenie do 
wniosków odpowiednich dokumentów (np. pełnomoc-
nictw, statutów organizacji związkowych, aktualnych 
odpisów z KRS) lub niezłożenie wymaganej liczby 

Nieodpłatna pomoc prawna Państwowej Inspek-
cji Pracy potrzebna jest przede wszystkim pracowni-
kom i właścicielom małych firm, którzy nie posiada-
ją wyspecjalizowanych służb kadrowych, a nie stać 
ich na korzystanie z usług radców prawnych czy 
adwokatów.



19

układów (protokołów). Podobnie jak w roku poprzed-
nim kształtuje się odsetek układów i protokołów do-
datkowych zawierających postanowienia niezgodne 
z prawem (ok. 9%).

W 1 przypadku strony odwołały się od odmowy 
rejestracji do sądu. Sąd Rejonowy oddalił odwołanie. 
Na skutek wniesionej przez strony apelacji sprawa zo-
stała przekazana do ponownego rozpoznania sądowi 
pierwszej instancji.

W 2007 r. rozpatrzono odwołanie od odmowy 
rejestracji dokonanej w 2006 r., które zostało przez 
sąd oddalone.

Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych układów, 
natomiast wzrosła liczba zarejestrowanych protoko-
łów dodatkowych. Wzrosła też liczba zarejestrowa-

nych porozumień o stosowaniu w całości lub w części 
układu przez podmioty niebędące jego stronami.

Spośród zarejestrowanych w roku sprawozdaw-
czym 168 zakładowych układów zbiorowych pracy, 
114 układów zostało zawartych po rozwiązaniu po-
przedniego układu, a pozostałe u pracodawców nie-
objętych dotychczas układem.

Zarejestrowane w 2007 r. zakładowe układy 
zbiorowe pracy objęły ogółem 121,5 tys. pracowni-
ków. Najwięcej układów zawarto dla pracowników 
zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Z ko-
lei największą liczbę pracowników objęły dwa układy 
zawarte przez pracodawców prowadzących działal-
ność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych.

Poziom uprawnień pracowniczych ustalony w ukła-
dach jest uzależniony od sytuacji ekonomicznej 
pracodawcy. Stąd też zgłaszane w 2007 r. do rejestra-
cji układy zawierały zróżnicowane rozwiązania –
od takich, które w niewielkim stopniu odbiegały od
gwarancji kodeksowych, po korzystniejsze w zna-
czący sposób dla pracowników. W ostatnich latach 
utrzymuje się tendencja do ograniczania korzy-
stniejszych regulacji układowych. Na przykład –
wśród 168 zarejestrowanych zakładowych układów 
zbiorowych pracy, tylko w 1  przewidziano wyższy, niż 
określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu 
wypoczynkowego; w 8 układach pracownikom za-
trudnionym przy pracach uciążliwych lub szkodliwych 
zagwarantowano urlopy dodatkowe.

Oceniając treść postanowień układu należy zwró-
cić uwagę, iż strony odchodzą od dużej ilości róż-
nych składników wynagrodzeń. Następuje zwiększe-
nie wynagrodzenia zasadniczego poprzez likwidację 
dodatkowych składników wynagrodzenia. Jest to 
szczególnie widoczne w przypadku układów zbioro-
wych pracy zawieranych po rozwiązaniu dotychcza-
sowego układu.

Protokołami dodatkowymi najczęściej wprowa-
dzano zmiany dotyczące wysokości (corocznego 
wzrostu) stawek wynagrodzenia zasadniczego. Do-
konywano zmian podstawy obliczania i zasad naby-
wania niektórych świadczeń (nagród jubileuszowych, 

dodatków stażowych czy odpraw emerytalnych i ren-
towych), które polegały zarówno na korzystniejszym 
ich ukształtowaniu (np. zwiększeniu wysokości pod-
stawy nagrody), jak też ograniczeniu poziomu tych 
świadczeń. Wprowadzano też zmiany systemów wy-
nagradzania za pracę stosowanych do niektórych 
grup pracowników.

Strony rzadziej korzystały z możliwości czaso-
wego zawieszenia stosowania postanowień układu
w przypadku trudności finansowych zakładu. W okre-
sie sprawozdawczym liczba zawartych porozumień
o zawieszeniu stosowania w całości lub części układu 
uległa znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z lata-
mi poprzednimi. Strony częściej decydowały się na 
zmiany układu protokołami dodatkowymi, rezygnu-
jąc lub obniżając niektóre składniki wynagrodzenia, 
zamiast czasowego zawieszenia stosowania w tym 
zakresie postanowień układu.

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na poradnic-
two dotyczące układów zbiorowych pracy. W 2007 r. 
udzielono ponad 18,8 tys. porad prawnych z zakre-
su tej tematyki. Zarówno pracodawcy jak i organiza-
cje związkowe wykazują zainteresowanie problematy-
ką dotyczącą zawierania, funkcjonowania i rejestracji 
układów. Strony często zwracają się o konsultacje już 
na etapie prowadzenia rokowań zmierzających do 
zawarcia układu lub protokołu dodatkowego.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

Wnioski Ogółem
Układy zbiorowe pracy Protokoły

dodatkowe
Porozumienia 

(art. 24110) Informacje
nowe przekształcone

Wpływ 3 016 209 - 2 237 14 556

Zwrot wniosków do rozpatrzenia 246 27 - 170 1 48

Zarejestrowano lub wpisano 
do rejestru 2 648 168 - 1 961 15 504

Odmowy rejestracji 55 10 - 45 - -

Układy i protokoły zawierające 
postanowienia niezgodne z prawem 227 56 - 170 1 -

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy
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Przeprowadzono też wiele szkoleń dla przedsta-
wicieli organizacji związkowych i pracodawców. Pro-
blematykę układową popularyzowano również na 
łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej oraz w audy-
cjach radiowych i telewizyjnych.

15.  Spory zbiorowe 

W 2007 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono 2869 sporów zbiorowych (prawie 4,5-krot-
nie więcej niż w 2006 r.). Najwięcej sporów zarejestro-
wano w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowi-
cach (947), Łodzi (385), Wrocławiu (295) i Warszawie 
(270).

Organizacje związkowe wystąpiły do pracodaw-
ców z 8832 żądaniami (7-krotnie więcej niż w 2006 r.),
które dotyczyły warunków płacy (3405), praw i wol-
ności związkowych (1690), warunków pracy (339), 
świadczeń socjalnych (273). Pozostałe zgłoszone 
żądania (3125) nie mieściły się w przyjętej definicji 
sporu zbiorowego (dotyczyły np. przerwania procesu 
prywatyzacji zakładu).

W obszarze warunków pracy związki zawodowe 
żądały m.in. poprawy warunków pracy (usunięcia za-
grożeń), wprowadzenia dodatkowych płatnych przerw 
w pracy, wprowadzenia dodatkowego urlopu, popra-
wy warunków higienicznosanitarnych, terminowego 

wydawania środków czystości i ubrań roboczych,  
uzupełnienia zatrudnienia do stanu gwarantującego 
bezpieczne funkcjonowanie kopalni, zaprzestania 
stosowania praktyk zmuszania pracowników do pracy 
w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta bez 
zachowania przy tym przepisów o odpoczynku i co 
4. niedzieli wolnej od pracy, przestrzegania postano-
wień układu dotyczących terminów przeszeregowań 
lub awansowania pracowników, systematycznego 
zaopatrywania pracowników w niezbędne ilości środ-
ków pracy, zaprzestania prowadzenia polityki wymu-
szania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, 
poprawy warunków pracy osób pracujących przy 
monitorach ekranowych, wyposażenia pracowników 
w odzież i obuwie ochronne, wprowadzenia płatnego 
corocznego czternastodniowego urlopu szkolenio-
wego dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Przedstawiając żądania w sprawach dotyczących 
warunków płacy, związki zawodowe domagały się 
od pracodawców m.in. podwyższenia wynagrodzeń, 
corocznej waloryzacji płac, zmiany zasad naliczania 
dodatków do wynagrodzenia, wyrównania dyspro-
porcji płacowych pracowników zatrudnionych w tej 
samej grupie zawodowej, wprowadzenia nagród 
jubileuszowych, premii motywacyjnej, dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego, zwiększenia dodatku za 
pracę w warunkach szkodliwych, wypłaty należnych 
świadczeń.

Ponadto w skali całego kraju zgłaszane były żą-
dania podwyżki wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek
i położnych oraz nauczycieli i pracowników niepeda-
gogicznych.

W sprawach dotyczących świadczeń socjalnych
związki zawodowe domagały się przekazania od-
pisów na konto zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, wypłacania przekazywanych środków 
finansowych osobom uprawnionym, utworzenia zfśs.

W sporach z zakresu praw i wolności związko-
wych żądano respektowania praw związkowych, 
dotrzymywania warunków uzgodnionych w porozu-
mieniach zawieranych przez pracodawcę ze związ-
kami zawodowymi, zaprzestania ingerencji w spra-

wy związkowe, zagwarantowania szerszych kom-
petencji niż przewidziane w ustawie o związkach 
zawodowych, przestrzegania terminów konsultacji
i uzgodnień, udostępnienia pomieszczenia dla po-
trzeb prowadzenia działalności związkowej, umoż-
liwienia realizacji uprawnień wynikających z ustawy
o związkach zawodowych.

W przypadku, gdy z treści zawiadomienia o pow-
staniu sporu zbiorowego wynikało, iż mogło dojść do 
naruszenia przepisów prawa pracy przez pracodaw-
cę, inspektorzy pracy przeprowadzali czynności kon-
trolne. W 2007 r. przeprowadzono 88 kontroli związa-
nych ze zgłoszeniem sporu. Niewielka liczba kontroli 
wynikała z faktu, iż tylko w nielicznych przypadkach 

warunki płacy

prawa i wolności związkowe

warunki pracy

świadczenia socjalne

pozostałe

35%

Wykres 8. Struktura przedmiotowa zgłaszanych żądań

39%

19%4%
3%
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zgłoszone żądania wchodziły w zakres kompeten-
cji PIP.

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspekto-
rzy pracy wydali 33 decyzje w sprawach dotyczących 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, 44 decyzje nakazujące wypłatę należnego skład-
nika wynagrodzenia za pracę, skierowali 34 wystą-
pienia; złożyli również 4 zawiadomienia do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Obecność inspektorów pracy w podmiotach pro-
wadzących spór zbiorowy, w wielu przypadkach mia-
ła na celu raczej rozpoznanie sprawy w miejscu po-
wstania sporu, niż przeprowadzenie typowej kontroli.

Z informacji uzyskanych przez Państwową In-
spekcję Pracy wynika, że 201 sporów zakończyło się 
podpisaniem porozumienia. W 82 przypadkach stro-
ny podpisały protokół rozbieżności, otwierając tym sa-
mym drogę do dalszego etapu prowadzenia sporu 
(mediacji bądź arbitrażu), w 64 – spór wszedł w fazę 
postępowania prowadzonego z udziałem mediatora. 
W 11 przypadkach organizacje związkowe odstąpiły 
od zgłoszonych żądań, kończąc tym samym spór 
zbiorowy, w 18 – strony zawiesiły prowadzenie roko-
wań, w 2 – nastąpiła likwidacja pracodawcy.

Dane o wynikach sporów są niepełne z uwagi na 
to, iż ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie 
nakłada na pracodawców obowiązku powiadamiania 
o kolejnych etapach rozwiązywania sporu, przepro-
wadzonym strajku, czy też o zakończeniu sporu.

Dominujący przedmiot sporów zbiorowych (blis-
ko 40% skierowanych żądań) stanowiły wynagrodze-
nia. Należy przy tym zauważyć, iż postulaty związków 
zawodowych, zarówno działających w ochronie zdro-
wia jak i oświacie, zmierzały do uzyskania zmian sys-
temowych, a nie tylko obejmujących pojedynczych 
pracodawców. Spełnienie tych żądań byłoby możliwe 
po podjęciu działań legislacyjnych, wykraczających 
poza zakres kompetencji pracodawców.

Z kolei znaczna liczba żądań dotyczących praw
i wolności związkowych (ok.20%) wynikała z faktu, iż 
prawie we wszystkich wystąpieniach kierowanych do 
dyrektorów szkół i placówek oświatowych pojawiało 
się żądanie „przestrzegania praw związkowych”. Nie 
precyzowano przy tym, jakiego rodzaju naruszenia 
uprawnień związkowych miały miejsce u poszczegól-
nych pracodawców. W wielu powiadomieniach o pow-
staniu sporu zbiorowego pracodawcy zamieszczali 
informacje, iż nie mogą ustosunkować się do tak 
ogólnie sformułowanego żądania, gdyż nie naruszają 
uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Udział Państwowej Inspekcji Pracy w rejestracji 
sporów zbiorowych pozwala na rozpoznanie istnie-
jących u pracodawców problemów i spornych za-
gadnień w skali dotyczącej wszystkich pracowników. 
Z reguły jednak kierowane do pracodawców żąda-
nia dotyczą wzrostu wynagrodzeń, a tym samym 
przedmiot sporu wykracza poza ustawowe kompe-
tencje PIP. Przeprowadzone w wyniku zgłoszonego 

sporu kontrole umożliwiają przywrócenie porządku 
prawnego, a także sprzyjają łagodzeniu konfliktów 
społecznych.

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

W 2007 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
wpłynęło 201 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Inspektorzy pracy po przeprowadzeniu kontroli 
u wszystkich wnioskodawców i stwierdzeniu, że nie 
istnieją żadne uwarunkowania, które uniemożliwiłyby 
wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wykony-
wanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko, wydawali stosowne zezwolenia (łącznie 376 
zezwoleń).

Nie stwierdzono przypadków cofnięcia zezwole-
nia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dziecko.

Przeważająca liczba wniosków sprowadzała się 
do zamiaru zatrudniania dzieci podczas prób i wy-
stępów w przedstawieniach teatralnych, operowych, 
sporadycznie – udziału w filmach i reklamach oraz
w wydawnictwach prasowych.

17.  Kontrola zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem
budowlanym

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kon-
trole 5844 obiektów budowlanych przekazanych do 
użytkowania (w tym 3752 obiekty nowe; pozostałe
to obiekty przebudowane, zmodernizowane lub adap-
towane do nowych potrzeb).

Celem kontroli było stwierdzenie, czy zastosowa-
ne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy są zgodne z projektem budowlanym.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
uchybień dotyczyło stanu technicznego obiektów i po-
mieszczeń pracy. Nadal często stwierdzano nieprawi-
dłowości w zakresie wentylacji i oświetlenia. Poprawę 
natomiast odnotowano w odniesieniu do urządzeń
i instalacji energetycznych, jednak nadal najbardziej 
istotnymi uchybieniami w tym zakresie były: brak 
badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektroener-
getycznych; brak opisu tablic i rozdzielnic urządzeń 
energetycznych.

Inspektorzy pracy działając na podstawie art. 56 
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
uprawniającego do zajmowania stanowiska odnośnie 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z pro-
jektem budowlanym – zgłosili 411 sprzeciwów oraz 
6578 uwag w sprawach stwierdzonych odstępstw od 
projektów budowlanych.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE
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Z ogólnej liczby obiektów budowlanych w sto-
sunku do których wniesiono sprzeciw – ponad 70% 
obiektów było powtórnie kontrolowanych (na wniosek 
inwestorów) i po stwierdzeniu usunięcia nieprawidło-
wości obiekty te  zostały dopuszczone do użytkowa-
nia. W pozostałych obiektach nieprawidłowości, które 
były przyczyną wniesienia sprzeciwu, są usuwane. 
O dopuszczeniu ich do eksploatacji decyduje miej-
scowy urząd nadzoru budowlanego.

Inspektorzy pracy poza stosowaniem sprzeciwów 
i wnoszeniem uwag, wysłali również 52 zawiadomie-
nia do organów wydających pozwolenia na budowę 
obiektu – o niezaopiniowaniu projektów przez rze-
czoznawców do spraw bhp. Odsetek wydanych de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie projektów 
niezaopiniowanych przez rzeczoznawców do spraw 
bhp wynosił, podobnie jak w roku ubiegłym – poni-
żej 1%.

Inspektorzy pracy wysłali również 64 zawiadomie-
nia do organów wydających pozwolenia na użytkowa-
nie obiektu – o stwierdzonym użytkowaniu obiektu 
bez wymaganego pozwolenia. Inspektorzy pracy wy-
słali też 101 pism do rzeczoznawców do spraw bhp, 
w których wskazywali nieprawidłowości w opiniowa-
nych przez nich projektach.

Ponadto, odpowiadając na wnioski (uzasadnione 
względami technologicznymi) w sprawie odstępstw 
od obowiązujących przepisów, okręgowi inspekto-
rzy pracy wydali 872 decyzje wyrażające zgodę na 
zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy oświe-
tlenia wyłącznie elektrycznego oraz 1252 – wyrażają-
ce zgodę na usytuowanie pomieszczeń stałej pracy 
poniżej poziomu otaczającego terenu.

18.  Orzeczenia o dopuszczeniu statków 
żeglugi śródlądowej do eksploatacji

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole 174 statków żeglugi śródlądowej w celu 
wydania orzeczenia o dopuszczeniu do eksploatacji 
– pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ich wyniku dopuszczono do eksploatacji 171 
statków (w przypadku 9 statków wydano orzecze-
nia z postanowieniem niedopuszczenia do ich eks-
ploatacji, jednak po ponownym przeprowadzeniu 
kontroli, 6 statków uzyskało pozytywne orzeczenia).

19.  Sprawdzanie poprawności informacji 
ZUS IWA, zawierających dane do
ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe

W roku 2007 inspektorzy pracy kontynuowali 
sprawdzanie informacji składanych do Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych przez płatników składek na 
ubezpieczenie wypadkowe, pod kątem ich popraw-

ności, zwłaszcza w zakresie danych o liczbie osób 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia oraz po-
szkodowanych w wypadkach przy pracy (formularz 
ZUS-IWA), które są niezbędne do ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe

Sprawdzono ww. informacje w trakcie 7763 kon-
troli u pracodawców objętych obowiązkiem prze-
kazania formularza ZUS IWA. Łączna liczba osób 
pracujących w skontrolowanych zakładach wynosiła 
blisko 960 tys.

Stwierdzono ogółem 510 nieprawidłowych da-
nych (nieco mniej niż w roku 2006) zawartych w 388 
informacjach ZUS-IWA, o czym powiadomiono właś-
ciwe jednostki terenowe ZUS. Ponadto inspektorzy 
pracy zawiadomili ZUS o 25 przypadkach niesporzą-
dzenia przez płatników informacji ZUS IWA.

Podobnie jak w latach poprzednich, u niektórych 
pracodawców inspektorzy pracy ujawnili w czasie 
kontroli nieprawidłowości dotyczące podanej liczby 
osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (2,7% 
skontrolowanych pracodawców; 2,4% w 2006 r.). 
Wynikały one m.in. z nieprawidłowo sporządzonych 
informacji statystycznych Z-10, a także nieaktual-
nych lub niekompletnych wyników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w kontrolowa-
nych zakładach. W przypadkach braku możliwości 
jednoznacznego stwierdzenia poprawności informa-
cji w tym zakresie, inspektorzy pracy informowali
o tym ZUS oraz nakazywali pracodawcom przepro-
wadzenie lub uaktualnienie badań i pomiarów doty-
czących określonych czynników środowiska pracy 
(wydano 1365 decyzji). W przypadkach braku badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia u pra-
codawców, u których stosowany proces technolo-
giczny lub sposób wykonywania pracy wskazywał na 
występowanie takich czynników, inspektorzy pracy 
powiadomili właściwe organy.

Odnotowano także nieprawidłowości dot. poda-
wanej liczby poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy. Wynikały one najczęściej z braku rejestru 
wypadków, nieprowadzenia rejestru na bieżąco lub 
nieuwzględniania w rejestrze poszkodowanych, któ-
rym decyzją ZUS nie zostały przyznane świadczenia 
ubezpieczeniowe z tytułu wypadku przy pracy.

Największe nieprawidłowości stwierdzono w cza-
sie kontroli pracodawcy w woj. łódzkim, który 
w druku ZUS IWA nie podał w ogóle pracowników 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia – kontrola 
PIP wykazała 136 osób świadczących pracę w takich 
warunkach.

20.  Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe

Realizując zapisy ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych 
inspektorzy pracy przesłali do jednostek organiza-



23

cyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski
o podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie wy-
padkowe dla 57 pracodawców. Wnioski te wynikały 
z rażących naruszeń przepisów o bezpieczeństwie
i higienie pracy, stwierdzonych w czasie dwóch kolej-
nych kontroli.

Wnioski kierowane do ZUS najczęściej dotyczyły 
pracodawców, którzy nie zapewniali swoim pracow-
nikom bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy na 
wysokości lub użytkowali maszyny i inne urządzenia 
techniczne bez urządzeń ochronnych, zabezpiecza-
jących przed ciężkimi uszkodzeniami ciała.

Z informacji przekazanych przez ZUS na dzień 
31.03.2008 r. wynika, że we wszystkich 57 przypad-
kach wydano stosowne decyzje o podwyższeniu płat-
nikom o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
ustalanej na najbliższy rok składkowy.

21.  Pisma o charakterze
informacyjno-prewencyjnym

Inspektorzy pracy w roku sprawozdawczym wy-
stosowali 6904 pisma o charakterze informacyjno-
-prewencyjnym, których adresatami były zwłaszcza 
organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy, 
pracodawcy i ich organizacje, związki zawodowe i ich 
centrale, szkoły i organy nadzorujące szkoły.

Do organów państwowego nadzoru nad warun-
kami pracy kierowano pisma powiadamiające o naru-
szeniach prawa z zakresu kompetencji danego orga-
nu. Zakres podejmowanych spraw wynikał z zapisów 
zawartych w porozumieniach o współpracy między 
tymi organami (szczegółowe dane w tym zakresie 
zawiera rozdział VIII).

Pisma informacyjno-prewencyjne kierowane do 
pracodawców i organizacji pracodawców, organiza-
cji związkowych pracowników i ich central w głównej 
mierze dotyczyły przyczyn i okoliczności wypadków 
przy pracy, które miały miejsce na terenie budowy 
lub na terenie zakładu pracy podczas obsługi ma-
szyn lub innych urządzeń technicznych. W pismach 
poruszano także sprawy związane z podejmowaniem 
działań zapobiegających chorobom zawodowym. 
Szczególną uwagę zwracano na określone źródła
zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy 
pracy i choroby zawodowe w różnych okoliczno-
ściach, miejscach i procesach pracy. Coraz częściej 
w zakresie spraw objętych działalnością informacyj-
no-prewencyjną znajdują się choroby i dolegliwości 
związane z wykonywaniem pracy. Ponadto w 2007 r.
wysyłano do pracodawców pakiety informacyjne i za-
proszenia do udziału w programie prewencyjno-in-
formacyjnym „Przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu 
pracy”.

Rozpowszechniano również materiały informacyj-
no-prewencyjne o systemie REACH.

Do szkół i organów nadzorujących szkoły kiero-
wane były informacje o organizowanych seminariach 
i szkoleniach z zakresu bhp dla uczniów i nauczycieli 
oraz dla pracowników niebędących nauczyciela-
mi. Dominowała tematyka zapobiegania wypadkom 
uczniów; przepisów w zakresie postępowania powy-
padkowego oraz wymagań związanych z przeprowa-
dzaniem corocznych przeglądów obiektów budow-
lanych.

Zasadniczym celem sporządzanych pism było 
zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych 
przepisów prawa, które mogą wpływać na poziom 
bezpieczeństwa i warunków pracy w poszczególnych 
przedsiębiorstwach i branżach oraz skuteczne prze-
ciwdziałanie poprzez zastosowanie różnorodnych 
rozwiązań organizacyjno-technicznych.

Inspektorzy pracy oceniają pozytywnie efekty 
skierowanych pism. Większość pracodawców infor-
mowała jednostki PIP o dokonanych przeglądach
i ocenach technicznych użytkowanych maszyn, urzą-
dzeń i instalacji, zweryfikowanych ocenach ryzyka 
zawodowego na określonych stanowiskach pracy, 
a także dodatkowych szkoleniach uwzględniających 
specyfikę zagrożeń. Najważniejszym efektem podję-
tych działań, świadczącym o racjonalnym podejściu 
do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
w przedsiębiorstwie, było wdrożenie przez część 
pracodawców zakładowych programów poprawy 
stanu bhp.

22.  Współpraca z urzędami państw
członkowskich UE i wypełnianie roli 
instytucji łącznikowej

W maju 2005 r. Państwowa Inspekcja Pracy zos-
tała włączona do systemu wymiany informacji, które 
dotyczą warunków zatrudnienia pracowników dele-
gowanych do pracy na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. Główny Inspekto-
rat Pracy pełni rolę jednej z polskich instytucji łączni-
kowych (liaison office) – czyli urzędu umocowanego 
do bezpośredniego komunikowania się ze swoimi 
odpowiednikami w krajach unijnych.

W 2007 r. współpraca PIP z urzędami państw 
członkowskich UE, odpowiedzialnymi za nadzoro-
wanie warunków pracy i zatrudnienia pracowników 
skierowanych do wykonywania pracy na ich teryto-
rium, na określony czas, przez pracodawcę mają-
cego siedzibę w państwie będącym członkiem UE, 
obejmowała:
– udzielanie informacji w zakresie warunków za-

trudnienia pracowników delegowanych do pracy 
w innym państwie członkowskim UE przez praco-
dawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,
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Wykres 9. Wybrane obszary działalności Państwowej Inspekcji Pracy
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– informowanie o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy w Polsce przez pracodaw-
cę mającego siedzibę w innym kraju UE,

– wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pra-
cy właściwego – ze względu na zakres swojego
działania – do udzielenia żądanej informacji.
Wypełniając rolę instytucji łącznikowej w rozumie-

niu art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie de-
legowania pracowników w ramach świadczenia usług 
– w 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy współpraco-
wała w zakresie wymiany informacji w 232 sprawach. 

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba spraw wzro-
sła ponad dwukrotnie (w 2006 r. – 108). Łącznie w roku 
sprawozdawczym Państwowa Inspekcja Pracy współ-
pracowała w tym zakresie z 14 państwami, m.in.: Bel-
gią (84 sprawy), Francją (54), Niemcami (35), Holandią 
(28), Czechami (9), Hiszpanią (7), Wielką Brytanią (4).

Państwowa Inspekcja Pracy w 2007 r. przekazała 
do właściwych urzędów państw członkowskich UE, 
w ramach instytucji łącznikowej, 30 spraw z zakresu 
zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy 
na terytorium innego państwa członkowskiego. Po-
nadto przekazano 45 spraw, które nie odnosiły się do 
pracowników delegowanych.
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