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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.
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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.
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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 
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– 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;



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

160

– szkoleniach dla pracodawców; 
– organizacji konkursu „Pracodawca – organizator 

pracy bezpiecznej” oraz konkursu nt. wiedzy z za-
kresu bhp dla pracowników młodocianych zatrud-
nionych w rzemiośle;

– realizacji programu „Dyplom Państwowej Inspek-
cji Pracy” i promowaniu korzyści płynących dla 
pracodawców z tytułu jego posiadania.
Pracownicy PIP przeprowadzili wiele szkoleń 

dla zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego 
pracodawców. W trakcie tych szkoleń przekazywano 
materiały promocyjne, broszury i ulotki propagujące 
wiedzę z zakresu prawa pracy, w tym bhp. 

Wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego 
przeprowadzono w okresie wakacyjnym (na obozach 
harcerskich i w ramach tzw. Nieobozowej Akcji Let-
niej), szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
na wsi (prelekcje i pogadanki; zorganizowanie stoiska 
informacyjno-promocyjnego PIP podczas Światowe-
go Zlotu ZHP). 

Współpraca PIP z Policją dotyczyła zwłaszcza 
wyjaśniania przyczyn wypadków śmiertelnych, pro-
blematyki legalności zatrudnienia, a także niepra-
widłowości związanych z transportem materiałów 
niebezpiecznych. Funkcjonariusze Policji zapewniali, 
w niezbędnych przypadkach, bezpieczeństwo kon-
trolującym inspektorom pracy, umożliwiając przepro-
wadzenie przez nich kontroli. 

Na podkreślenie zasługuje również udział przed-
stawicieli PIP w spotkaniach, targach, szkoleniach 
i konkursach, poświęconych różnorodnym aspektom 
ochrony pracy, organizowanych m.in. przez:

Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
– Naczelną Organizację Techniczną;
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych;
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służ-
by BHP;
urzędy pracy;
wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
Kuratorium Oświaty;
ochotnicze hufce pracy;
regionalne izby przemysłowo-handlowe;
Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu;
szkoły i kościół. 
Rozwijano również robocze kontakty m.in. z: urzę-

dami skarbowymi, Polskim Towarzystwem Ergono-
micznym, Polskim Towarzystwem Higienistów Prze-
mysłowych, Europejskim Stowarzyszeniem ADR. 

4. Współpraca z placówkami badawczymi 
i uczelniami oraz udział w konferencjach 
i seminariach dot. problematyki 
ochrony pracy 

Podobnie jak w latach poprzednich, szereg 
przedsięwzięć prewencyjnych realizowano wspólnie 

z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwo-
wym Instytutem Badawczym. Należy tu w szczegól-
ności wymienić udział PIP w kampanii informacyjno-
-promocyjnej na rzecz przeciwdziałania przeciąże-
niom układu mięśniowo-szkieletowego, realizowanej 
pod auspicjami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao, a koordynowa-
nej w skali kraju przez CIOP-PIB. Z Instytutem współ-
pracowano także m.in. przy realizacji programu edu-
kacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, adresowanego 
do szkół ponadgimnazjalnych (szczegółowe informa-
cje dot. ww. działań zawarte są w rozdziale VII ).

Specjaliści PIP uczestniczyli w roku sprawozdaw-
czym także w realizacji projektu „Europejska sieć 
edukacyjno-szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy – ENETOSH” prowadzo-
nego przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Cel 
projektu to promocja jakości edukacji w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, a także 
wypracowanie jednolitych kryteriów doboru wykła-
dowców i szkoleniowców, które obowiązywałyby 
w krajach UE.

W październiku 2007 r. w Instytucie Medycyny 
Wsi w Lublinie odbyło się XIV Międzynarodowe 
Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie pt.: Stres w pracy i życiu rolni-
ka – jego skutki zdrowotne”. Przedstawiciele PIP 
zaprezentowali na seminarium referaty dotyczące 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu zawodowego oraz mobbingu 
w miejscu pracy. 

W ramach Europejskiej Kampanii „Młodzi pra-
cownicy – bezpieczny start” podejmowane były tak-
że wspólne przedsięwzięcia z krajowymi uczelniami, 
m. in. z Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Politechniką Krakowską, Akademią 
Rolniczą w Szczecinie. Przedstawiciele PIP uczest-
niczyli w otwartych seminariach dla studentów oraz 
doktorantów; w trakcie seminariów prowadzone były 
stoiska informacyjne inspekcji. Efektem działań PIP 
było m.in. wprowadzenie od 2007 r. na Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie dodatkowego przedmio-
tu obejmującego zagadnienia bezpieczeństwa pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 
wspólnie z kierownictwem Politechniki Białostockiej 
zorganizował w maju 2007 r. seminarium pn. „Forum 
bezpieczeństwa w budownictwie”. Tematem obrad 
były zagadnienia dotyczące zadań i obowiązków 
uczestników procesu inwestycyjnego, bezpiecznej 
eksploatacji maszyn budowlanych oraz warunków 
zdrowotnych operatorów maszyn budowlanych. 

W październiku 2007 r. przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w VI Międzynarodowej Konferencji 
„Ochrona człowieka w morskim środowisku pracy”, 
zorganizowanej przez Akademię Rolniczą w Szczeci-
nie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 
na której omówili problematykę nadzoru nad warun-
kami pracy marynarzy. 
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Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w organi-
zowanych podczas targów i wystaw (w Katowicach 
i w Poznaniu) konferencjach naukowych dotyczących 
promocji zagadnień bezpiecznej pracy, bezpiecznej 
obsługi maszyn i urządzeń oraz zagadnień nadzoru 
rynku. Podczas targów prowadzone były stoiska in-
formacyjne, na których udostępniano broszury i ulotki 
propagujące bezpieczną pracę oraz udzielano porad 
prawnych i technicznych. 

5. Współpraca z mediami

Pełna otwartość wobec mediów, codzienne 
kontakty z dziennikarzami, szybkość i rzetelność 
przekazywanych im informacji o bieżących proble-
mach nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy 
– kształtowały w roku sprawozdawczym wizerunek 
Państwowej Inspekcji Pracy jako urzędu szczególnie 
przyjaznego przedstawicielom środków masowego 
przekazu. Inspekcja natychmiast reagowała na każdy 
sygnał o nieprawidłowościach wskazywanych przez 
dziennikarzy. Z kolei jej najlepsi specjaliści cały czas 
byli do dyspozycji przedstawicieli mediów, służąc fa-
chowymi informacjami, wyjaśnieniami i komentarza-
mi z zakresu prawa pracy. Taka polityka informacyjna 
pozwoliła z jednej strony lepiej rozumieć społeczeń-
stwu zagadnienia codziennej działalności inspekto-
rów pracy, z drugiej zaś – coraz skuteczniej wspierać 
środki masowej komunikacji w wypełnianiu przez nie 
edukacyjnej misji w sferze ochrony pracy.

Stałe kontakty z mediami, zarówno na szczeblu 
głównego, jak i okręgowych inspektoratów pracy, 
zaowocowały w roku sprawozdawczym ponad 8 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 ponad 3 tys. audycji z udzia-
łem przedstawicieli inspekcji pracy. Przedstawiono 
rezultaty działań prowadzonych przez inspekcję 
i udzielano wyjaśnień dotyczących obowiązujących 
przepisów prawa pracy. Na uwagę zasługuje coraz 
częstszy udział inspekcyjnych specjalistów w ogólno-
polskich programach największych nadawców oraz 
znaczący wzrost liczby informacji przekazywanych 
przez przedstawicieli PIP za pośrednictwem portali 
internetowych.

Do tematów najczęściej poruszanych w mediach 
należały: stan przestrzegania prawa pracy w wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych, zaległe 
urlopy pracownicze, czas pracy, w tym zwłaszcza 
lekarzy, problematyka zatrudniania dzieci, głównie 
podczas wakacji, egzekwowanie wyroków sądów 
pracy. Obszernie informowano o nieprawidłowo-
ściach stwierdzonych przez inspektorów pracy na 
budowach, na stacjach autogazu, w bankach, w szpi-

talach i zakładach pracy chronionej. Środki maso-
wego przekazu podejmowały tematykę skarg wpły-
wających do inspekcji, dotyczących m.in. mobbingu 
i dyskryminacji w stosunkach pracy, informowały 
o liczbie, okolicznościach i przyczynach wypadków 
przy pracy. Poruszały też problemy związane ze sto-
sowaniem różnych form zatrudnienia. 

Z całą odpowiedzialnością można postawić tezę, 
że uchwalenie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, przyczyniło się do zwiększenia zainteresowa-
nia mediów stanem praworządności w stosunkach 
pracy. Nowe zadania i uprawnienia inspekcji pracy, 
w tym przejęcie kontroli legalności zatrudnienia i za-
ostrzenie sankcji za naruszenia prawa, stały się 
tematem wielu artykułów, wypowiedzi, audycji radio-
wych oraz programów telewizyjnych. Dziennikarzy 
interesowała skala zjawiska pracy „na czarno”, w tym 
cudzoziemców, wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez inspekcję w tym zakresie oraz zastosowane 
przez inspektorów pracy środki prawnego oddziały-
wania.

Blisko jedną trzecią wszystkich publikacji sta-
nowiły porady i komentarze prawne. Dotyczyły one 
szerokiego spektrum zagadnień prawa pracy. Do 
problemów, których wyjaśnienia za pośrednictwem 
specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy szukali 
czytelnicy gazet, należały: funkcjonowanie w prak-
tyce znowelizowanych przepisów kodeksu pracy 
dotyczących zakazu pracy w święta w placówkach 
handlowych, rozliczanie czasu pracy, zatrudnianie 
w nadgodzinach i w dniach wolnych od pracy, niewy-
płacanie wynagrodzenia lub innego świadczenia ze 
stosunku pracy, sposób zatrudniania, nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy, udzielanie urlopów, 
a także kwestia mobbingu w miejscu pracy. W okresie 
letnim powszechne zainteresowanie budziły przepisy 
regulujące zasady zapewnienia pracownikom napo-
jów podczas upałów, a zimą – odpowiedniej tempera-
tury w pomieszczeniach pracy.

Na uwagę zasługują dyżury telefoniczne, 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 merytorycz-
ny udzielanych porad, cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem społecznym. W roku sprawozdawczym 
pracownicy inspekcji uczestniczyli w ponad 300 takich 
dyżurach zorganizowanych przez redakcje gazet, 
stacje radiowe, telewizyjne. W wielu okręgowych in-
spektoratach pracy ten rodzaj kontaktu z odbiorcami 
przerodził się w systematyczną współpracę inspekcji 
z redakcjami, a przekazywane telefonicznie odpowie-
dzi zamieszczane były w stałych rubrykach poradni-
czych, zwiększając tym samym krąg ich odbiorców.

W organizowanych za pośrednictwem Internetu 
czatach przedstawiciele inspekcji odpowiadali głów-
nie na pytania ludzi młodych, wyjaśniając wątpliwoś-
ci dotyczące umów zawartych z pracodawcą, cza-
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su pracy czy wynagrodzenia. Taki sposób komuni-
kowania pozwala na wczesne uświadomienie praw 
i obowiązków w sferze stosunku pracy, zwłaszcza 
najmłodszej grupie pracowników i pracodawcom 
o krótkim stażu. Monitorowaliśmy fora internetowe, 
śledząc w ten sposób społeczny odbiór przekazów 
medialnych inspirowanych działalnością inspekcji. 
Czerpaliśmy z tego wnioski służące ulepszaniu wy-
pełniania naszej ustawowej misji i skuteczniejszemu 
oddziaływaniu na społeczeństwo za pośrednictwem 
mediów.

Warto zaznaczyć, że zainteresowanie mediów bu-
dziła nie tylko bieżąca działalność kontrolna i nowy za-
kres kompetencji inspekcji pracy, ale też jej działania 
prewencyjne. Dziennikarze przekazywali relacje ze 
spotkań, uroczystości i konferencji organizowanych 
przez Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspek-
toraty podczas kampanii edukacyjno-prewencyjnych 
takich jak: „Bezpieczna budowa”, „Mniej dźwigaj”, 
„Stres w środowisku pracy”, „Młodzi pracownicy – 
bezpieczny start”, „Bhp w rolnictwie”. Tylko w zakre-
sie profilaktyki rolniczej ukazało się w prasie kilkaset 
publikacji, w których inspektorzy pracy dzielili się 
swoimi obserwacjami z wizytacji gospodarstw rolni-
ków indywidualnych, zwracając przy tym szczególną 

uwagę na problem zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom szczególnie w okresie prac żniwnych.

Dziennikarze promowali laureatów konkursów 
organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, 
w tym w najbardziej prestiżowego „Pracodawca-or-
ganizator pracy bezpiecznej”.

W 2007 roku odbyły się 52 konferencje prasowe, 
w tym 7 z udziałem Głównego Inspektora Pracy. 
Ich tematyka obejmowała pełny zakres działalności 
kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej 
Inspekcji Pracy. Podczas spotkań z dziennikarzami 
przekazano m.in. wyniki kontroli przeprowadzonych 
na placach budowy; w firmie „Mard” z Rudy Śląskiej 
zatrudniającej pracowników, którzy zginęli w kata-
strofie w kopalni „Halemba”; w stacjach autogazu; 
w placówkach handlowych. 

Dziennikarze posiadający największe osiągnię-
cia w popularyzowaniu problematyki ochrony pracy 
zostali, zgodnie z wieloletnią tradycją, uhonorowani 
pod koniec roku Nagrodą Głównego Inspektora 
Pracy. Wyróżnienie to otrzymało 23 dziennikarzy, 
reprezentujących centralne i lokalne gazety, radio i te-
lewizję.




