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Skuteczność działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy, mierzoną efektami uzyskanymi w obszarze 
praworządności w stosunkach pracy i bezpieczeń-
stwa pracowników, ilustrują w niniejszym rozdziale 
konkretne dane liczbowe, świadczące o zakresie
i jakości pozytywnych zmian w wielu kontrolowa-
nych zakładach. Generalnie można stwierdzić, że 
osiągnięte efekty przyniosły poprawę psychofi-
zycznego komfortu pracy poprzez polepszenie jej 
warunków, likwidację lub ograniczenie zagrożeń 
zawodowych, a także wzmocnienie poczucia bez-
pieczeństwa socjalnego pracowników.

Przykłady efektów uzyskanych przy realizacji 
poszczególnych zadań kontrolnych PIP w 2006 r.:

Zakłady prowadzące działalność budowlaną
Wyegzekwowano między innymi:

– stosowanie środków ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości na 1110 budowach,

– stosowanie środków ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości (poprawa bezpie-
czeństwa pracy 3118 pracowników),

– prawidłowe zmontowanie i odebranie rusztowań 
na 1204 budowach,

– prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopów
na 304 budowach,

– zabezpieczenie i oznakowanie stref niebezpiecz-
nych na 1459 budowach,

– zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed 
uszkodzeniami na 1459 budowach,

– poinformowanie pracowników o ryzyku zawo-
dowym występującym podczas wykonywanych 
przez nich prac na 828 budowach.

Konkretne rezultaty działalności kontrolno-nad-
zorczej PIP w roku sprawozdawczym to w szcze-
gólności:
�� likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia

i zdrowia ok. 60 tys. pracowników;
�� potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku 

pracy prawie 13 tys. osób, będących stronami 
umów cywilnoprawnych lub pracujących bez 
żadnej umowy oraz skorygowanie treści umów 
o pracę zawartych z 45 tys. pracowników;

�� wyegzekwowanie dla ok. 220 tys. pracowników 
wypłaty należności na ogólną kwotę 150 mln zł;

�� wyeliminowanie nieprawidłowości w ewidencji 
czasu pracy blisko 166 tys. pracowników oraz 
zaprowadzenie ww. ewidencji dla ponad 56 tys. 
zatrudnionych;

�� udzielenie zaległych urlopów wypoczynko-
wych 95 tys. pracowników;

�� wyegzekwowanie przez inspektorów realizacji 
115 orzeczeń sądów pracy, zasądzających 
na rzecz pracowników określone świadczenia, 
w tym wynagrodzenia i inne należności ze sto-
sunku pracy;

Handel detaliczny
– wypłacono należne świadczenia pieniężne, 

na łączną kwotę 6,5 mln zł dla 13 tys. pracow-
ników,

– 15 tys. pracowników udzielono zaległych urlo-
pów wypoczynkowych,

– założono ewidencję czasu pracy dla 13 tys. pra-
cowników oraz dostosowano zapisy w ewidencji 
do faktycznego czasu pracy 27 tys. osób,

– wyeliminowano naruszenia przepisów dot. stanu 
technicznego i wyposażenia pomieszczeń higie-
nicznosanitarnych (dla 30 tys. pracowników),

– zapewniono właściwy sprzęt i środki umożliwia-
jące bezpieczne przemieszczanie materiałów
i towarów (dot. 2 tys. pracowników).

Zakłady gospodarki komunalnej
– wykonano badania na obecność szkodliwych 

czynników biologicznych (12 zakładów),
– zapewniono bezpieczne warunki odkażania, 

czyszczenia, a w razie konieczności niszczenia 
odzieży roboczej i środków ochrony indywidual-
nej, które uległy skażeniu materiałem biologicz-
nym (38 zakładów),

– zapewniono urządzenia do bieżącego mycia 
obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia ochron-
nego (11 zakładów),

– zapewniono właściwe pomieszczenia higienicz-
nosanitarne (szatnie przepustowe, pomieszcze-
nia do spożywania posiłków) oraz właściwe ich 
wyposażenie (30 zakładów),

– zapewniono środki do odkażania skóry i błon 
śluzowych (33 zakłady),

– wyposażono pracowników w środki ochrony
indywidualnej zabezpieczające przed szkodli-
wym działaniem czynników biologicznych, m.in. 
w sprzęt ochrony dróg oddechowych, rękawice 
ochronne (32 zakłady),

– zapewniono pracownikom szczepienia ochron-
ne (29 zakładów).

Zakłady wytwarzające, konfekcjonujące i ma-
gazynujące środki ochrony roślin
– w 63 zakładach uzupełniono programy szkoleń 

o zagadnienia związane z zagrożeniami czynni-
kami chemicznymi oraz przeszkolono w tym za-
kresie pracowników zatrudnionych przy pracach 
z chemikaliami,

– w 41 zakładach dokonano oceny ryzyka zawo-
dowego, a w 91 – zweryfikowano ocenę pod 
kątem zagrożeń związanych z narażeniem na 
środki ochrony roślin sklasyfikowane jako nie-
bezpieczne,

– w 38 zakładach, na 84 stanowiskach pracy, 
zamieszczono instrukcje bhp dotyczące po-
stępowania z czynnikami chemicznymi, w tym 
środkami ochrony roślin oraz w 64 zakładach 
zweryfikowano poprawność 108 instrukcji,
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– w 70 zakładach zweryfikowano i udoskonalono 
system informacji o zagrożeniach związanych 
z magazynowaniem środków ochrony roślin
i innych chemikaliów.

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby
z surowców metalicznych
– w 450 zakładach prawie 1,6 tys. pracowników 

otrzymało pisemną informację o warunkach 
zatrudnienia,

– w 140 zakładach założono ewidencję czasu pra-
cy (dla 450 pracowników),

– w 116 zakładach udzielono zaległych urlopów 
wypoczynkowych ponad 200 pracownikom,

– w 185 zakładach poprawiono stan techniczny 
obiektów i pomieszczeń pracy (poprawa warun-
ków pracy dla 830 pracowników), a w 46 – za-
pewniono pomieszczenia higienicznosanitarne 
dla 150 pracowników,

– w 105 zakładach zapewniono właściwą wen-
tylację (poprawa warunków pracy dla 370 pra-
cowników) oraz – w 90 zakładach – właściwe 
oświetlenie światłem elektrycznym (poprawa 
warunków pracy dla 360 pracowników),

– w 305 zakładach przeprowadzono badania
i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy,

– w 285 zakładach eksploatowane maszyny wy-
posażono w urządzenia ochronne (poprawa 
bezpieczeństwa pracy prawie 1,3 tys. osób), 
a w 160 zakładach – wyposażono maszyny
w niezbędne urządzenia sterownicze (poprawa 
warunków bezpieczeństwa dla 530 pracowni-
ków),

– w 255 zakładach pracodawca zapewnił realizo-
wanie zadań służby bhp.

Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonych
w wielu innych zakładach (różnych branż) inspek-
torzy wyegzekwowali wykonanie przez praco-
dawców obowiązków dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego (łącznie w odniesieniu do 225 tys. 
pracowników), badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(dot. 81 tys. pracowników), badań lekarskich
(44,8 tys. pracowników), szkoleń z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy (ponad 90 tys. pracow-
ników).




