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I. Wprowadzenie
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem po-

wołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej zakres działa-
nia, uprawnienia i organizację określa ustawa z dnia
6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 124, poz. 1362 z późn. zm.).

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi 

Rzeczypospolitej Polskiej.
Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy spra-

wuje Rada Ochrony Pracy, powoływana przez 
Marszałka Sejmu RP.

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny 

Inspektor Pracy, powoływany przez Marszałka 
Sejmu RP.

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy i 16 okrę-
gowych inspektoratów pracy, w ramach których 
funkcjonują 42 oddziały. Poszczególne okręgowe 
inspektoraty pracy obejmują zakresem swojej wła-
ściwości terytorialnej obszar jednego województwa.

Przy Głównym Inspektorze Pracy działają stałe 
organy opiniodawczo-doradcze: Kolegium Głów-
nego Inspektora Pracy, Komisja Prawna Głównego 
Inspektora Pracy, Komisja Głównego Inspektora 
Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie oraz Rada do Spraw Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie.

Okręgowy inspektor pracy kieruje działalnoś-
cią okręgowego inspektoratu pracy oraz nadzoruje
i koordynuje pracę inspektorów pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi także 
placówkę szkoleniową – Ośrodek Szkolenia PIP im 
Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pra-
cy należy w szczególności:
�� nadzór i kontrola przestrzegania przez praco-

dawców prawa pracy (w tym przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia 

za pracę i innych świadczeń ze stosunku pra-
cy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowni-
ków związanych z rodzicielstwem, zatrudnia-
nia młodocianych i osób niepełnosprawnych),
a także zapewnienia przez pracodawcę bez-
piecznych i higienicznych warunków pracy oso-

bom fizycznym wykonującym pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy;

�� inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym;

�� kontrola przestrzegania przepisów bhp przy pro-

jektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji 
zakładów pracy (oraz stanowiących ich wypo-
sażenie maszyn, innych urządzeń technicznych 
i technologii);

�� uczestniczenie w przejmowaniu do eksploata-

cji wybudowanych lub przebudowanych zakła-
dów pracy albo ich części w zakresie ustalonym 
w przepisach prawa pracy;

�� nadzór i kontrola przestrzegania przez praco-
dawców wymagań bhp przy konstruowaniu 

i produkcji maszyn, urządzeń oraz narzędzi 
pracy;

�� nadzór i kontrola przestrzegania wymagań bhp 
przy produkcji wyrobów i opakowań, których 
użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie 
dla zdrowia i życia;

�� kontrola nad wyrobami wprowadzonymi do ob-
rotu podlegającymi ocenie zgodności, w zakre-
sie spełniania przez nie zasadniczych wymagań 
dotyczących bhp, określonych w odrębnych 
przepisach;

�� analizowanie przyczyn wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych, kontrola stosowania 
środków zapobiegających tym wypadkom i cho-
robom oraz udział w badaniu okoliczności wy-
padków przy pracy, na zasadach określonych
w przepisach prawa pracy;

�� współdziałanie z organami ochrony środowiska 
w kontroli przestrzegania przez pracodawców 
przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla
środowiska;

�� kontrola przestrzegania wymagań bhp, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r.
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

(Dz.U. Nr 76, poz. 811 ze zmianami);
�� ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra-

cownika określonych w Kodeksie pracy, a także 
innych wykroczeń związanych z wykonywaniem 
pracy zarobkowej oraz udział w postępowaniu 
w tych sprawach przed sądami w charakterze 
oskarżyciela publicznego;

�� opiniowanie projektów aktów prawnych z za-
kresu prawa pracy oraz inicjowanie prac legisla-
cyjnych w tej dziedzinie;
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�� inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badaw-

czych w dziedzinie przestrzegania prawa pra-
cy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

�� udzielanie porad i informacji technicznych 
w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia
i zdrowia pracowników oraz porad i informacji
w zakresie przestrzegania prawa pracy;

�� realizowanie zadań instytucji właściwej do infor-

mowania, na pisemny wniosek, o minimalnych 

warunkach zatrudnienia pracowników;
�� wnoszenie powództw (a za zgodą zaintereso-

wanej osoby – uczestniczenie w postępowaniu 
przed sądem pracy) o ustalenie istnienia stosun-
ku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, 
wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy 
stosunku pracy;

�� współpraca z urzędami państw członkowskich 

Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nad-
zorowanie warunków pracy i zatrudnienia pra-
cowników skierowanych do wykonywania pra-
cy na ich terytorium, na określony czas, przez 
pracodawcę mającego siedzibę w państwie 
będącym członkiem UE. Współpraca ta obej-
muje:
–�udzielanie informacji w zakresie warunków 

zatrudnienia pracowników – skierowanych, na
określony czas, do wykonywania pracy na te-
rytorium państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej – przez pracodawcę mającego sie-
dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–�informowanie o stwierdzonych wykrocze-
niach przeciwko prawom pracowników, skie-
rowanych, na określony czas, do wykony-
wania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez pracodawcę mającego sie-
dzibę w państwie będącym członkiem Unii 
Europejskiej,

–�wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem 
pracy, właściwego do udzielania żądanej 
informacji ze względu na zakres działania.

W celu realizacji zadań organy PIP zostały 
wyposażone w szczególności w uprawnienie prze-

prowadzania czynności kontrolnych wobec pod-
miotów, na rzecz których jest wykonywana praca 
przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy oraz stosowania środków 

prawnych w przypadku stwierdzenia u pracodawcy 
naruszeń przepisów prawa pracy, tj.:

�� nakazów usunięcia, w ustalonym terminie, stwier-
dzonych naruszeń przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy; 

�� nakazów wstrzymania prac, gdy naruszenie 
powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia; 

�� skierowania do innych prac osób zatrudnio-
nych, wbrew obowiązującym przepisom, przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebez-
piecznych albo dopuszczonych do wykonywa-
nia prac niebezpiecznych bez odpowiednich 
kwalifikacji;

�� nakazów zaprzestania przez zakład pracy

 lub jego część działalności bądź działalności 
określonego rodzaju;

�� sprzeciwów dot. uruchomienia wybudowanego 
lub przebudowanego zakładu pracy albo jego 
części, jeżeli z powodu nieuwzględnienia wyma-
gań bhp dopuszczenie ich do eksploatacji mo-
głoby spowodować bezpośrednie zagrożenie 
życia lub zdrowia pracowników;

�� nakazów wypłaty należnego wynagrodzenia 

za pracę, a także innego świadczenia przysłu-
gującego pracownikowi;

�� wystąpień o usunięcie innych stwierdzonych 
naruszeń prawa;

�� nakładania grzywien w drodze mandatów kar-

nych i kierowania do sądów wniosków o ukaranie.
Główny Inspektor Pracy jest ponadto upraw-

niony do nadawania i cofania uprawnień rzeczo-

znawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swego 

działania współdziała ze związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, organami samorządu 
załogi, społeczną inspekcją pracy oraz z innymi or-
ganami nadzoru nad warunkami pracy.

W roku sprawozdawczym w Państwowej In-
spekcji Pracy zatrudnionych było – według stanu 
na dzień 31 grudnia 2006 r. – 2423 pracowników, 
a w Ośrodku Szkolenia we Wrocławiu – 54 pra-
cowników. Szczegółowe dane o stanie osobowym 
PIP i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przed-
stawia załącznik nr 1.

Wykaz przepisów dot. ochrony pracy i podstaw 
prawnych działania PIP (nowo ustanowionych lub 
zmienionych w roku sprawozdawczym) – zawiera 
załącznik nr 2. Wykaz ten obejmuje również ogło-
szone w roku sprawozdawczym umowy międzyna-
rodowe i oświadczenia rządowe.
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W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili

88,2 tys. kontroli u ponad 63 tys. pracodawców. 
Ponowne kontrole wynikały zwłaszcza z koniecz-
ności sprawdzenia realizacji zastosowanych wcześ-
niej środków prawnych i wyegzekwowania poprawy 
stanu przestrzegania prawa. W kontrolowanych za-
kładach pracowało ponad 3,3 mln osób.

W roku sprawozdawczym uległa zmianie struk-
tura przeprowadzonych kontroli; wzrosła liczba 
skontrolowanych pracodawców dużych i średnich, 
co wiązało się z wydłużeniem czasu trwania 

kontroli i rozszerzeniem jej zakresu, szczególnie
o najbardziej pracochłonne dla inspektora aspekty 
prawa pracy, tj. dot. wynagrodzeń i czasu pracy. Po-
nadto inspektorzy brali udział w przeprowadzonej 
na dużą skalę kampanii kontrolnej jednej sieci han-
dlowej (kontrole sieci sklepów „Biedronka” – zob. 
rozdz. V). 

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

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli 
naruszeniami prawa, inspektorzy pracy wydali

425 tys. decyzji; najwięcej nieprawidłowości (12%) 
dotyczyło przygotowania pracowników do pracy 
(m.in. szkoleń bhp i badań lekarskich, uprawnień 

kwalifikacyjnych). Maszyn i urządzeń oraz procesów 
technologicznych dotyczyło 11% nieprawidłowości, 
10% związanych było z eksploatacją urządzeń i in-
stalacji energetycznych, a 9% z nieprawidłowościami 
dotyczącymi stanu obiektów i pomieszczeń pracy.

Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji (w tys. )

wynagrodzenia

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

zaplecze higienicznosanitarne

magazynowanie i składowanie

zagrożenia czynnikami szkodliwymi

obiekty i pomieszczenia pracy

urządz. i instalacje energet.

procesy technologiczne

maszyny i urządz. techniczne

przygotowanie pracowników do pracy

0,00   10,00   20,00   30,00   40,00   50,00   60,00

10,7

       16,8

          19,8

            21,5

             22,1

 23,3

      40,7

             46,8

   49,9

     51,9

           56,4
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Wykres 1. Struktura skontrolowanych zakładów

przetwórstwo przemysłowe 

handel i naprawy 

budownictwo

obsługa nieruchomości 

działalność usługowa

transport i składowanie

hotele i restauracje

edukacja 

pozostałe

26%

29%

14%

11%
3%

6%

4%
4%

3%
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Wśród wydanych decyzji, 14,4 tys. nakazywało 
natychmiastowe wstrzymanie prac w związku ze 

stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia 

bądź zdrowia pracowników. Wydano także decy-
zje nakazujące skierowanie do innych prac 12,7 tys. 
osób zatrudnionych – wbrew obowiązującym prze-
pisom – przy pracach wzbronionych, szkodliwych 
lub niebezpiecznych. 

Ze względu na występowanie trwałych zagrożeń 
dla życia i zdrowia pracowników, okręgowi inspek-
torzy pracy wydali – na podstawie art. 9 pkt 3 usta-
wy o Państwowej Inspekcji Pracy – 12 decyzji 

nakazujących zaprzestanie działalności (przy 
czym w jednym przypadku była to decyzja naka-
zująca zaprzestanie działalności całego zakładu, 
w 6 przypadkach – zaprzestania działalności przez 
część zakładu oraz w 5 przypadkach – zaprzestania 
działalności określonego rodzaju). Wydanie decyzji 
spowodowane było przede wszystkim niezadowala-
jącym stanem obiektów w których usytuowano po-
mieszczenia pracy, (stwarzającym nawet zagrożenie 
katastrofą budowlaną). Podstawą dla ww. decyzji 
była również organizacja stanowisk pracy narusza-
jąca podstawowe wymagania bhp (np. brak oświe-
tlenia światłem dziennym, wentylacji, ogrzewania).

Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy pra-
cy wydali 11 tys. decyzji nakazujących wypłatę 

wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku 

pracy. Decyzje te dotyczyły należności dla 156 tys. 
pracowników, na łączną kwotę 132 mln zł. 

Zrealizowanych zostało – do momentu opra-
cowania niniejszego raportu – 7017 decyzji (64% 
wydanych). W efekcie ponad 93 tys. pracowników 
(60% spośród objętych nakazami) otrzymało należ-
ne świadczenia pieniężne na kwotę ogółem ponad 
70 mln zł (53% kwoty nakazanej do wypłaty przez in-
spektorów pracy). Ponadto 121 decyzji zostało zre-
alizowanych częściowo – 4452 pracowników otrzy-
mało świadczenia na kwotę ogółem 3,2 mln zł.

Dodatkowo, w zakresie objętym nakazami, 
część pracodawców dokonała samokontroli prawi-
dłowości naliczania świadczeń i wypłaciła pracowni-
kom kwotę 222 tys. zł.

Łącznie zatem w wyniku działań inspektorów 
pracy wypłacono pracownikom należności na kwo-
tę 73,5 mln zł.

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

W związku z nierealizowaniem przez niektórych 
pracodawców decyzji organów PIP, w okręgowych 
inspektoratach pracy wszczęto 349 postępowań 

egzekucyjnych. W celu przymuszenia do wykona-
nia obowiązków wynikających z nakazów inspekto-
rów pracy, na 323 pracodawców nałożono grzywny 
w łącznej kwocie 4,5 mln zł. 

W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyj-
nego, decyzje wykonało 61 pracodawców; w sto-
sunku do 220 pracodawców umorzono postępowa-
nie – np. w związku z likwidacją zakładu (wg danych 
uzyskanych do momentu opracowania niniejszego 
raportu). Pozostałe postępowania egzekucyjne są 
w toku.

Umorzono 107 grzywien na kwotę 629 tys. zł;
główną przyczyną umorzenia był właśnie fakt wyko-
nania obowiązków wynikających z decyzji inspek-
torów pracy. W rezultacie wszczętej egzekucji wy-
egzekwowano kwotę 247 tys. zł (tytułem grzywien
i kosztów postępowania).

W okresie sprawozdawczym do wojewódz-

kich sądów administracyjnych zostały wniesione 

53 skargi, w tym 50 na decyzje okręgowych inspek-
torów pracy i 3 – na decyzje Głównego Inspektora 
Pracy (29 zaskarżonych decyzji dotyczyło kwestii 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 24 – wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pra-
cy). Z tej liczby skarg wojewódzkie sądy administra-
cyjne rozpatrzyły 30, orzekając o oddaleniu skargi
w 14 przypadkach oraz o uwzględnieniu zasadnoś-
ci 11 skarg. Pięć skarg zostało wycofanych przez 
stronę skarżącą. Do momentu opracowania niniej-
szego raportu pozostałe skargi (w tym 3 na decy-
zje Głównego Inspektora Pracy) nie zostały rozpa-
trzone.
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Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (tys. )
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Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnie-

siono 13 skarg na decyzje okręgowych inspekto-
rów pracy (5 dotyczyło kwestii z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy; 8 – wypłaty wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy). Jedna skar-
ga została przez NSA uwzględniona, 3 – oddalone; 
pozostałe nie zostały (do momentu opracowania 
niniejszego raportu) rozpatrzone.

W razie stwierdzenia w czasie kontroli innych 
naruszeń niż wymienione w art. 9 pkt 1–4 ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy, kierowane są wystą-
pienia o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców ogółem 53 540 wy-

stąpień, zawierających 308 563 wnioski. Domino-
wały wnioski dotyczące nieprawidłowości przy na-
wiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy (36%).

Kontrola realizacji wniosków zawartych w wystą-
pieniach wykazała wysoką skuteczność tego środka 
prawnego; pracodawcy wykonali bowiem ok. 78% 
wniosków. 

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy 
korzystali z przysługujących im środków praw-
nych, nakładając na sprawców wykroczeń grzywny
w drodze mandatów karnych (co dotyczyło 61 643 
wykroczeń), kierując do sądów wnioski o ukaranie 
(w przypadku 6187 wykroczeń), oraz stosując środ-
ki oddziaływania wychowawczego (odnośnie 4960 
wykroczeń).

Wnioski niewykonane dotyczyły najczęściej wy-
płaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy, a wskazywaną przez pracodawców 
przyczyną takiego stanu były z reguły trudności 
finansowe zakładu.

Okręgowi inspektorzy pracy skierowali w okre-

sie sprawozdawczym 13 wystąpień oraz jedno 
pismo interwencyjne, których adresatami były
w szczególności organa samorządu terytorialnego. 
Najwięcej wniosków zawartych w wystąpieniach 
dotyczyło: zaległości urlopowych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych; 
terminowości wypłacania wynagrodzenia; gospo-
darowania przez niektóre jednostki organizacyjne 
środkami finansowymi Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych; informowania o przesłan-
kach wskazujących na dyskryminację i nierówne 
traktowanie pracowników przy ustalaniu wynagro-
dzenia; występowania mobbingu w stosunkach 
pracy; nieprawidłowości w zakresie eksploatacji 
obiektów.

Wykres 4. Zakres przedmiotowy wykroczeń przeciwko prawo pracownika (w tys.)

urządzenia i instalacje energetyczne
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czas pracy

wynagrodzenie za pracę

przygotowanie pracowników  do pracy

  0        2         4        6        8       10      12       14       16      18

2,7

   3,3

    3,5

      4,0

              5,5

               5,7

                 9,3

                 12,7

     16,8

Adresaci wystąpień podjęli stosowne działania 
mające na celu wyeliminowanie sygnalizowanych 
uchybień.

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP nało-
żyli grzywny w drodze 23 864 mandatów karnych 

na łączną kwotę 15,3 mln zł (średnia wysokość 
wyniosła 639 zł). Mandaty nadal stanowią naj-
częstszy rodzaj sankcji; zostały one zastosowane 
w ponad 85% podjętych postępowań w sprawach
o wykroczenia. Spowodowane jest to większą, w oce-
nie inspektorów pracy, skutecznością postępowa-
nia mandatowego. Nie bez znaczenia jest również 
prostsza procedura jego stosowania.

Do sądów grodzkich inspektorzy skierowali 
1904 wnioski o ukaranie. Do czasu opracowa-
nia niniejszego raportu sądy wydały rozstrzygnięcia 
w 1733 sprawach, przy czym w 1564 przypadkach 
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orzekły karę grzywny (w tym 1240 w formie wyroków 
nakazowych), a 17 osób ukarały karą nagany. Wo-
bec jednego sprawcy sąd orzekł karę ograniczenia 
wolności. Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowaną 
większość – niemal 80% – stanowią rozstrzygnięcia, 
które zapadły w postępowaniu nakazowym, umożli-
wiającym szybsze rozpatrywanie spraw. Wadą są-

dowego postępowania w sprawach o wykrocze-

nia jest jego przewlekłość, niejednokrotnie skut-
kująca przedawnieniem karalności wykroczenia.
Z tego też względu wnioski o ukaranie kierowane 
są do sądów głównie w przypadku odmowy przyję-
cia mandatu karnego, lub w razie ujawnienia naj-
cięższych wykroczeń, w szczególności związanych 
z wystąpieniem zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.

Od orzeczeń sądów wniesiono ogółem 264 
środki zaskarżenia, z czego 113 wniesionych zos-
tało przez inspektorów pracy. W wyniku rozpatrzo-
nych apelacji, utrzymano w mocy 15 orzeczeń,
1 zmieniono, 4 orzeczenia przekazano do ponowne-
go rozpoznania, a w 10 przypadkach sąd, uznając 
sprawcę za winnego popełnienia wykroczenia, od-
stąpił od wymierzenia kary. Po rozpatrzeniu sprze-
ciwów od wyroków nakazowych, 86 sprawców 
wykroczeń ukarano grzywnami na łączną kwotę 
59 770 zł, 12 osób uniewinniono, w 4 przypadkach 
sąd odstąpił od wymierzenia kary, a 4 postępowania 
zostały umorzone.

Ostateczna kwota orzeczonych przez sądy grzy-
wien wyniosła 1534 tys. zł.

Wobec 2971 sprawców wykroczeń inspekto-
rzy pracy zastosowali środki oddziaływania wy-

chowawczego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub 
zwrócenia uwagi. Zastosowanie środków wycho-
wawczych miało miejsce głównie w przypadku 
wykroczeń mniejszej wagi, popełnianych przez 
pracodawców w krótkim okresie od momentu roz-
poczęcia działalności, w sytuacji gdy okoliczności 
wskazywały, że środki te są wystarczające dla 
osiągnięcia celu kary, jakim jest spowodowanie 
przestrzegania przez pracodawców obowiązujące-
go porządku prawnego.

W 2006 roku inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury 926 zawiadomień o podejrzeniu po-

pełnienia przestępstwa.
W wyniku wniesionych zawiadomień, zostały 

wszczęte i nadal są w toku 224 postępowania. W 86
przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia po-
stępowania; 284 postępowań umorzono; do sądu 
skierowanych zostało 118 akty oskarżenia (wg da-
nych uzyskanych do chwili opracowania niniejsze-
go raportu).

W analizowanym okresie inspektorzy pracy zło-
żyli 123 zażalenia na decyzje prokuratury dotyczące 
zawiadomień wniesionych w 2006 r., w tym 45 –
na postanowienie o umorzeniu postępowania, 39 
– na postanowienie o odmowie wszczęcia postępo-

wania oraz 38 zażaleń na brak informacji o wszczę-
ciu (lub odmowie wszczęcia) postępowania mimo 
upływu 6 tygodni od skierowania zawiadomienia.
W 1 przypadku zażalenie dotyczyło decyzji o zawie-
szeniu postępowania. Spośród złożonych zażaleń, 
37 zostało uwzględnionych, 29 nie uwzględniono,
a 57 jest nadal rozpatrywanych. 

W wyniku skierowanych 118 aktów oskarżenia, 
sądy uznały 31 oskarżonych winnymi popełnie-
nia zarzucanych im czynów (głównie przestępstw 
z art. 225 § 2, art. 220, 218 § 1 i 270 Kk.), skazując 
ich na karę grzywny (16 osób) i karę pozbawienia 
wolności w zawieszeniu (16 osób); wobec jednego 
sprawcy sąd odstąpił od wymierzenia kary, poprze-
stając na orzeczeniu środka karnego; w 1 przy-
padku postępowanie zostało umorzone, a w 4 wa-
runkowo umorzone (wg danych uzyskanych do 
chwili opracowania niniejszego raportu).

Spośród wniesionych do prokuratury zawia-
domień, nadal największą grupę stanowią zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 225 § 2 Kk., polegającego na 
udaremnianiu lub utrudnianiu inspektorom pracy 
wykonania czynności służbowych – 444 zawiado-
mienia (w 2005 r. – 413) oraz art. 218 § 1 Kk., po-
legającego na złośliwym lub uporczywym narusza-
niu praw pracowników wynikających ze stosunku 
pracy – 303 zawiadomienia (w 2005 r. – 308); na-
tomiast 165 zawiadomień dotyczyło przestępstw 
z art. 270 i 271 Kk., tj. fałszowania dokumentów
i poświadczania nieprawdy.

W 2006 r. na wniosek organów prokuratury, 
inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole, któ-
rych ustalenia stanowiły materiał uzupełniający dla 
potrzeb prowadzonych postępowań przygotowaw-
czych. Kontrole te dotyczyły m.in. wypadków przy 

pracy, a także sieci sklepów „Biedronka”.

W ramach bieżącej współpracy, inspektorzy 
PIP występowali w prowadzonych przez organy 
ścigania postępowaniach zarówno w charakterze 
świadków, jak i biegłych.

Organizowano również szkolenia, prowadzone 
przez sędziów i prokuratorów, w zakresie prze-

Podstawę umorzenia stanowiło najczęściej 
uznanie przez organy prokuratury, iż brak jest zna-
mion czynu zabronionego lub też danych dostatecz-
nie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. 
Odmowa wszczęcia postępowania z art. 225 § 2 Kk. 
(a więc dot. utrudniania lub udaremniania inspek-
torom pracy wykonania czynności służbowych) 
spowodowana była uznaniem przez prokuratorów, 
iż zachowania pracodawców polegające na niesta-
wianiu się na wezwania inspektorów celem złożenia 
niezbędnych wyjaśnień lub okazania dokumentacji, 
nie wypełniają ustawowych znamion przestępstwa.
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stępstw przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową oraz zagadnień procedury karnej, 
a także szkolenia, prowadzone przez inspektorów 
pracy, dotyczące prawnej ochrony pracy i bezpie-
czeństwa pracy.

W celu doskonalenia metod i form współdziała-
nia odbywały się cykliczne spotkania kierownictw 
okręgowych inspektoratów pracy z Prokuratorami 
Okręgowymi i Apelacyjnymi, służące wymianie 
doświadczeń oraz wyjaśnieniu pojawiających się
w praktyce problemów. 

Można ocenić, iż powyższa współpraca przyczy-
nia się do coraz skuteczniejszej walki ze zjawiskiem 
przestępczości w zatrudnieniu.

W wyniku działań kontrolnych podjętych
w 2006 r., inspektorzy pracy skierowali do sądu 375 
powództw o ustalenie istnienia stosunku pra-

cy 400 osób, spośród których 63 osoby zatrud-
nione były na podstawie umowy zlecenia, 8 –
umowy o dzieło, 24 pracowały bez jakiejkolwiek 
umowy, a 305 świadczyło pracę w ramach tzw. sa-
mozatrudnienia. Liczba wytoczonych przez inspek-
torów pracy powództw wzrosła o 39% w stosunku 
do roku 2005 i aż o 268% w porównaniu z rokiem 
2004.

Uzasadnieniem takich postaw jest wciąż trud-

na sytuacja na rynku pracy, która sprawia, że 

dla wielu bezdyskusyjnym priorytetem jest dziś 

sam fakt zarobkowania, a nie podstawa praw-

na zatrudnienia. Stąd też zdarza się dość często, 
że w trakcie postępowania sądowego pracujący
na podstawie umów cywilnoprawnych oświadcza-
ją, że nie są zainteresowani zawarciem umowy
o pracę; prowadzi to zwykle do umorzenia postę-
powania.

W celu przeciwdziałania naruszeniom art. 22 Kp,
inspektorzy pracy kierowali do pracodawców wy-
stąpienia zawierające wnioski o przekwalifikowanie 
umów lub też wnosili o zaprzestanie zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach, gdy łączący 
strony stosunek prawny nosi znamiona stosunku 
pracy. W większości przypadków (prawie 64%) 

Inspektorzy pracy, analizując przyczyny za-
wierania umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których powinna być zawarta umowa o pracę, 
stwierdzają, że w przeważającej liczbie przypadków 
pracodawcy zdawali sobie sprawę z bezprawnego 
charakteru swoich działań, kierując się chęcią unik-
nięcia kosztów i odpowiedzialności związanej z za-
trudnianiem pracownika. Także osoby wykonujące 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (mimo 
spełnienia warunków określonych w art. 22 Kp), 
miały niejednokrotnie świadomość niezgodności
z prawem praktyk pracodawcy, godząc się jednak
z zaistniałym stanem faktycznym. 

wnioski zostały zrealizowane, co doprowadziło do 
przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa.

Wykres 5. Powództwa o ustalenie
stosunku pracy

 375  

   270   

     102

        2006        2005           2004

Do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpły-
nęło w 2006 r. 25 770 skarg i wniosków. Większość 
(68%) zgłosili pracownicy lub byli pracownicy (przy 
czym osoby, które zdecydowały się na złożenie 
skargi dopiero po ustaniu stosunku pracy stanowiły 
w ww. grupie ponad 50%), 4% – związki zawodo-
we; pozostałe skargi i wnioski zgłaszali społeczni 
inspektorzy pracy, organy władzy i administracji 
państwowej oraz organizacje pracodawców. Należy 
podkreślić, że aż 13% skarg zgłoszonych zostało 
anonimowo.

Po zbadaniu skarg, inspektorzy pracy uznali 
znaczną ich część (69%) za zasadną (bądź częścio-
wo zasadną).

Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniej 
kierowane były do PIP skargi z zakresu świadczeń 

pieniężnych (38% ogółu zgłoszonych w 2006 r.). 
Dotyczyły one zwłaszcza niewypłacenia wynagro-
dzenia za pracę lub nieterminowości w jego wypła-
cie. Często skarżono się również na niewypłacenie 
należności za pracę w godzinach nadliczbowych 
oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy.

Drugą pod względem liczebności grupę stano-
wiły skargi dotyczące nawiązywania i rozwiązy-

wania stosunku pracy – 18% (a w szczególności 
– niepotwierdzania warunków umowy o pracę na 
piśmie, niewydania świadectwa pracy lub błędów 
w jego treści, nieprawidłowości związanych z wypo-
wiedzeniem umowy o pracę).

W wielu skargach wskazywano również na naru-
szenia przepisów o czasie pracy (13%), polegające 
na zatrudnianiu w godzinach nadliczbowych, nie-
prowadzeniu lub nierzetelnym prowadzeniu ewiden-
cji czasu pracy, zatrudnianiu w dni wolne, niedziele 
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i święta z naruszeniem przepisów o odpoczynku. 
Należy podkreślić, że nieprawidłowości w zakresie 
pracy w godzinach nadliczbowych polegały w wielu 
przypadkach na ich świadomym planowaniu przez 
pracodawcę z jednoczesnym nierekompensowa-
niem tej pracy ani przez udzielenie czasu lub dnia 
wolnego, ani przez wypłatę wynagrodzenia ze sto-
sownym dodatkiem.

Wykres 6. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg

wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

czas pracy

warunki pracy

urlopy

dyskryminacja i mobbing

pozostałe

38%

18%

13%

10%

15%

3%
3%

Skargi o tematyce bhp stanowiły 10% ogółu 

skarg (pracownicy skarżyli się zwłaszcza na brak 
lub niewłaściwie przeprowadzane badania lekar-
skie, brak szkoleń z zakresu bhp, brak pomieszczeń 
higienicznosanitarnych oraz niewłaściwą tempera-
turę w pomieszczeniach pracy). 

W roku sprawozdawczym wpłynęło do PIP 901 

skarg z zakresu dyskryminacji lub mobbingu.

Zarzuty nierównego traktowania pracowników 
najczęściej dotyczyły dyskryminacji – przy nawiązy-
waniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy oraz przy 
kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych 
warunków zatrudnienia – ze względu na płeć, przy-
należność związkową i wiek, a w mniejszym stopniu 
ze względu na wymiar czasu pracy. 

Podobnie jak w latach poprzednich, kwestie te 
nie stanowiły zazwyczaj głównego przedmiotu skar-
gi (towarzyszyły zwykle zasadniczym problemom 
poruszanym przez skarżących). Pracownicy zgła-
szający ww. skargi byli informowani przez inspekto-
rów pracy o możliwości wystąpienia do właściwego 
sądu z powództwem przeciwko pracodawcy oraz
o wysokości zagwarantowanego prawem odszko-
dowania.

Należy podkreślić, że pojęcia dyskryminacji 

i mobbingu w dalszym ciągu używane są przez 

osoby skarżące zamiennie, bez rozróżnienia ich 
semantycznego zakresu. Mimo upublicznienia 
przypadków mobbingu i medialnej dyskusji na
ten temat, w społecznym odbiorze zjawisko jest 
nadal zbyt często utożsamiane – powierzchownie 
– ze złą atmosferą i niezadowoleniem z warunków 
pracy.

W 2006 r. specjaliści Państwowej Inspekcji Pra-
cy udzielili 1337,5 tys. porad, w tym 1036,8 tys. 
porad prawnych (78%) i 300,7 tys. porad technicz-
nych (22%). Wśród zgłaszających się po porady, 
61% stanowili pracownicy, a 31% – pracodawcy. 
Pozostałe porady udzielone zostały m.in. stronom 
umów cywilnoprawnych, związkom zawodowym 
oraz społecznym inspektorom pracy. 

Spośród ogólnej liczby porad, ok. 8,5 tys. zostało
udzielonych na piśmie, a blisko 5 tys. stanowiły odpo-
wiedzi na pytania przesyłane drogą elektroniczną.

Porady najczęściej dotyczyły problematyki na-
wiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, należ-
ności ze stosunku pracy, czasu pracy i urlopów. 

Tematyka porad z zakresu stosunku pracy to
m.in. treść umowy o pracę i jej rodzaje, przekształ-
canie umów terminowych w umowę na czas nie-
określony (art. 251 Kp.), wypowiedzenie umowy
o pracę (przede wszystkim pytano, kiedy wymaga-
ne jest uzasadnienie takiego wypowiedzenia i jakie 
są zasady jego doręczania), okresy ochrony trwa-
łości stosunku pracy, treść i sposób wydawania 
świadectw pracy, różnica między umową o pracę
a umowami cywilnoprawnymi.

Jak zawsze dużo pytań dotyczyło prawnych moż-
liwości egzekwowania niewypłaconych wynagro-

dzeń, terminu i sposobu wypłaty wynagrodzenia, 
wysokości dopuszczalnych potrąceń, obliczania 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych, dodatku za pracę w niedziele i święta, odpraw 
emerytalno-rentowych oraz odpraw w przypad-
ku zwolnienia z przyczyn niedotyczących pra-
cownika.

Porady z zakresu czasu pracy dotyczyły np. 
wpływu święta na wymiar czasu pracy (duże zain-
teresowanie pod koniec roku kalendarzowego wzbu-
dziły zmiany przepisów art. 130 Kp), odpoczynków 
dobowego i tygodniowego, doby pracowniczej, do-
puszczalności pracy w godzinach nadliczbowych, 
rekompensaty w zamian za pracę w szóstym dniu 
tygodnia, formy ewidencjonowania czasu pracy 
oraz pracy w równoważnym czasie pracy.
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Wykres 8. Struktura podmiotowa zgłaszających się po porady

pracownicy

pracodawcy

związki zawodowe

pozostali61,3%

30,8%

1,6% 6,3%

Wykres 7. Struktura przedmiotowa udzielanych porad

14%

stosunek pracy

wynagrodzenie za pracę

czas pracy

urlopy

ochrona pracy kobiet, zatrudnianie 
młodocianych

bhp

pozostałe

27%

18%

19%

10%

6%

6%

Częstym tematem porad było również nabycie 
prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypo-

czynkowych, wymiar urlopu dla pracowników za-
trudnionych na część etatu, udzielanie urlopu „na żą-
danie”, a także ustalanie wynagrodzenia za urlop.

Ponadto pytano o kwestie dot. ochrony pracy 
kobiet w ciąży, uprawnień młodocianych, lekarskich 
badań profilaktycznych, zaplecza higieniczno-sani-
tarnego, zaopatrzenia pracowników w odzież i obu-
wie robocze, dostarczania posiłków regeneracyj-
nych, prowadzenia postępowania powypadkowego
i sposobu dochodzenia roszczeń odszkodowaw-
czych, a także układów zbiorowych pracy, upraw-
nień związków zawodowych, przyznawania świad-
czeń z ZFŚS.

Porady dotyczyły też definicji mobbingu (pytano 
zwłaszcza o długość trwania zachowań będących 
przejawem mobbingu). Porady z zakresu dyskrymi-
nacji dotyczyły przede wszystkim sposobów docho-
dzenia odszkodowania. 

W roku sprawozdawczym wpłynęły do Państwo-
wej Inspekcji Pracy 232 wnioski o rejestrację 

układów zbiorowych pracy i 1892 wnioski o re-

jestrację protokołów dodatkowych. Co trzynasty 
wniosek nie podlegał rozpatrzeniu (w 2005 r. – co 
dziesiąty). Najczęstszą przyczyną odmowy rozpa-
trzenia było nieuwzględnienie w treści wniosku in-
formacji wymaganych przepisami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwiet-
nia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w spra-
wie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadze-
nia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów 
klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, a także nie-
dołączenie odpowiednich dokumentów (np. pełno-
mocnictw, statutów organizacji związkowych, aktu-
alnych odpisów z KRS). 

W porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszył 
się odsetek układów i protokołów dodatkowych 
zawierających postanowienia niezgodne z prawem
(z 10,3% w 2005 r. do 9,3% w 2006 r.).

W 8 przypadkach strony odwołały się od odmo-
wy rejestracji do sądu (w 7 – sąd oddalił odwołanie,
a 1 sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta). Po-
nadto sąd rozpatrzył 2 odwołania z 2005 r. (jedno zos-
tało oddalone, a drugie częściowo uwzględnione).

W okresie sprawozdawczym w 1 przypadku 
wystąpiono do organu rejestrującego (w trybie
art. 24111 §51 Kp) z zastrzeżeniem, iż zarejestrowany 
układ został zawarty z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. W wyniku przeprowadzonego postępo-
wania organ rejestrujący wykreślił układ z rejestru.

W stosunku do ubiegłych dwóch lat zmniejszyła 
się zarówno liczba zarejestrowanych układów, jak
i protokołów dodatkowych. To samo dotyczy liczby 
zarejestrowanych porozumień o stosowaniu w cało-
ści lub w części układu przez podmioty niebędące 
jego stronami (w 2004 r. zarejestrowano 21 takich 
porozumień, w 2005 r. – 12, a w 2006 r. – 6).
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Spośród 177 zakładowych układów zbiorowych 
pracy, zarejestrowanych w roku sprawozdawczym, 
110, a więc ponad 60%, zostało zawartych po 
rozwiązaniu poprzedniego układu, a pozostałe –
u pracodawców nieobjętych dotychczas układem.

Zarejestrowane w 2006 r. zakładowe układy 

zbiorowe pracy objęły ogółem 68 tys. pracowni-

ków. Najwięcej układów zawarto dla pracowników 
zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (68 –
dla ponad 22,5 tys. osób). Duża liczba pracowni-
ków, tj. prawie 17,5 tys., objęta została układami 
zawartymi przez pracodawców zajmujących się 
pośrednictwem finansowym. 

W układach regulowano głównie systemy wy-
nagradzania, składniki wynagrodzenia i ich wyso-
kość oraz zasady przyznawania pracownikom in-
nych świadczeń pieniężnych. Postanowienia doty-
czące warunków pracy ograniczano najczęściej do 
określenia systemów czasu pracy obowiązujących 
poszczególne kategorie pracowników. Niekiedy
w układach zamieszczano wykazy prac wzbronio-
nych kobietom i młodocianym, określano zasady 
przyznawania pracownikom odzieży i obuwia robo-
czego oraz środków ochrony indywidualnej.

W ostatnich latach strony rzadziej wprowa-

dzają do układów uregulowania korzystniej-

sze od powszechnie obowiązujących. Spośród 
zarejestrowanych w roku sprawozdawczym 177 za-
kładowych układów zbiorowych pracy – tylko 45 
przewidywało np. korzystniejsze, niż kodeksowe, 
zasady wynagradzania za pracę w godzinach 
nadliczbowych, 35 – za pracę w niedziele i święta, 
52 – za pracę w porze nocnej. W 9 układach prze-
widziano wyższy, niż określony w ustawodawstwie 
pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego.

Ograniczenie zakresu korzystniejszych dla pra-
cowników regulacji widoczne jest zwłaszcza w przy-
padku układów zbiorowych pracy zawieranych po 
rozwiązaniu dotychczasowego układu. W nowych 
układach strony rezygnowały z niektórych świad-
czeń, które gwarantował poprzedni układ bądź 
ustalały je na poziomie niższym niż dotychczas. 

Wnioski Ogółem
Układy zbiorowe pracy Protokoły 

dodatkowe

Porozumienia 

(art. 24110)
Informacje

nowe przekształcone

wpływ 2 762 231 1 1 892 6 632

zwrot wniosków
bez rozpatrzenia 244 23 - 147 - 74

zarejestrowano
lub wpisano do rejestru* 2 402 176 1 1 646 6 573

odmowy rejestracji 44 8 - 36 -

układy i protokoły
zawierające postanowienia 
niezgodne z prawem

198 71 - 127 -

* – 31 wniosków wycofano; pozostałe, które wpłynęły pod koniec 2006 r. rozpatrzono w 2007.

Dotyczyło to głównie takich świadczeń, jak dodat-
ki stażowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy 
emerytalno-rentowe. Utrzymuje się tendencja od-
chodzenia od korzystniejszych regulacji w zakresie 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej – na rzecz rozwiązań kodeksowych 
oraz włączania wszelkiego rodzaju dodatków płaco-
wych do płacy zasadniczej.

Protokołami dodatkowymi najczęściej zmienia-
no wysokość składników wynagrodzenia. Wprowa-
dzano też zmiany dotyczące systemów czasu pracy, 
długości okresów rozliczeniowych oraz zwiększano 
roczny limit godzin nadliczbowych. Znaczna część 
zmian wprowadzanych protokołami dodatkowymi 
polegała na zmniejszeniu przysługujących pracow-
nikom dodatkowych składników wynagrodzenia lub 
rezygnacji z prawa do niektórych świadczeń (np. 
dodatków stażowych). Niekiedy też rezygnowano 
z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń soc-
jalnych bądź zmniejszano wysokość odpisów na 
ten fundusz.

W ocenie PIP, mniejsza niż w poprzednich la-
tach liczba zarejestrowanych układów i protokołów 
nie musi oznaczać braku zainteresowania stron,
a zwłaszcza organizacji związkowych, tą metodą re-
gulacji zasad wynagradzania pracowników. Świad-
czy o tym fakt, iż u większości pracodawców po 
rozwiązaniu dotychczasowego układu dochodzi do
zawarcia nowego. Niekiedy jednak rokowania ma-
jące na celu zawarcie układu trwają długo, szcze-
gólnie gdy pracodawcy z uwagi na sytuację finan-
sową zamierzają ograniczyć poziom świadczeń lub 
zrezygnować z ich wypłaty. Z kolei liczba zgłasza-
nych do rejestracji protokołów dodatkowych jest 
zwykle powiązana ze zmianami przepisów prawa 
pracy, zwłaszcza gdy wynika z nich konieczność 
uregulowania niektórych szczegółowych zagadnień 
w układach bądź regulaminach.

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na po-
radnictwo dotyczące układów zbiorowych pracy.
W 2006 r. udzielono prawie 16,5 tys. porad praw-

nych z zakresu tej tematyki. Przeprowadzono 
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także wiele szkoleń dla przedstawicieli organizacji 
związkowych i pracodawców. Problematykę ukła-
dową popularyzowano w audycjach radiowych
i telewizyjnych oraz na łamach prasy ogólnopolskiej 
i lokalnej.

W 2006 r. do okręgowych inspektoratów pracy 
zgłoszono łącznie 659 sporów zbiorowych pracy. 
Najwięcej sporów zarejestrowano w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Katowicach (137), Warszawie 
(84), Wrocławiu i Lublinie (po 51).

Organizacje związkowe wystąpiły do praco-
dawców łącznie z 1206 żądaniami, które dotyczyły
warunków płacy (861), warunków pracy (112), 
świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związ-
kowych (po 46). Pozostałe zgłoszone żądania
(141) nie mieściły się w przyjętej definicji sporu zbio-
rowego.

Wykres 9. Struktura przedmiotowa zgłaszanych żądań

warunki płacy

warunki pracy

świadczenia socjalne

prawa i wolności związkowe

pozostałe
71%

9%

4%
4%

12%

W obszarze warunków pracy związki zawodowe 
żądały m.in. poprawy stanu bhp, ustalenia lub zmia-
ny zasad przydziału środków ochrony indywidual-
nej oraz odzieży i obuwia roboczego, wydawania 
odzieży ochronnej lub wypłacenia równoważni-
ka pieniężnego, udzielenia pracownikom zaległych 
urlopów wypoczynkowych, zapewnienia płatnych 
urlopów szkoleniowych i odpowiedniej obsady iloś-
ciowej stanowisk pracy, a także dokonania ich prze-
glądu i zaprzestania likwidacji stanowisk pracy.

Formułując żądania w sprawach dotyczących 
warunków płacy, związki zawodowe domagały się 
od pracodawców m.in. podwyżek i wypłaty zale-
głych wynagrodzeń, wprowadzenia zmian do wew-
nętrzzakładowych regulacji w zakresie wynagradza-
nia pracowników. Ze względu na to, iż większość 
sporów była prowadzona przez organizacje związ-
kowe działające w ochronie zdrowia, dotyczyły one 
głównie podwyżek płac lekarzy i pielęgniarek, a tak-
że ustalenia dla tych grup zawodowych minimal-
nego wynagrodzenia zasadniczego i realizacji pod-
wyżek na podstawie art. 4a ustawy z 16 grudnia 
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsię-
biorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Odnośnie świadczeń socjalnych – związki za-
wodowe domagały się przekazania odpisów na kon-
to zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
wpłaty na konto funduszu środków, które zostały 
rozdysponowane bez uzgodnienia z organizacją 
związkową, dofinansowania imprez organizowa-
nych dla pracowników przez związki zawodowe.

W sporach z zakresu praw i wolności związko-

wych żądano zaprzestania dyskryminowania i szy-

kanowania członków związku zawodowego oraz 
utrudniania działalności związkowej, równego trak-
towania organizacji związkowych, uznania reprezen-
tatywności związku zawodowego, konsultowania
ze związkami podwyżek płac, informowania związ-
ków zawodowych o zmianie warunków pracy i płacy, 
regulaminów i schematów organizacyjnych, planów 
dot. zatrudnienia, a także przekazania na rachunek 
związku naliczonych składek związkowych.

Zagadnienia niemieszczące się w definicji sporu 
zbiorowego dotyczyły m.in. poprawy sytuacji ekono-
micznej zakładu, polityki zatrudnienia, odstąpienia 
od planowanych zmian organizacyjnych (lub prze-
prowadzenia takich zmian), wstrzymania restruk-
turyzacji zakładu do czasu zawarcia stosownych 
porozumień, wycofania się z niekorzystnych umów 
najmu (dzierżawy) pomieszczeń i placów, zmiany 
sposobu zarządzania zakładem pracy, a także wy-
cofania wypowiedzenia układu zbiorowego pracy.

Prawie 1/4 zgłoszonych żądań dotyczyła spraw 
mieszczących się w zakresie działania Państwowej 
Inspekcji Pracy. W wyniku podjętych działań kontro-
lnych, inspektorzy wydali 310 decyzji nakazujących 
likwidację naruszeń przepisów bhp, 249 decyzji 
dot. wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę 
lub innego świadczenia ze stosunku pracy, a także 
skierowali do pracodawców 230 wystąpień.

Kontrole te pozwoliły wyegzekwować należne 
wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze 
stosunku pracy na kwotę ponad 4,5 mln zł. Praco-
dawcy powiadomili również o realizacji decyzji doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Według informacji uzyskanych do momentu 
opracowania niniejszego raportu, spośród 659 zgło-
szonych sporów zbiorowych, 179 zakończyło się 
podpisaniem porozumienia lub realizacją żądań 
organizacji związkowych (23). W 40 przypadkach 
strony podpisały protokół rozbieżności, otwierając
tym samym drogę do dalszego etapu sporu – me-
diacji bądź arbitrażu; w 17 – spór wszedł w fazę pos-
tępowania prowadzonego z udziałem mediatora;
w 13 – organizacje związkowe odstąpiły od zgłoszo-
nych żądań, kończąc tym samym spór zbiorowy, 
a w 30 – strony zawiesiły prowadzenie rokowań. 
Natomiast w 1 przypadku nastąpiła likwidacja pra-
codawcy.

Strony sporów zbiorowych często nie prze-

strzegają ustawowych procedur ich rozwiązy-

wania. Prowadzenie rokowań jest przedłużane, 
zamiast kończyć się podpisaniem porozumienia lub 
protokołu rozbieżności. Niekiedy strony zawiesza-
ją prowadzenie sporu, czego nie przewiduje usta-
wa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Należy 
również zaznaczyć, że w większości przypadków 
pracodawcy nie powiadomili PIP o zakończeniu 
sporu, czy też rozpoczęciu kolejnego etapu jego 
rozwiązywania, np. arbitrażu (przepisy nie nakładają 
takiego obowiązku).

Zwraca uwagę fakt, że liczba zgłoszonych
w roku sprawozdawczym sporów zbiorowych wzro-
sła prawie trzykrotnie w porównaniu z 2005 r. Miało 
to związek z trudną sytuacją i oczekiwanymi rozwią-
zaniami systemowymi w ochronie zdrowia (które 
wprowadzono ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o prze-
kazaniu środków finansowych świadczeniodawcom 
na wzrost wynagrodzeń). Zakłady opieki zdrowot-

nej zgłosiły w roku sprawozdawczym najwięcej 

sporów, a w dalszej kolejności – zakłady energetyki 
cieplnej, przedsiębiorstwa komunikacji samochodo-
wej i komunikacji miejskiej.

Podsumowując można ocenić, iż kontrole prze-
prowadzane w wyniku zgłoszonego sporu zbioro-
wego, podobnie jak w przypadku skarg związko-
wych, umożliwiają nie tylko przywrócenie porządku 
prawnego w stosunkach pracy, ale także sprzyjają 
łagodzeniu konfliktów społecznych.

W 2006 roku do okręgowych inspektoratów pra-
cy wpłynęło 245 wniosków o wydanie zezwolenia 

za wykonywanie pracy lub innych zajęć zarob-

kowych przez dziecko do ukończenia przez nie

16 roku życia. Złożone wnioski dotyczyły zatrudnie-
nia łącznie 404 dzieci.

Inspektorzy pracy, po przeprowadzeniu kontroli 
u wnioskodawców i stwierdzeniu, że nie istnieją 
żadne uwarunkowania, uniemożliwiające wydanie 
decyzji w sprawie zezwolenia na wykonywanie pra-
cy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, 
wydawali stosowne zezwolenia (łącznie 398 pozy-
tywnych decyzji).

Nie wszystkie złożone wnioski zawierały nie-
zbędne dokumenty, toteż inspektorzy pracy w 6 
przypadkach wydali decyzje odmawiające wydania 
zezwolenia na pracę dzieci.

Nie było przypadków cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko.

Przeważająca liczba wniosków sprowadzała 
się do zamiaru zatrudniania dzieci podczas prób
i występów w przedstawieniach teatralnych, opero-
wych, sporadycznie – udziału w filmach i reklamach 
oraz pracy w wydawnictwach prasowych.

Inspektorzy pracy przeprowadzili w roku spra-
wozdawczym kontrole 6881 obiektów budowla-

nych przekazywanych do użytkowania. Celem kon-
troli było stwierdzenie, czy zastosowane rozwiąza-
nia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są 
zgodne z projektem budowlanym.

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
uchybień dotyczyło wysokości schodów i balustrad, 
długości i szerokości pochylni, wymiarów okien
i drzwi. Często również stwierdzano nieprawidłowo-
ści w zakresie wentylacji, ogrzewania i oświetlenia. 
Nieznaczną poprawę odnotowano w odniesieniu do 
urządzeń i instalacji energetycznych, jednak nadal 
najbardziej istotnym uchybieniem w tym zakresie 
był brak badań i pomiarów urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych.

W 2006 r. inspektorzy pracy, działając na podsta-
wie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, uprawniającego do zajmowania stano-
wiska odnośnie zgodności wykonania obiektu bu-
dowlanego z projektem budowlanym – zgłosili 525

sprzeciwów oraz 9216 uwag w sprawach stwier-

dzonych odstępstw od projektów budowlanych. 
Do momentu opracowania niniejszego raportu, spo-
śród 516 obiektów budowlanych, których dotyczył 
sprzeciw powtórnie skontrolowano 187 (na wniosek 
inwestorów), stwierdzając usunięcie nieprawidłowo-
ści; obiekty te dopuszczono do użytkowania.

W czasie ww. kontroli inspektorzy pracy stwier-
dzili ponadto:
�� 72 przypadki niezaopiniowania projektów przez 

rzeczoznawców ds. bhp (wystosowano zawia-
domienia do organów wydających pozwolenia 
na budowę obiektu);

�� 103 przypadki nieprawidłowych opinii rze-
czoznawców ds. bhp (wystosowano pisemne 
pouczenia oraz wezwano rzeczoznawców do 
złożenia stosownych wyjaśnień);

Wciąż istotną przyczyną stwierdzanych niepra-
widłowości są odstępstwa od projektu budowlane-
go wymuszane przez inwestorów na wykonawcach, 
bez uzgodnienia z projektantami.
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�� 100 przypadków użytkowania obiektu bez wy-
maganego pozwolenia (wystosowano zawiado-
mienia do organów wydających pozwolenia na 
użytkowanie obiektu).
Ponadto, odpowiadając na wnioski (uzasad-

nione względami technologicznymi) w sprawie 
odstępstw od obowiązujących przepisów, okręgowi 
inspektorzy pracy wydali 1110 decyzji wyrażających 
zgodę na zastosowanie w pomieszczeniach stałej 
pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego oraz 
1217 wyrażających zgodę na usytuowanie pomiesz-
czeń stałej pracy poniżej poziomu otaczającego 
terenu.

W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole dot. 174 statków żeglugi śródlądowej, 

lub przybrzeżnej redowej i portowej, w celu wyda-
nia orzeczenia o dopuszczeniu do eksploatacji – pod 
względem bhp. W wyniku kontroli dopuszczono do 
eksploatacji 172 statki, wydając odpowiednie orze-
czenia. W przypadku 2 statków wydano orzeczenia 
z postanowieniem niedopuszczenia do ich eksplo-
atacji (na które, do chwili opracowania niniejszego 
raportu, nie wniesiono zażaleń).

Inspektorzy pracy kontynuowali w 2006 r. spraw-

dzanie informacji składanych przez płatników do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod kątem ich
poprawności, zwłaszcza w zakresie danych o licz-
bie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
oraz poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
(formularz ZUS IWA), które są niezbędne do ustale-
nia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Sprawdzono ww. informacje w czasie 8033 kon-
troli u pracodawców objętych obowiązkiem prze-
kazania formularza ZUS IWA. Łączna liczba osób 
pracujących w skontrolowanych zakładach wyno-
siła 1044 tys., w tym zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy – 993 tys.

Stwierdzono ogółem 523 nieprawidłowe dane 
(tj. dwukrotnie mniej niż w 2005 r.) zawarte w 488 in-
formacjach ZUS IWA. Inspektorzy pracy zawiadomili 
ZUS o ujawnionych uchybieniach i o 23 przypad-
kach niesporządzenia przez płatników informacji 
ZUS IWA.

U niektórych pracodawców inspektorzy pracy 
ujawnili w czasie kontroli nieprawidłowości doty-
czące podanej liczby osób zatrudnionych w wa-
runkach zagrożenia (2,4% skontrolowanych praco-
dawców wobec 3,2% w 2005 r.). Uchybienia były 
m.in. skutkiem braku aktualnych wyników badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 
Inspektorzy pracy wydali decyzje nakazujące pra-
codawcom uaktualnienie ww. badań i pomiarów, 
a do ZUS przekazywali w takich przypadkach in-
formację o braku możliwości jednoznacznego roz-
strzygnięcia poprawności ZUS IWA w tym zakresie. 

Odnotowano także nieprawidłowości dot. po-
dawanej liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy (1,9% skontrolowanych pracodawców 
wobec 2,3% w 2005 r.), które wynikały najczęściej 
z braku rejestru wypadków lub nierzetelnego ich 
prowadzenia.

W ocenie inspektorów pracy, dotychczasowe 

kontrole weryfikujące poprawność danych nie-

zbędnych do ustalania wysokości składki na 

ubezpieczenie wypadkowe, przyczyniają się do 

przestrzegania przepisów przez zdecydowaną 

większość pracodawców. Niemniej, inspektorzy 
pracy wnioskują m.in. o ujednolicenie wytycznych 
do sporządzania informacji ZUS IWA dla praco-
dawców – płatników składek (w ramach roboczej 
współpracy ZUS – PIP). Zasadne jest również wpro-
wadzenie obowiązku sprawdzania przez inspek-
torów pracy, na wniosek ZUS, wyłącznie danych 
służących do ustalania wysokości składki wypadko-
wej (w drodze nowelizacji art. 35 ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych).

Inspektorzy pracy wystosowali w roku sprawoz-
dawczym 6551 pism o charakterze informacyjno-

-prewencyjnym, których adresatami byli zwłaszcza 
pracodawcy i ich organizacje, związki zawodowe, 
organy nadzoru państwowego nad warunkami 
pracy.

Do organów państwowego nadzoru nad wa-
runkami pracy kierowano pisma powiadamiające
o naruszeniach prawa z zakresu kompetencji da-
nego organu. Szczegółowe dane w tym zakresie 
zawiera rozdział IX.

Pisma informacyjno-prewencyjne kierowane do 
pracodawców i organizacji pracodawców, związ-
ków zawodowych, izb rzemieślniczych, zrzeszeń 
rzeczoznawców dotyczyły w głównej mierze oko-
liczności i przyczyn wypadków przy pracy m.in. na 
budowach, przy pracach transportowych, podczas 
wykonywania robót z użyciem elektronarzędzi oraz 
obsługi innych maszyn i narzędzi.

W pismach do pracodawców wskazywano 
niezbędne działania w celu likwidacji (lub ogra-
niczenia) zagrożeń. Inspektorzy pracy zwracali 
m.in. uwagę na: niewłaściwe organizowanie ręcz-
nych prac transportowych, nieprawidłowe maga-
zynowanie, nieprawidłowe organizowanie prac przy 
konserwacji, rozbiórce, usuwaniu i składowaniu 
produktów zawierających azbest, niewłaściwe 
użytkowanie urządzeń podnośnikowych i wózków 
widłowych. W pismach przypominano o obowiąz-
ku respektowania przepisów dotyczących oceny 
zgodności maszyn i urządzeń będących w użytko-
waniu oraz o obowiązku aktualizowania instrukcji 
obsługi maszyn i urządzeń przekazanych użytkow-
nikom.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE
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Wykres 10. Wybrane obszary działalności PIP

przeprowadzone kontrole (w tys.)

 ‘96    ‘97     ‘98     ‘99     ‘00     ‘01    ‘02    ‘03     ‘04    ‘05     ‘06
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78,1

81,5 81,9 85,4
93,6 95,0
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skontrolowani pracodawcy (w tys.)

 ‘96    ‘97     ‘98     ‘99     ‘00     ‘01    ‘02    ‘03     ‘04    ‘05     ‘06
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63,3

wizytacje u rolników indywidualnych (w tys.)
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udzielone porady (w tys.)

 ‘96    ‘97     ‘98     ‘99     ‘00     ‘01    ‘02    ‘03     ‘04    ‘05     ‘06

618

779
872

928

1127

1300
1180

1454 1441
1502
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zgłoszone skargi pracownicze (w tys.)
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Okręgowi Inspektorzy Pracy oceniają pozyty-

wnie efekty skierowanych pism. Większość pra-
codawców poinformowała, że dokonane zostały 
przeglądy techniczne maszyn, urządzeń i instalacji, 
przeprowadzono dodatkowe szkolenia dla pracow-
ników, uwzględniające tematykę zagrożeń i wystę-
pującego ryzyka zawodowego.

Od maja 2005 r. do zadań Państwowej Inspek-
cji Pracy należy współpraca z urzędami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzial-

nymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrud-

nienia pracowników skierowanych do wykony-

wania pracy na ich terytorium, na określony czas, 
przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie 
będącym członkiem Unii Europejskiej. Współpraca 
ta polega na:
�� udzielaniu informacji w zakresie warunków za-

trudnienia pracowników skierowanych do wyko-
nywania pracy na terytorium państwa członkow-

skiego UE, na określony czas, przez pracodaw-
cę mającego siedzibę na terytorium Polski,

�� informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach 
przeciwko prawom pracowników skierowanych 
do wykonywania pracy na terytorium Polski
na określony czas przez pracodawcę mającego 
siedzibę w państwie będącym członkiem UE,

�� wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pra-
cy, właściwego do udzielania żądanej informacji 
ze względu na zakres jego działania.
Wypełniając rolę instytucji łącznikowej w rozu-

mieniu art. 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. w spra-
wie delegowania pracowników w ramach świadcze-
nia usług – w 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy 
współpracowała w zakresie wymiany informacji dot. 
108 spraw: z Francją (41), Belgią (31), Niemcami 
(19), Holandią (11) oraz z Wielką Brytanią, Cyprem, 
Hiszpanią, Włochami, Szwecją, Norwegią (po jed-
nej sprawie).
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BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

Uznając wartość życia i zdrowia pracowników 
za nadrzędny cel, Państwowa Inspekcja Pracy bada 
wszystkie wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe 
zgłoszone przez pracodawców, zgodnie z usta-
wowym obowiązkiem. Ze względu na okoliczności 

Rok Liczba zbadanych wypadków

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem
w tym:

śmiertelnych ciężkich

2006
Ogółem 2 408 3 045 521 995

w tym: wypadki 
zbiorowe 414 1051 80 102

2005
ogółem 2 515 3 172 549 1 029

w tym: wypadki 
zbiorowe 413 1 070 76 129

2004
ogółem 2 766 3 469 547 1 050

w tym: wypadki 
zbiorowe 420 1 123 72 127

wskazujące na możliwość powtórnego zaistnienia 
wypadku – o poważniejszych skutkach – badane 
są także niektóre wypadki lekkie, w szczególności 
pod kątem zastosowania skutecznych środków 
profilaktycznych. 

W 2006 r. inspektorzy pracy zbadali okolicz-

ności i przyczyny 2408 wypadków przy pracy, 
w wyniku których poszkodowanych zostało 3045 
osób, w tym 995 doznało ciężkich uszkodzeń ciała, 
a 521 poniosło śmierć.

Wypadki zbiorowe były najczęściej powodo-
wane utratą kontroli nad środkiem transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym, wskutek cze-
go 347 osób zostało poszkodowanych, w tym 33 
osoby poniosły śmierć.

Blisko 91% poszkodowanych w badanych przez 
PIP wypadkach stanowili pracownicy. Inspektorzy 
pracy badali także wypadki (zgłaszane przez pra-
codawców, inne organy nadzoru i kontroli nad wa-
runkami pracy oraz policję i prokuraturę), w których 
poszkodowane były również osoby wykonujące 
pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub 
samozatrudniające się. 

Źródło: dane PIP.

Pracownicy poszkodowani w badanych przez 
PIP wypadkach zatrudnieni byli głównie w zakła-
dach przetwórstwa przemysłowego (34,6%), a tak-
że budownictwa (16,8%), handlu (10,5%), trans-
portu (8,2%), ochrony zdrowia (6,2%), górnictwa 
(4,0%).

Z kolei zbadane przez PIP wypadki osób świad-
czących pracę na innej podstawie niż stosunek pra-
cy oraz osób samozatrudniających się, najczęściej 
miały miejsce w budownictwie (45%), przetwórstwie 
przemysłowym (14,6%), handlu (13,4%) i obsłudze 
nieruchomości (11,0%).

W stosunku do lat poprzednich nie zmieniła się 
zasadniczo struktura wieku poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy badanych przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy. Niemniej, odnotowano dalszy 

wzrost (do 37%) odsetka poszkodowanych o sta-

żu pracy w zakładzie poniżej 1 roku. 

Status zatrudnienia poszkodowanych 

w wypadkach przy pracy zbadanych 

przez PIP w 2006 r.

Liczba poszkodowanych

ogółem
ze skutkiem 

śmiertelnym

ciężkie 

uszkodzenie 

ciała

lżejsze 

uszkodzenie 

ciała

pracownicy 2 778 445 913 1 420

osoby wykonujące pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy 251 73 73 105

osoby samozatrudniające się 16 3 9 4

Źródło: dane PIP.
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Wykres 11. Struktura poszkodowanych 
w wypadkach (wg wieku)

18 lat 
i poniżej
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i    powyżej
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Wykres 12. Struktura poszkodowanych
w wypadkach (wg stażu pracy)

mniej 
niż 1 rok
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Wykres 13. Najczęściej poszkodowani w wypadkach ogółem – wg zawodów (w%)
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formierze odlewnicy, spawacze, blacharze, monterzy

elektrycy

robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni
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górnicy, robotnicy pomocniczy w górnictwie, robotnicy obróbki 
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kierowcy pojazdów
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Tak jak w latach wcześniejszych, wypadkom 

przy pracy najczęściej ulegali robotnicy budow-

lani, kierowcy pojazdów oraz górnicy. Przedstawi-
ciele tych grup zawodowych (a zwłaszcza kierowcy) 
coraz bardziej dominują też wśród śmiertelnych 
ofiar wypadków.

W 2006 r. nie zmieniła się w zasadniczy sposób 
struktura wydarzeń powodujących wypadki przy 
pracy zbadane przez PIP. 

Do poważnych wypadków przy pracy dochodzi 
najczęściej w związku z utratą kontroli nad środkami 
transportu (głównie pojazdami samochodowymi) 
lub sprzętem ruchomym (np. żurawie samojezdne, 
ruchome urządzenia podnoszące lub przewożące). 
Łącznie wskutek tego typu wydarzeń poszkodo-
wanych zostało 581 osób, w tym 136 zmarło, co 

oznacza, że prawie co czwarta śmierć w wypadkach 
(badanych przez PIP w 2006 r.) to skutek utraty kon-
troli nad środkami transportu. 

Aż 70% wszystkich czynników materialnych 
związanych z upadkami z wysokości stanowiły 
elementy stałe obiektów budowlanych usytuowane 
nad poziomem ziemi (dachy, okna, schody), a także 
elementy tymczasowe i przestawne (rusztowania 
i drabiny). Wskutek upadku z wysokości poszkodo-
wane zostały 364 osoby, w tym 85 zmarło.

Materiały budowlane, elementy montażowe lub 
narzędzia to główne czynniki materialne w wyda-
rzeniach sklasyfikowanych pod nazwą – uderzenie 
przez spadający z góry przedmiot. Poszkodowanych 
z tego powodu zostało 249 osób, w tym 48 poniosło 
śmierć. 

Wykres 14. Najczęściej poszkodowani w wypadkach śmiertelnych – wg zawodów (w %)

mechanicy maszyn i urządzeń

formierze odlewnicy, spawacze, blacharze, monterzy

elektrycy

robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

kowale, ślusarze i pokrewni

górnicy, robotnicy pomocniczy w górnictwie, robotnicy obróbki 
kamienia

kierowcy pojazdów

robotnicy budowlani (robót stanu surowego, wykończeniowych)
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Utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym 
materiałem powoduje takie urazy, jak zmiażdżenie, 
uderzenie przez obracający się lub opadający 
przedmiot. W następstwie tego wydarzenia poszko-

dowanych zostało 219 osób (w tym 13 śmiertelnie), 
które pracowały najczęściej przy pilarkach – 52 
poszkodowanych, prasach – 43, frezarkach – 28, 
strugarkach – 26 oraz piłach – 17.

Wykres 15. Wydarzenia powodujące najwięcej wypadków (w%)
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inne (w tym: nagłe przypadki medyczne)

upadek osoby na tym samym poziomie

utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym materiałem

uderzenie przez spadający z góry przedmiot

upadek osoby z wysokości

utrata kontroli nad środkami transportu i sprzętem ruchomym

2006
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Wykres 16. Wydarzenia powodujące najwięcej wypadków śmiertelnych (w%)
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Do wypadków drogowych powodujących 
śmierć lub poważne urazy pracowników, docho-
dziło najczęściej podczas wykonywania pracy 
w zakładach prowadzących działalność o charakte-
rze usługowym (transport, pośrednictwo finansowe, 
handel itp.) lub użytku publicznego (ochrona zdro-

wia, administracja publiczna itp.). Poszkodowani 
to, oprócz kierowców zawodowych i operatorów 
sprzętu ruchomego, również lekarze, pielęgniar-
ki, sanitariusze, przedstawiciele ds. handlowych 
i administracyjnych, pracownicy usług ochrony, 
kierownicy firm.

Wykres 17. Struktura poszkodowanych w wypadkach wskutek utraty kontroli nad środkami transportu 
lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie) wg sekcji gospodarki narodowej (w %) 

budownictwo

przetwórstwo przemysłowe

edukacja

działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała

obsługa nieruchomości i firm

handel i naprawy

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

pośrednictwo finansowe

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

transport, gospodarka magazynowa i łączność
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Blisko 79% przyczyn wypadków, w których na-
stąpiła utrata kontroli nad środkami transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym, wiązało się 
z niewłaściwym zachowaniem osoby poszkodowanej 
(m.in.: zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem 
– 16,3%, zbyt szybka jazda – 11,7%, niedostateczna 
koncentracja na wykonywanej czynności – 8,5%). 
Ustalone przyczyny organizacyjne stanowiły 17% 
ogółu przyczyn, a przyczyny związane ze stanem 
technicznym pojazdów – 4%. Wypadki drogowe re-
jestrowane są w zakładowych rejestrach wypadków, 
jednak pracodawcy nie zawsze mogą skutecznie im 
zapobiegać – poza rzetelnym przestrzeganiem prze-
pisów o czasie pracy kierowców i dbałością o dobry 
stan techniczny środków transportu. 

W 2006 r. stwierdzono znaczący wzrost liczby 
wypadków przy pracach budowlanych. Inspektorzy 
zbadali w tej branży wypadki, w wyniku których po-
szkodowane zostały 553 osoby (w tym 130 śmier-
telnie, a 195 doznało ciężkich obrażeń ciała); byli 
to głównie pracownicy (79%). O pozostałych po-
szkodowanych, zatrudnionych w formule cywilno-

prawnej lub samozatrudniających się, uzyskiwano 
informacje od policji lub prokuratury. Z danych PIP 

dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków 

na placach budów w 2006 r. wynika, że udział 

poszkodowanych o stażu pracy w zakładzie krót-

szym niż 1 rok wynosił aż 55,2% (w stosunku do 
ogółu poszkodowanych) i zwiększył się w porów-
naniu z rokiem poprzednim o 1,4%. Spośród 130 

ofiar śmiertelnych – 32 osoby poniosły śmierć już 

w pierwszym tygodniu pracy na budowie. 
Ustalone przez inspektorów pracy przyczyny 

omawianych zdarzeń wskazują m.in. na błędy w za-
kresie przygotowania poszkodowanych do wykony-
wanej pracy (brak wstępnych szkoleń bhp, informacji 
o poziomie ryzyka i sposobach bezpiecznego zacho-
wania się na danym stanowisku pracy oraz wiedzy 
o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywa-
nia pracy na wysokości). Nieprawidłowościom tym 
z reguły towarzyszy tolerowanie przez bezpośredni 
nadzór odstępstw od podstawowych zasad bhp. 

Poszczególne kategorie przyczyn wypadków 
przy pracy charakteryzowały się podobnym jak 
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Wykres 18. Struktura przyczyn wypadków śmiertelnych (w%)

wady materiałowe

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika

niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 
lub jego brak

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

stan psychofizyczny niezapewniający bezpiecznego 
wykonywania pracy

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania 
techniczne i ergonomiczne

niewłaściwe, samowolne zachowanie się przez 
pracownika

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

nieprawidłowe zachowanie się pracownika
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w minionych latach udziałem procentowym. Według 
ustaleń inspektorów pracy, przyczyny techniczne 

stanowiły 12% ogólnej liczby przyczyn, przyczyny 
organizacyjne – 36%, a przyczyny ludzkie – 52%.
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Przyczyny techniczne to w szczególności:
�� brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny 

urządzeń ochronnych (osłony zabezpieczające 
przed dostępem do stref niebezpiecznych, blo-
kady napędu, urządzenia ograniczające wysięg 
elementów ruchomych itp.) – 31% w grupie 
przyczyn technicznych;

�� niewystarczająca wytrzymałość czynnika mate-
rialnego – 11%;

�� niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 
(np. brak zamocowania maszyny do podłoża, 
niewłaściwe położenie środka ciężkości) – 13%;

�� ukryte wady materiałowe czynnika materialnego 
– 6%; 

�� brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny 
urządzeń sygnalizujących powstawanie zagro-
żeń – 5%;

�� wady konstrukcyjne czynnika materialnego 
– 7%.

Przyczyny organizacyjne:
�� brak nadzoru nad pracownikami – 12% w grupie 

przyczyn organizacyjnych;
�� tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpiecznej pracy – 10%;
�� brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowni-

ków w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergono-
mii – 9%;

�� brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pra-
cy, w tym dot. obsługi maszyn i urządzeń oraz 
prowadzonych procesów technologicznych 
– 9%;

�� niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych (np. 
na placach budów), wykonywanie pracy w zbyt 
małej obsadzie – 5%;

�� niedostateczna konserwacja oraz niewłaściwe 
naprawy (remonty) maszyn i urządzeń – 5%;

�� niedostateczne przygotowanie zawodowe i brak 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych – 4%;

Wykres 19. Obszary naruszeń przepisów bhp – wykroczenia najczęściej popełniane przez pracodawców 
w związku z wypadkami przy pracy (w%)

eksploatacja obiektów i pomieszczeń

zgłaszanie wypadków do PIP

bezpieczeństwo przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

ryzyko zawodowe

transport

czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej

bezpieczeństwo obsługi maszyn i urządzeń

przygotowanie do pracy

organizacja stanowisk i procesów pracy
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�� niewyposażenie pracowników w środki ochrony 
indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych środ-
ków – 4%;

�� brak odpowiednich dojść do stanowisk pracy 
– 3%.
Przyczyny ludzkie:

�� nieprawidłowe zachowanie się pracownika, 
w tym: zaskoczenie niespodziewanym zdarze-
niem – 18%, niedostateczna koncentracja uwagi 
na wykonywanej czynności – 12%, lekceważe-
nie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) – 9%, 
nieznajomość zagrożenia, przepisów i zasad 
bhp oraz brak doświadczenia – 7% (łącznie po-
nad 45% w grupie przyczyn ludzkich);

�� niewłaściwe, samowolne, zachowanie się pra-
cownika, w tym: przechodzenie, przejeżdżanie 
lub przebywanie w miejscach niedozwolonych; 
wejście, wjechanie w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa; 
wykonywanie czynności bez usunięcia zagro-
żenia (np. niewyłączenie maszyny, napięcia), 
niewłaściwe operowanie kończynami w strefie 
zagrożenia – 14%; 

�� niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem mate-
rialnym (np. niewłaściwe uchwycenie narzędzi, 
wykonywanie pracy niewłaściwymi narzędziami, 
nieodpowiednie zabezpieczenie czynnika, np. 
niezaciągnięcie hamulca) – 6%;

�� nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracow-
nika – 3%.
Po przeanalizowaniu okoliczności i przyczyn 

wypadków inspektorzy pracy wydali 2933 decy-

zje, a w wystąpieniach skierowali 3249 wniosków 
o usunięcie naruszeń prawa. Ponadto, w związku 
ze stwierdzeniem 1928 wykroczeń przeciw pra-
wom pracowniczym w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy nałożyli 959 mandatów karnych 
na łączną kwotę 742 tys. zł. Skierowali także 124 
wnioski do sądów grodzkich o ukaranie osób 
winnych popełnienia wykroczeń; sądy rozstrzygnęły 
dotychczas 96 wniosków i nałożyły kary grzywny 
w łącznej kwocie 122 030 zł. W 26 sprawach in-
spektorzy zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa (do chwili opracowania 
sprawozdania – w jednej sprawie sąd wymierzył 
karę pozbawienia wolności; cztery akty oskarżenia 
skierowali prokuratorzy do sądów, natomiast w sied-
miu sprawach wszczęte zostało postępowanie 
– po zażaleniu na brak reakcji ze strony prokuratury, 
w dwóch – prokuratorzy odmówili wszczęcia postę-
powania). 

W 2006 r. inspektorzy PIP zbadali także przy-
czyny 25 zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
w zakładach przetwórstwa przemysłowego, na bu-
dowach, w placówkach handlowych i usługowych, 
transporcie i składowaniu oraz w szkołach. Między 
innymi: do 7 zdarzeń doszło wskutek załamania się 

elementów konstrukcyjnych znajdujących się w bu-
dynkach; do 6 – wskutek pożaru i zapłonu chemicz-
nej substancji lub wybuchu; do 3 – wskutek utraty 
kontroli nad sprzętem ruchomym, do 2 – wskutek 
emisji par i gazów substancji chemicznych. 

Przyczyny zbadanych zdarzeń potencjalnie wy-
padkowych to najczęściej niewłaściwa organizacja 
pracy (49%), a głównie brak nadzoru lub tolerowa-
nie przez osoby sprawujące nadzór niebezpiecz-
nych metod wykonywania pracy, także brak szkoleń 
i instrukcji. Na niespełna 1/3 stwierdzonych przy-
czyn złożyły się zachowania samych pracowników, 
a 1/5 stanowiły wady konstrukcyjne i materiałowe 
maszyn i urządzeń. 

Państwowa Inspekcja Pracy rozwijając na coraz 
większą skalę działalność prewencyjną, popularyzu-
je wśród pracodawców wiedzę o ekonomicznych 

skutkach wypadków przy pracy. 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymsto-

ku kontynuowano monitorowanie kosztów wypad-
ków przy pracy – ponoszonych tak przez pracodaw-
ców, jak i całe społeczeństwo (koszty świadczeń 
i leczenia) – według metody opracowanej przez 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy In-
stytut Badawczy. Szczególną uwagę zwrócono 
na koszty wypadków w budownictwie (obliczono 
koszty ok. 25% wypadków przy pracy w budownic-
twie na terenie woj. podlaskiego). Uzyskane w ten 
sposób dane wykorzystywane są w działalności pre-
wencyjnej, adresowanej do pracodawców zaintere-
sowanych poprawą bezpieczeństwa pracy, także 
w aspekcie ograniczania kosztów wypadków. 

Do pracodawców, organizacji pracodawców 
i związków zawodowych oraz organów władzy 
terenowej skierowano w roku sprawozdawczym 
ok. 1000 pism informujących o przyczynach zbada-
nych wypadków oraz możliwych do zastosowania 
środkach profilaktycznych. Adresatami tych pism 
byli w szczególności pracodawcy, u których – 
w ocenie inspektorów – mogły występować zagroże-
nia identyczne lub podobne do tych, jakie w innych 
zakładach już skutkowały poważnymi wypadkami 
przy pracy. W roku 2006 ww. pisma w dużej części 
kierowane były m.in. do firm budowlanych, trans-
portowych, handlowych (supermarkety), zakładów 
metalowych, firm produkujących żywność. 

Organizowano także spotkania z pracodawcami 
różnych branż i stowarzyszeniami pracodawców, 
zakładowymi społecznymi inspektorami pracy oraz 
przedstawicielami związków zawodowych, które 
poświęcone były przede wszystkim problematyce 
zapobiegania wypadkom przy pracy.

Na stronach internetowych Państwowej In-
spekcji Pracy zamieszczano bieżące informacje 
o przyczynach zaistniałych wypadków, naruszo-
nych przepisach i błędach popełnionych przez 
zakładowe zespoły badające wypadki.
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W 2006 r. kontynuowano kontrole przestrze-
gania przez pracodawców przepisów rozporządze-

nia Rady Ministrów z dnia 28.07.1998 r. w spra-

wie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, 

a także zakresu informacji zamieszczanych 

w rejestrze wypadków przy pracy. Ocenie pod-
dano 7038 dokumentacji powypadkowych u 1975 
pracodawców, zatrudniających łącznie 449,3 tys. 
pracowników. 

Wyniki kontroli wskazują, że skala nieprawidło-
wości w zakresie zgłaszania i rejestracji zdarzeń 
wypadkowych utrzymuje się na poziomie dwóch 
poprzednich lat.

Nadal najwięcej uchybień w zakresie zgła-

szania wypadków organom Państwowej Inspek-

cji Pracy i sporządzania karty statystycznej GUS 

odnotowuje się w mikroprzedsiębiorstwach (do 

9 osób) i zakładach zatrudniających 10–49 pra-

cowników. W ocenie inspektorów pracy, niepra-
widłowości te mają związek przede wszystkim 
z nieznajomością przepisów prawa pracy przez 
pracodawców i funkcjonującym w tych grupach za-
kładów niedoskonałym systemem realizacji zadań 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres sprawozdawczy był drugim rokiem obo-
wiązywania nowej karty statystycznej GUS, uwzględ-
niającej wymagania Biura Statystycznego Wspólnot 
Europejskich – Eurostat. Z kontroli wynika, że naj-
mniej problemów z interpretacją nowej klasyfikacji 
wypadkowej mają zakłady duże, posiadające zor-
ganizowane służby bhp, najwięcej zaś – zakłady 
mniejsze, które nie mają obowiązku tworzenia takiej 
służby.

Wykres 20. Najczęstsze uchybienia w zakresie zgłaszania i rejestracji zdarzeń wypadkowych 
wg wielkości zatrudnienia (w %)

zgłoszenie wypadku przez 
poszkodowanego do pracodawcy 

– w odległym terminie

nierejestrowanie wszystkich wypadków

zgłoszenie wypadku przez pracodawcę 
do PIP z opóźnieniem

niesporządzenie statystycznej karty 
wypadku GUS

nieprawidłowe sporządzenie statystycznej 
karty wypadku GUS

nieterminowe sporządzenie statystycznej 
karty wypadku GUS
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Wykres 21. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia postępowania powypadkowego (w %)

nieprzystąpienie do ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadku

przystąpienie do ustalania okoliczności 
i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną 

zwłoką

brak uzasadnienia przekroczenia 
14 dniowego terminu dochodzenia 

powypadkowego

niedotrzymanie 5-dniowego terminu 
zatwierdzenia protokołu powypadkowego 

przez pracodawcę

ustalenie tylko okoliczności wypadku 

ustalenie innych przyczyn wypadku niż 
wynikające z analizy inspektora pracy

nieokreślenie środków i wniosków 
profilaktycznych

ustalenie środków i wniosków 
profilaktycznych nieadekwatnych do 

przyczyn wypadku

ustalenie tylko niektórych przyczyn 
wypadku

niezastosowanie przez pracodawcę 
środków i wniosków profilaktycznych 

niewłaściwy skład zespołu 
powypadkowego
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Podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy 
pracy ujawnili wiele nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia postępowania powypadkowego, 
a w szczególności: przystępowanie do dochodze-
nia z nieuzasadnioną zwłoką, ustalenie tylko części 
przyczyn oraz formułowanie nieadekwatnych do 

stanu faktycznego wniosków profilaktycznych. 
Również i w tym obszarze najwięcej nieprawidłowo-
ści odnotowano w zakładach zatrudniających do 
9 oraz 10–49 osób.

Zdaniem inspektorów pracy, szczególnie w ma-
łych zakładach, zespoły powypadkowe, w skład 
których wchodzą – pracodawca i specjalista spoza 
zakładu nie ujawniają często przyczyn technicz-
nych i organizacyjnych, wynikających z zaniedbań 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; nie 

wnioskują o wprowadzenie zmian wymagają-

cych znacznych nakładów finansowych, sugeru-

jąc jedynie rozwiązania doraźne, które nie mają 

istotnego wpływu na stan warunków pracy.
Wyniki kontroli wskazują, że działania Pań-

stwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie prewencji 
wypadkowej, a zwłaszcza akcje promocyjno-infor-
macyjne, powinny być kierowane głównie do ma-
łych podmiotów gospodarczych, nieposiadających 
służby bhp, i polegać na:
�� przekazywaniu zrzeszeniom pracodawców, 

organizacjom związkowym oraz stowarzysze-

niom pracowników służby bhp informacji o za-
istniałych wypadkach i katastrofach, ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na ich okoliczności 
i przyczyny oraz dobór odpowiednich środków 
prewencyjnych;

�� uwzględnianiu problematyki dochodzeń powy-
padkowych i prewencji wypadkowej w tematyce 
seminariów, narad, szkoleń i konferencji – orga-
nizowanych dla różnych środowisk (pracodaw-
cy, związkowcy, służby bhp, szkoły i inne);

�� prowadzeniu poradnictwa dot. wypadkowości,
obejmującego zwłaszcza problematykę: kwalifika-
cji zdarzeń wypadkowych, dochodzeń powypad-
kowych, obowiązków pracodawców i poszkodo-
wanych, trybu ubiegania się przez poszkodowa-
nych o świadczenia odszkodowawcze;

�� udostępnianiu za pośrednictwem strony inter-
netowej Głównego Inspektoratu Pracy i okręgo-
wych inspektoratów pracy przepisów, wzorów 
dokumentów i innych materiałów z zakresu 
wypadkowości pracodawcom i służbie bhp 
oraz rozpowszechnianiu poradników, broszur 
i innych wydawnictw dotyczących postępowa-
nia powypadkowego;

�� współpracy z mediami o zasięgu ogólnopolskim 
i regionalnym w celu upowszechniania informa-
cji o wypadkach przy pracy i katastrofach oraz 
przedsięwzięciach prewencyjnych.
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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakładach charakteryzujących się 
największym nasileniem zagrożeń 
zawodowych (wzmożony nadzór)

W 2004 r. PIP objęła programem wzmożonego 
nadzoru (zaplanowanym na 3 lata) – 92 zakłady, 
charakteryzujące się wysokimi przekroczeniami 
norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną 
liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaź-
nikami wypadkowości. Z grupy tej zostało w roku 
sprawozdawczym 76 zakładów, zatrudniających 
81,7 tys. pracowników (w tym 15,7 tys. kobiet
i 62 pracowników młodocianych). W odniesieniu do 
16 zakładów zrezygnowano ze wzmożonego nad-
zoru: z powodu ogłoszenia upadłości (2 zakłady), 
zmian w strukturze organizacyjnej i przeniesienia 
całej produkcji za granicę (2 zakłady) oraz – co 
zasługuje na szczególne podkreślenie – poprawy 
warunków pracy (12 zakładów).

Z ustaleń inspektorów wynika, że w 2006 r.
w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi 
ze środowiskiem i uciążliwością pracy oraz czyn-
nikami mechanicznymi (związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi) pracowało w ww. za-
kładach łącznie 31,9 tys. osób, tj. około 40% ogółu 
zatrudnionych (w 2005 r. ponad 32 tys., tj. ok. 37% 
zatrudnionych, a w 2004 roku – 41 tys. osób, czyli 
43% zatrudnionych). W większości zakładów pra-
cownicy byli narażeni na działanie kilku czynników 
szkodliwych jednocześnie.

Stan wypadkowości w zakładach objętych w la-
tach 2004–2006 wzmożonym nadzorem przedsta-
wiono w tabeli:

Wypadki przy pracy w latach 2004–2006

Wyszczególnienie
Rok

2004 2005 2006

liczba wypadków 
ogółem, w tym: 2 087 2 053 1 981

śmiertelnych 6 10 8

ciężkich 23 17 10

wskaźnik 
częstotliwości 21,8 23,4 24,2

Należy zaznaczyć, że tylko w 4 zakładach obję-
tych w roku 2006 wzmożonym nadzorem nie odno-
towano wypadków przy pracy. 

Znaczna była także zapadalność na choroby 
zawodowe. W 2006 r. stwierdzono w tych zakładach 
144 choroby zawodowe, w tym 87 (61%) u emery-
tów i rencistów. Podobnie jak w latach poprzednich, 
dominowała pylica płuc (76 przypadków) oraz
uszkodzenie słuchu (33). Roczny wskaźnik zacho-
rowalności (liczba chorób zawodowych w prze-

liczeniu na 100 tys. pracowników) wyniósł 177. 
Taka struktura chorób zawodowych potwierdza, że 
nadmierny hałas oraz pyły przemysłowe w dal-

szym ciągu stanowią w wielu zakładach główne 

zagrożenia zawodowe. Szczegółowe dane nt. licz-
by chorób zawodowych w zakładach objętych wzmo-
żonym nadzorem w latach 2004–2006 zawarto
w tabeli.

Choroby zawodowe stwierdzone

w latach 2004–2006 w zakładach objętych 

wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie

Rok

2004 2005 2006

liczba chorób ogółem 201 125 144

uszkodzenie słuchu 61 33 33

zespół wibracyjny 7 7 5

pylice płuc 105 65 76

choroby skóry 1 3 3

roczny wskaźnik 
zachorowalności 210 143 177

liczba chorób 
stwierdzonych
u emerytów i rencistów

159 81 87

Informacje nt. najważniejszych nieprawidłowo-
ści stwierdzonych podczas kontroli przedstawiono 
na wykresie.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w ciągu 

3 lat nastąpiła w zakładach objętych wzmożonym 

nadzorem poprawa w zakresie: zatrudniania pra-

cowników w warunkach narażenia na działanie 

czynników szkodliwych, prowadzenia i organi-

zacji transportu wewnątrzzakładowego, stanu 

wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia oraz eks-
ploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, acz-
kolwiek skala nieprawidłowości jest nadal znaczna. 
W ostatnim etapie realizacji planu długofalowego 
odnotowano również pozytywne tendencje w sfe-
rze magazynowania i składowania materiałów oraz 
przygotowania pracowników do pracy. W dalszym 

ciągu jednak nie osiągnięto poprawy w zakresie 

dostosowania maszyn i urządzeń technicznych 

do wymogów bhp. Najczęściej stwierdzano brak 
osłon, niesprawne lub niewłaściwie oznaczone i usy-
tuowane wyłączniki bezpieczeństwa, brak doku-
mentacji technicznej i eksploatacyjnej. Przyczyną 
jest przede wszystkim niedostatek środków finan-
sowych na modernizacje czy też zakup nowych, 
bezpieczniejszych maszyn i urządzeń.
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Wykres 22. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych – naruszenia przepisów

przygotowanie pracowników do pracy

magazynowanie i składowanie

stan pomieszczeń higienicznosanitarnych

prowadzenie i organizacja transportu wewnątrzzakładowego

stan wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia

zatrudnianie pracowników w warunkach narażenia na działanie 
czynników szkodliwych

stan budynków i pomieszczeń pracy

eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

prowadzenie procesów technologicznych

dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymogów bhp

    2006          2005          2004
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Wszyscy kontrolowani w 2006 r. pracodawcy 
przeprowadzili ocenę ryzyka zawodowego i tylko 
w 10 zakładach ta ocena była niepełna. Należy 
podkreślić, że w 98% skontrolowanych zakładów 
pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawo-
dowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Po-
nadto, jeśli przeprowadzona ocena wykazała ryzyko 
niedopuszczalne, pracodawcy podejmowali dzia-
łania korygujące lub zapobiegawcze na stanowi-
skach pracy (75% zakładów).

W 74 zakładach funkcjonowała służba bhp,
a w 50 – społeczna inspekcja pracy. Komisje bez-
pieczeństwa i higieny pracy powołano w 56 zakła-
dach, czasem nawet w zakładach, w których stan 
zatrudnienia nie nakładał na pracodawcę takiego 
obowiązku. W 80% kontrolowanych przedsiębiorstw 
dokonywany był przegląd stanowisk pracy oraz 
okresowe oceny stanu bhp. Mimo to poziom bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników nadal 
nie był zadowalający.

Inspektorzy PIP, w ramach działalności prewen-
cyjnej, ukierunkowywali pracodawców, wskazując 
im obszary największych zagrożeń oraz udzielając 
konsultacji w zakresie poprawy warunków pracy. 
Promowali także wdrażanie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy, bowiem z praktyki 
wynika , że systemowe podejście do zarządzania 
bhp jest to skuteczny sposób na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy. Najlepszych przykładów 

pozytywnych działań w tym zakresie dostarczają 

przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat sys-

temu zarządzania bezpieczeństwem pracy, jak 
np. Kopalnia Węgla Kamiennego „MURCKI” w Ka-
towicach. Do wdrażania ww. systemów przystąpi-
ły także inne zakłady, m.in. KWK „BIELSZOWICE”
w Rudzie Śląskiej, KWK „POKÓJ” w Rudzie Śląskiej, 
czy też Zakład Górniczy „PIEKARY” w Piekarach 
Śląskich. W ocenie inspektorów pracy przyczyny 
istniejących nieprawidłowości tkwią nie tylko – jak 
wskazali sami pracodawcy – w braku środków fi-
nansowych na niezbędne remonty (modernizacje), 
przy jednoczesnym braku rozwiązań prawnych za-
chęcających do inwestowania w bezpieczeństwo 
i higienę pracy (ulgi podatkowe; kredyty ZUS oraz 
niższe składki ZUS), ale również w nieznajomości,
a nawet lekceważeniu przepisów i zasad bhp oraz 

zbyt małym zatrudnieniu powodującym problemy 

organizacyjne.
Ze względu na skalę zagrożeń występujących 

w zakładach objętych wzmożonym nadzorem ko-
nieczne jest:
�� prowadzenie w tej grupie przedsiębiorstw dal-

szych kontroli;
�� rozpowszechnianie poradników z zakresu do-

brych praktyk, oceny ryzyka zawodowego, za-
grożeń wynikających z występowania czynników
szkodliwych i niebezpiecznych oraz sposobów 
przeciwdziałania im;

�� zintensyfikowanie przedsięwzięć profilaktyczno-
promocyjnych, adresowanych w szczególności 
do kadry kierowniczej, służb bhp i organizacji 
związkowych.

2.  Energetyka zawodowa – zapobieganie 
upadkom z wysokości

Kontrolami objęto zakłady energetyki zawodo-
wej (elektrownie, elektrociepłownie, elektroenerge-
tyczne spółki przesyłu, rozdziału i dystrybucji energii 
elektrycznej), w których podczas budowy, przebu-
dowy, remontu urządzeń lub sieci energetycznych, 
czy też pomieszczeń w obiektach budowlanych 
– wykonywane były prace na wysokości.

Inspektorzy przeprowadzili kontrole u 209 pra-
codawców, którzy zatrudniali, na terenie 63 zakła-
dów energetyki zawodowej, 5,8 tys. pracowników 
wykonujących prace na wysokości. Z wymienionej 
liczby pracodawców, 173 reprezentowało sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się
w montażu i wykonywaniu remontów urządzeń oraz 
sieci energetycznych (były to więc firmy zewnętrz-
ne, świadczące usługi na rzecz zakładów energe-
tycznych). 

Ujawnione w toku czynności kontrolnych naru-
szenia prawa polegały najczęściej na niestosowaniu 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości, braku odpowiednich pomostów robo-
czych i balustrad, a także na nieprawidłowościach 
w zakresie montażu, demontażu i eksploatacji 
rusztowań. Szczegółowe dane przedstawiono na 
wykresach.

Podsumowując wyniki kontroli, można ocenić, 
iż zdecydowanie lepszy stan bhp odnotowano

u pracodawców, którzy w przeszłości byli już 

kontrolowani przez inspektorów pracy, co dowo-
dzi skuteczności działań PIP.

Natomiast wśród firm kontrolowanych po raz 
pierwszy, najwięcej nieprawidłowości dotyczy tzw. 
mikroprzedsiębiorstw (tj. zatrudniających do 9 pra-
cowników). 

Szczególnie niepokoi fakt, że aż 40% kontrolo-
wanych pracodawców nie przydzieliło pracownikom 
wykonującym prace na wysokości – wymaganych 
środków ochrony indywidualnej (szelek z linką bez-
pieczeństwa, hełmów ochronnych), oraz że u ponad 
1/3 pracodawców stwierdzono niestosowanie ww. 
środków przez pracowników, mimo że zostały im 
przydzielone (problem dotyczył m.in. wykonywania 
prac z koszy podnośników samochodowych wy-
magających wychylania się poza obręb balustrady 
pomostu roboczego).
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W ocenie inspektorów pracy stwierdzone niepra-
widłowości wynikają zwłaszcza z:
– organizowania (przez kierowników robót i mistrzów 

budowlanych) stanowisk pracy na wysokości z po-
minięciem wymagań bhp obowiązujących przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

– braku współdziałania (w zakresie bhp) wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego w przy-
padkach, gdy jednocześnie w tym samym miej-
scu wykonują pracę osoby zatrudnione przez 
różnych pracodawców,

– niedostatecznej świadomości zagrożeń, zarów-
no u pracodawców, jak i pracowników;

– lekceważenia wymogów dot. środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej,

– dążenia pracodawców do uzyskania maksy-
malnego zysku, bez poszanowania istniejącego 
porządku prawnego,

– eksploatowania starego, zdekapitalizowanego 
parku maszynowego, niespełniającego minimal-
nych wymagań w zakresie bhp.

Wykres 24. Energetyka zawodowa – rusztowania i ruchome podesty robocze – naruszenia przepisów

wyznaczenie i ogrodzenie strefy niebezpiecznej przed montażem lub 
demontażem rusztowania

piony komunikacyjne pomiędzy poziomami pomostów rusztowania

kotwienie rusztowania do stałych elementów konstrukcji

uziemienie i instalacja piorunochronna rusztowań metalowych

posadowienie rusztowania na podłożu

montaż i demontaż rusztowań przez osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień oraz bez odpowiednich zabezpieczeń

obarierowanie pomostów rusztowania

wypełnienie właściwymi pomostami powierzchni roboczych 
rusztowania

montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań zgodnie
z postanowieniami instrukcji producenta albo projektem 

indywidualnym

eksploatowanie rusztowań
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Wykres 23. Energetyka zawodowa – prace na wysokości – naruszenia przepisów

zamocowanie do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego linki szelek bezpieczeństwa podczas 

przemieszczania stanowiska pracy w pionie

zabezpieczanie balustradami stanowisk pracy na wysokości

stosowanie pomostów roboczych niespełniających wymagań 
bezpieczeństwa pracy

badania lekarskie

szkolenia bhp

zastosowanie innych środków ochrony pracowników przed upadkiem 
z wysokości w przypadku gdy stosowanie balustrad było niemożliwe 

lub nieuzasadnione

uwzględnienie w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych prac 
wykonywanych na wysokości
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Natomiast kontrolowani pracodawcy (świadczą-
cy usługi na rzecz zakładów energetyki zawodowej) 
wskazywali przede wszystkim na:
– duże tempo prowadzenia robót remontowych 

urządzeń energetycznych, wymuszane przez in-
westorów z elektrowni i elektrociepłowni,

– brak na rynku pracy osób z odpowiednim przy-
gotowaniem zawodowym, co wymusza zatrud-
nianie pracowników nieposiadających wymaga-
nej wiedzy i umiejętności,

– słabą kondycję finansową swoich firm.
Duża liczba nieprawidłowości z zakresu bhp 

usunięta już w trakcie kontroli na skutek decyzji 
inspektora pracy (62%) wskazuje jednak na to, 
że przyczyny, wbrew przytoczonej wyżej opinii 
pracodawców, nie wynikały głównie z powodów 
ekonomicznych, lecz z bagatelizowania zagrożeń 

i zaniedbywania obowiązków określonych w prze-
pisach prawa pracy.

Skala i rodzaj stwierdzonych naruszeń wyma-
gają – obok prowadzenia bieżącej działalności kon-
trolnej – wzmocnienia działań prewencyjno-pro-
mocyjnych adresowanych do małych i średnich 
pracodawców z branży. Powinno to przynieść efekt 
w postaci ograniczenia zagrożeń zawodowych i po-
prawy stanu przestrzegania prawa.

3. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przemyśle rolno-spożywczym 
– zakłady młynarskie

W ostatnim roku 3-letniego programu kontroli 
zakładów przemysłu spożywczego, oceniono stan 
bezpieczeństwa pracy w 196 zakładach młynar-
skich, zatrudniających 3,3 tys. pracowników. Były to 
głównie mikroprzedsiębiorstwa (59%), należące do 
sektora prywatnego (98%).

Najpoważniejszym zagrożeniem w zakładach 
przetwórstwa zboża jest możliwość wybuchu pyłu. 
Szacuje się, że w 70% młynów – na ścianach, sufi-
tach, podłogach oraz na maszynach i instalacjach 
osiada pył, wskutek nieszczelności urządzeń trans-
portowych i zbiorników mąki (zboża). Nadmierne 
stężenie pyłów pochodzenia roślinnego stwarza 
realne zagrożenie ich wybuchu. Mimo to więk-
szość kontrolowanych pracodawców (jak wskazują 
dane zawarte na wykresie) nie wyznaczyła stref 
zagrożenia wybuchem i nie posiadała dokumentu 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybu-
chem. Ponadto, jak ustalili inspektorzy, sprzątanie 
pomieszczeń z osiadającego pyłu odbywało się 
niesystematycznie.

W strefach zagrożenia wybuchem często eksplo-
atowano urządzenia i instalacje elektryczne w nie-
właściwym stanie technicznym. Kontrole wykaza-

ły, że wielu pracodawców nie dokonało okresowych 
przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych,
a przede wszystkim nie zapewniło wykonania po-
miarów skuteczności ochrony przed dotykiem bez-
pośrednim i pośrednim.

W blisko 2/3 kontrolowanych zakładów eksplo-
atowano aż 443 maszyny i urządzenia technicz-

ne niewyposażone w odpowiednie urządzenia 

ochronne, w szczególności osłony ruchomych czę-
ści układów napędowych: przekładni pasowych, 
przekładni pasowo-klinowych, wałów napędowych, 
sprzęgieł elastycznych i przenośników ślimako-
wych (większość brakujących osłon znajdowała 
się obok eksploatowanych maszyn, wystarczyło je 
tylko zamontować).

Ponadto stwierdzono szereg innych nieprawi-
dłowości, mających istotne znaczenie z punktu 
widzenia bhp. Dotyczyły one np. stanu techniczne-
go urządzeń (19% zakładów); stanu technicznego 
dróg, przejść komunikacyjnych i ramp (17%); za-
pewnienia co najmniej 0,75 m odległości pryzm od 
ścian (28%); odzieży i obuwia roboczego (26%); 
szkoleń pracowników w zakresie bhp (31%); profi-
laktycznych badań lekarskich (26%); dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych pracowników (11%); 
szkoleń pracodawców w zakresie bhp (25%).

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowo-
ści inspektorzy wymieniają zwłaszcza niedostatecz-
ną znajomość przepisów prawa, lekceważenie za-
grożeń (zarówno przez pracowników, jak i osoby 
nadzorujące pracę), a także trudności finansowe 
firm młynarskich borykających się z ostrą konkuren-
cją na rynku i nierzetelnością odbiorców produktów, 
którzy długoterminowo zalegają z płatnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób – zwłaszcza małym 
młynom – prawidłowe funkcjonowanie.

Należy podkreślić, że podczas 3-letnich kontroli 
prowadzonych w zakładach przemysłu spożywcze-
go o zróżnicowanym profilu działalności (przetwór-
stwo owoców i warzyw w 2004 r., mleka – 2005 r.
i zboża w 2006 r.) stwierdzono podobne narusze-
nia przepisów prawa pracy. Występowanie wielu 
zagrożeń, w tym stanowiących potencjalne źródła 
wypadków przy pracy, jest m.in. konsekwencją nie-
respektowania przez pracodawców obowiązku do-
konywania oceny ryzyka zawodowego. W 67% za-
kładów przetwarzających owoce i warzywa, w 77%
– przetwarzających mleko i w 65% zakładów prze-
twarzających zboże – w ogóle nie przeprowadzono 
oceny ryzyka zawodowego. Jednak nawet w zakła-
dach, w których dokonano ww. oceny, w wielu przy-
padkach sposób jej przeprowadzenia budził zastrze-
żenia inspektorów. Uchybienia polegały głównie
na nieuwzględnieniu wszystkich istotnych zagrożeń 
wynikających ze specyfiki pracy na poszczególnych 
stanowiskach oraz niezapewnieniu udziału w ocenie 
ryzyka przedstawicieli pracowników zatrudnionych 
na ocenianym stanowisku pracy.
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Wiele nieprawidłowości dotyczyło obiektów i po-
mieszczeń pracy; uchybienia te były jednak bardzo 
zróżnicowane, przy czym najbardziej niekorzystny 
stan stwierdzono w firmach młynarskich. Należy 
zauważyć, że zakłady przemysłu owocowo-warzyw-
nego oraz mleczarnie – w związku z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej i koniecznością dostoso-
wania się do wymogów unijnych – inwestują także
w poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Natomiast w młynarstwie nie widać oznak po-

prawy – w 83% skontrolowanych młynów nie pro-

wadzono żadnych inwestycji (były to z reguły 
zakłady małe).

Analiza wyników 3-letnich kontroli wskazuje
w szczególności na konieczność rozszerzenia dzia-
łalności informacyjno-doradczej, adresowanej do 
zakładów branży spożywczej, zwłaszcza w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego i dochodzeń powypad-
kowych oraz dostosowania maszyn do wymogów 
minimalnych. Ponadto niezbędne jest: dostosowa-
nie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 27 czerwca 1997 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 
przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia 
roślinnego – do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w kierunku ujednolicenia wymogów.

4.  Przestrzeganie prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w mikroprzedsiębiorstwach
(tj. firmach o zatrudnieniu
do 9 pracowników) produkujących 
wyroby z surowców metalicznych

Kontrole przeprowadzono w 1131 mikroprzed-
siębiorstwach, zatrudniających łącznie 5,2 tys. pra-
cowników, w tym 557 kobiet i 166 młodocianych.

Kontrole w zakresie praworządności w stosun-

kach pracy wykazały naruszenia prawa polegające 
zwłaszcza na nieudzieleniu pracownikom pisemnej 
informacji o warunkach zatrudnienia (51% pracodaw-
ców), nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy (16%) 
oraz nieudzieleniu urlopów wypoczynkowych (11%). 
Pracodawcy, tłumacząc te nieprawidłowości wskazy-
wali na zbytni formalizm przepisów dot. sporządzania 
dokumentacji pracowniczej oraz trudności w inter-
pretacji przepisów, zwłaszcza w zakresie urlopów 
wypoczynkowych. Zwraca uwagę również wysoki 
(20%) odsetek pracodawców, u których stwierdzono 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pozostałe naruszenia w sferze praw-
nej ochrony pracy miały charakter incydentalny.

Liczne nieprawidłowości ujawniono w toku kon-
troli problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 

(szczegółowe dane zawiera wykres).

Wykres 25. Zakłady młynarskie – naruszenia przepisów

zapewnienie wentylacji odciągowej przy stacjonarnych maszynach
i urządzeniach, przy eksploatacji których występuje wydzielanie pyłu

podłączenie maszyn i urządzeń do instalacji odprowadzającej ładunki 
elektrostatyczne

wyposażenie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
w automatyczny hamulec i blokadę ruchu

 
badania i pomiary czynników szkodliwych

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

magazynowanie materiałów

zabezpieczenie otworów w stropach

wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem

wyposażenie urządzeń w odpowiednie urządzenia ochronne

przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego
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Zwraca uwagę wysoki odsetek przedsiębiorstw, 
w których eksploatowano maszyny niewyposażone 
w odpowiednie urządzenia ochronne, częsty brak 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaże-
niowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 
użytkowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, 
nieprzeprowadzanie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Brak identyfikacji zagrożeń jest podstawo-

wym źródłem innych nieprawidłowości (jak np. 
nieokreślanie prac szczególnie niebezpiecznych 
oraz wymagań bhp, jakie powinny być spełnione 
przy ich wykonywaniu). 

Na niewłaściwe warunki pracy niewątpliwie miał 
wpływ wysoki odsetek przedsiębiorstw, w których 
pracodawcy nie zapewnili wykonywania zadań 
służby bhp, a także wysoki odsetek pracodawców, 
którzy nie odbyli szkolenia w dziedzinie bhp.

Pracodawcy jako przyczyny tych nieprawidło-
wości wskazują najczęściej:
– ciągłe zmiany przepisów i trudności w ich inter-

pretacji,
– brak dostatecznych środków finansowych –

małą opłacalność prowadzonej działalności i wy-
sokie koszty związane z realizacją obowiązków 
określonych w przepisach prawa pracy, m.in. 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia, pomiarów skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej, profilaktycznych badań lekar-
skich, szkoleń w dziedzinie bhp,

– nieuczciwą konkurencję w związku z rozsze-
rzającym się zjawiskiem zatrudniania „na
czarno”.
W ocenie inspektorów pracy przyczyny tkwią 

zwłaszcza w:
– małej znajomości przepisów prawa pracy przez 

pracodawców i korzystanie przez nich tylko
w ograniczonym stopniu z pomocy lub konsul-
tacji osób oraz jednostek wyspecjalizowanych
w zakresie prawa pracy,

– nieznajomości zagrożeń zawodowych wystę-
pujących w procesach produkcyjnych lub ich 
lekceważeniu – zarówno przez pracodawców, 
jak i pracowników,

– braku należytej dbałości pracodawców o prze-
prowadzanie remontów (konserwacji) obiektów 
i pomieszczeń pracy, dróg komunikacyjnych, 
eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz środ-
ków transportu zakładowego,

– dążeniu do maksymalnego ograniczenia kosz-
tów prowadzonej działalności, poprzez:
� wyposażanie stanowisk pracy w maszyny

i urządzenia wykonane we własnym zakresie 
lub w zakładach rzemieślniczych, często nie-
spełniające wymogów bezpieczeństwa,

� niezlecanie wykonania badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz po-
miarów skuteczności ochrony przeciwpo-
rażeniowej przed dotykiem bezpośrednim
i pośrednim;

Wykres 26. Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby z surowców metalicznych – naruszenia przepisów

magazynowanie

zaplecze higienicznosanitarne

służba bhp

urządzenia i instalacje energetyczne

szkolenie pracodawców w zakresie bhp

szkolenie pracowników w zakresie bhp

ocena ryzyka zawodowego

czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy
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� dopuszczanie do pracy pracowników nie-
przeszkolonych w dziedzinie bhp i niepodda-
nych badaniom lekarskim,

� nieewidencjonowanie przepracowanego cza-
su pracy (w tym w godzinach nadliczbowych) 
oraz minimalizację poziomu zatrudnienia.

W związku z wysoką skalą stwierdzonych naru-
szeń prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeprowadzone zostaną w tej grupie przed-
siębiorstw ponowne kontrole. Wspomagane one 
będą działaniami promocyjno-edukacyjnymi mają-
cymi na celu podwyższenie poziomu świadomości 
prawnej pracodawców oraz pracowników.

5.  Ocena i dokumentowanie ryzyka 
zawodowego w zakładach o znacznym 
stopniu zagrożeń zawodowych

Zgodnie z programem działań długofalowych 
na lata 2004–2006, w ostatnim roku sprawdzono 
prawidłowość oceny i dokumentowania ryzyka za-
wodowego w 297 zakładach zajmujących się pro-
dukcją części i akcesoriów do pojazdów samocho-
dowych i ich silników. Firmy tej branży, podobnie
jak zakłady kontrolowane w poprzednich latach
(2004 r. – produkujące wyroby z surowców nieme-
talicznych; 2005 r. – produkujące metalowe wyroby 
gotowe) charakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
częstości wypadków przy pracy oraz zapadalności 
na choroby zawodowe. Naruszenia prawa stwier-
dzone przez inspektorów pracy przedstawiono na 
wykresie.

Analiza wyników kontroli w zakładach produku-
jących części i akcesoria do pojazdów samochodo-
wych i ich silników wskazuje, że na newralgicznych 
etapach oceny ryzyka zawodowego wystąpił po-
dobny stopień zaniedbań, jaki stwierdzono w bran-
żach kontrolowanych poprzednio. Jednocześnie 
wyższa była skala nieprawidłowości polegających 
na niezebraniu przez pracodawców wszystkich 
informacji potrzebnych do rzetelnego przeprowa-
dzenia procesu oceny ryzyka. Zaznaczyć należy, 
że w dużej mierze były to podstawowe informacje 
o faktycznym wyposażeniu maszyn, występujących 
czynnikach szkodliwych lub uciążliwych czy sposo-
bie wykonywania pracy na danym stanowisku, bez 
których dokonanie prawidłowej oceny ryzyka jest 
niemożliwe. 

Uchybienia w planowaniu działań służących 
ograniczeniu ryzyka zawodowego ujawniono w co

drugim zakładzie produkującym części i akcesoria 
do pojazdów samochodowych i ich silników. Za-
planowane przedsięwzięcia nie miały zwykle cha-
rakteru działań długofalowych, ukierunkowanych
na wymianę parku maszynowego lub zmianę tech-
nologii. Najczęściej dotyczyły bieżącej modernizacji 
posiadanego wyposażenia technicznego lub zmia-
ny organizacji pracy.

Podkreślić jednak należy, że pracodawcy kontro-
lowani w 2006 r. lepiej wywiązywali się z obowiązku 
informowania pracowników o ryzyku zawodowym. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w pra-
wie co piątej firmie, co wyróżnia je zdecydowanie 
na tle branż skontrolowanych w latach 2004 i 2005 
(wówczas odpowiednio 32% i 33%).

Według pracodawców przyczynami stwierdzo-
nych nieprawidłowości są przede wszystkim:
– brak „skutecznych motywatorów” do sporządza-

nia precyzyjnej oceny ryzyka zawodowego oraz 
wdrażania odpowiednich środków zapobiegaw-
czych,

– zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, 
na skutek zlecania oceny ryzyka zawodowego 
osobom lub firmom zewnętrznym (poniesione 
wydatki traktowane są jako dodatkowe koszty 
pracy i dlatego przeprowadzenie oceny jest 
zwykle czynnością jednorazową),

– trudna sytuacja ekonomiczna, niepozwalająca 
na podejmowanie działań zapobiegawczych 
(zaplanowane działania nie są realizowane),

– wysokie koszty szkolenia w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego przeprowadzanego przez 
jednostki szkoleniowe.
W ocenie inspektorów pracy, na skalę naruszeń 

prawa w omawianym obszarze rzutują:
– brak zrozumienia celowości oceny ryzyka zawo-

dowego, która powinna służyć do podejmowa-
nia działań eliminujących lub ograniczających 
jego poziom (pracodawcy traktują przeprowa-
dzenie oceny ryzyka zawodowego tylko jako 
spełnienie formalnego wymogu),

– niewystarczające zaangażowanie pracodawcy 
lub ekspertów spoza zakładu w przeprowadze-
nie oceny ryzyka zawodowego, przejawiające 
się nieuwzględnianiem wszystkich wymaganych 
etapów oceny, niestosowaniem niezbędnych 
narzędzi czy niezebraniem wymaganej doku-
mentacji, o czym świadczy duża liczba błędów 
merytorycznych popełnianych podczas identyfi-
kacji zagrożeń i szacowania ryzyka,

– korzystanie z gotowych, szablonowych kart oce-
ny ryzyka zawodowego, niedostosowanych do 
panujących w zakładzie warunków pracy,

– nieuwzględnianie strat wynikających ze zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, zaistniałych w za-
kładzie pracy, do wyciągnięcia wniosków w spra-
wie niezbędnych działań profilaktycznych.

Problemem dla pracodawców jest nadal iden-
tyfikacja wszystkich zagrożeń występujących na 
stanowisku pracy, nawet jeśli już niejednokrotnie ich 
aktywacja doprowadziła do wypadków przy pracy.
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Wykres 27. Ocena ryzyka zawodowego – naruszenia przepisów

Ustalenia inspektorów uzasadniają stwierdzenie, 
że ocena ryzyka zawodowego nie jest przeprowa-

dzana pod kątem działań profilaktycznych, lecz 

traktowana jedynie jako spełnienie formalnego 

wymogu (określonego przepisami bhp, a egzekwo-
wanego w przypadku ewentualnej kontroli PIP). Pra-
codawcy nie dostrzegają bezpośredniego związku 
między wynikami tej oceny a warunkami pracy w za-
kładzie; wszystkie obowiązki nałożone przepisami 

traktują w istocie odrębnie, nie zauważając, że przy 
odpowiednim zaangażowaniu składają się one na 
system poprawnie działający i przynoszący wymier-
ne efekty w postaci zaangażowania pracowników
w sprawy bhp, zmniejszenia wypadkowości, a nawet 
zredukowania wysokości składki ubezpieczeniowej.

Takie sformalizowane podejście do zagadnień 

oceny ryzyka w praktyce rodzi negatywne skut-

ki. W ponad połowie zakładów o znacznym stopniu 

dopuszczalność ryzyka zawodowego

oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego

ocena ryzyka zawodowego

przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego

działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

identyfikacja zagrożeń

produkcja części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych i ich silników (2006)

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń (2005)

produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych (2004)
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Branża
Wskaźnik częstości 

wypadków
przy pracy

Odsetek zakładów, w których 
stwierdzono zaniedbania w zakresie 

oceny ryzyka zawodowego

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych i ich silników (2006) 10,64 57%

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń (2005) 17,07 56%

Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych – pozostałych (2004) 15,69 59%

zagrożeń zawodowych stwierdzono jednocześnie 
poważne nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka
zawodowego. Zależności te przedstawiono w tabeli.

 

Analiza wyników trzyletnich kontroli wskazuje 
jednoznacznie na potrzebę kontynuowania przed-
sięwzięć upowszechniających cele oceny ryzy-
ka. Prawidłowe jej przeprowadzenie powinno sta-
nowić dla pracodawców podstawę działań dłu-
goterminowych w zakresie poprawy warunków 
pracy. 

Jednocześnie należy kontynuować wśród przed-
stawicieli organizacji związkowych, organizacji 
pracodawców, społecznych inspektorów pracy oraz 
służb bhp promowanie systemowych rozwiązań
w zakresie zarządzania bhp, w których ocena ryzy-
ka zawodowego stanowi nieodłączny i zasadniczy 
element.

Ocena ryzyka zawodowego, w tym przede 
wszystkim identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz 
opracowywanie i wprowadzanie w życie środków za-
pobiegawczych, ma w branżach produkcyjnych szcze-
gólne znaczenie.

Sumienne i dokładne przeprowadzenie tej oce-
ny może przyczynić się w znacznym stopniu do zmniej-
szenia liczby wypadków przy pracy i zapobieżenia ne-
gatywnym skutkom zdrowotnym wśród zatrudnionych.

Wykres 28. Struktura niewypłaconych należności

wynagrodzenie za pracę

dodatki do wynagrodzenia w tym za godziny 
nadliczbowe

wynagrodzenie (lub ekwiwalent) za urlop

premie i nagrody

pozostałe należności.

69%

15%

4%

6%

6%

6.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych 
należności ze stosunku pracy

W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
980 kompleksowych kontroli przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń
i innych świadczeń pracowniczych. W kontrolo-
wanych zakładach zatrudnionych było 116,6 tys. 
pracowników, w tym 55,5 tys. kobiet i 364 młodo-
cianych. 

W toku kontroli zbadano prawidłowość na-
liczania i wypłacania ponad 18 tys. świadczeń, 
stwierdzając, że przy naliczaniu i wypłacaniu blisko 

2,5 tys. spośród nich (13,7%) nastąpiło narusze-
nie prawa. 

Jak wynika z przedstawionych danych, kon-
trolowani pracodawcy najczęściej naruszali prze-
pisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pra-
cę, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (bądź 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop), a także
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Natomiast incydentalny charakter miały 
nieprawidłowości dotyczące wypłaty: minimalne-
go wynagrodzenia (2,2% kontrolowanych pra-
codawców), odpraw emerytalnych, rentowych
i pośmiertnych (2,7%) oraz świadczeń urlopowych 
(0,7%).
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Wykres 29. Naruszenia przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
odsetek pracodawców naruszających przepisy
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Jako główną przyczynę naruszeń prawa pra-
codawcy wskazywali – podobnie jak w latach po-
przednich – złą sytuację finansową swoich firm 
(51% przyczyn). Największą skalę nieprawidłowości 
inspektorzy stwierdzali w przedsiębiorstwach posta-
wionych w stan likwidacji lub tych gdzie ogłoszono 
upadłość ze względu na niewypłacalność. Jednak 
w wielu przypadkach, źródeł naruszeń prawa należy 
szukać nie w braku środków finansowych po stronie 
pracodawców, lecz w nieznajomości obowiązują-
cych regulacji i stosowaniu niewłaściwych metod na-
liczania świadczeń ze stosunku pracy (18% przy-
czyn); a niekiedy także w szukaniu „oszczędności”,

by – kosztem pracowników – sfinansować inne 

potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy.
W związku ze społecznym wymiarem stwier-

dzonych nieprawidłowości niezwykle istotne, obok 

Niezbędne jest informowanie pracowników,
a także opinii publicznej, o społecznych skutkach 
niewypłacenia należności pracowniczych, w celu 
eliminowania zjawiska polegającego na milczącej 
zgodzie na łamanie prawa z obawy o utratę miej-
sca pracy.

działalności kontrolnej, jest upowszechnianie wie-
dzy na temat środków prawnych przysługujących 
zatrudnionym, którzy zostali pozbawieni świadczeń 
ze stosunku pracy.

Informacja nt. wyegzekwowanych przez inspek-
torów pracy należności pracowniczych zamiesz-
czona jest w rozdziale VI pt. „Efekty działalności 
kontrolnej”.
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WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1.  Przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy

A.  Kontrole ogólne

Kontrole przeprowadzono u 163 pracodawców, 
którzy zatrudniali łącznie 19,1 tys. pracowników, 
w tym 8,9 tys. kobiet i 135 młodocianych. 

Najczęściej stwierdzaną przez inspektorów 
nieprawidłowością było niezapewnianie pracow-

nikom dnia wolnego od pracy w zamian za pracę 
w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy. Uchybienia te pole-

gały w szczególności na wypłacaniu pracownikom 
dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-
wych – będących wynikiem pracy w dniu wolnym 
– zamiast udzielenia dnia wolnego. W praktyce 
oznaczało to, że pracownicy nie mieli zapewnionej 
odpowiedniej liczby dni wolnych, wynikających 
z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy.

Liczne były także nieprawidłowości polegają-
ce na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu 

pracy, zwłaszcza – nieuwzględnianiu w ewiden-
cji informacji dotyczących pracy w porze nocnej, 

Wykres 30. Czas pracy – naruszenia przepisów

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia raz na 
cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia dnia 
wolnego w innym terminie lub dodatkowego wynagrodzenia

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnego – przeciętnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu

zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

zapewnianie pracownikom 11-godzinnego dobowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników z zachowaniem tygodniowej normy czasu 
pracy

zatrudnianie pracowników z zachowaniem dobowej normy czasu 
pracy

rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie pracownikom dni wolnych za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym
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w godzinach nadliczbowych oraz czasu dyżurów 
pracowniczych. 

Kolejna nieprawidłowość jaką wykazały kontrole 
to nieokreślanie systemów i rozkładów czasu 

pracy oraz długości okresów rozliczeniowych. 
Uchybienie to zostało stwierdzone u 47% praco-
dawców, a dotyczyło przede wszystkim tych, którzy 
nie mieli obowiązku tworzenia regulaminów pracy 
i u których nie obowiązywały układy zbiorowe 
pracy. Pracodawcy ci, w dużej mierze, nie mieli 
bowiem świadomości ciążącego na nich obowiązku 
określania, w obwieszczeniach, systemów i rozkła-
dów czasu pracy oraz obowiązujących okresów 
rozliczeniowych. 

B.  Przestrzeganie przepisów 

o czasie pracy kierowców

Kontrole czasu pracy kierowców przeprowadzo-
no u 106 pracodawców, zatrudniających ogółem 
6,2 tys. pracowników, w tym 1,4 tys. kobiet oraz 17 
młodocianych.

Jak ustalili inspektorzy pracy, najwięcej nieprawi-
dłowości dotyczyło ustalania rozkładów czasu pracy. 

Uchybienia te polegały na nietworzeniu ww. rozkła-
dów bądź na tworzeniu ich w sposób naruszający 
przepisy o czasie pracy. Kontrolowani pracodawcy 
bardzo często nie określali systemów czasu pracy, 
długości okresu rozliczeniowego, a także zatrudniali 
pracowników w czasie przekraczającym obowiązują-
cy ich dobowy wymiar czasu pracy. Pierwsze z tych 
uchybień było skutkiem niedostatecznej znajomości 
przepisów prawa pracy, drugie zaś m.in. stanowiło 
konsekwencję nierozróżnienia pojęcia doby pracow-
niczej od doby kalendarzowej (dotyczyło to przede 
wszystkim pracowników zatrudnionych w podstawo-
wym systemie czasu pracy).

Liczne zastrzeżenia inspektorów dotyczyły rów-
nież kwestii ewidencjonowania czasu pracy. Kon-

trolowani pracodawcy często nie prowadzili 

ewidencji czasu pracy kierowców, uznając, że wy-
starczą tachografy i karty drogowe. Natomiast pro-
wadzący taką ewidencję, nie zawierali w niej danych 
dot. pracy w porze nocnej, dyżurów, pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Była to w wielu przypadkach 
świadoma praktyka, zmierzająca do ograniczenia 
kosztów prowadzonej działalności.

C.  Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 

pracowników agencji ochrony

Kontrole przeprowadzono w 48 agencjach 
ochrony, w których zatrudniano 12,3 tys. pracowni-
ków, w tym ponad 3 tys. kobiet.

Wykres 31. Czas pracy kierowców – naruszenia przepisów

ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia dnia 
wolnego w innym terminie lub dodatk. wynagrodzenia

zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
średniotygodniowy wymiar

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku

zapewnianie dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikaj. 
z przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym okresie rozliczeń.

rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
dobowy wymiar

określanie systemu i rozkładu czasu pracy oraz długości okresu 
rozliczeniowego

ustalanie rozkładów czasu pracy kierowców

% pracodawców naruszających przepisy 0                          20                         40                         60

Czynności kontrolne przeprowadzone w agen-
cjach ochrony wykazały, że najwięcej nieprawi-
dłowości polegało na nieokreślaniu w przepisach 
wewnątrzzakładowych – systemów, rozkładów oraz 
okresów rozliczeniowych czasu pracy, a także nie-

określaniu limitu godzin nadliczbowych dla osób 
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zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnego –przeciętnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
dobowy wymiar

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikaj. 
z przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym okresie rozliczen.

zapewnienie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy

zapewnianie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
średniotygodniowy wymiar

rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy

ustalanie w umowie o pracę liczby godz. ponad określony w um. 
wymiar czasu, za które przysługuje dodatek do wynagrodz.

określanie systemu i rozkładu czasu pracy oraz długości okresu 
rozliczeniowego

% pracodawców naruszających przepisy

Wykres 32. Czas pracy pracowników agencji ochrony – naruszenia przepisów
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zatrudnionych na część etatu bądź na określaniu 
go na poziomie powszechnie obowiązujących norm 
czasu pracy. Często stwierdzanym naruszeniem 
było również nierzetelne prowadzenie ewidencji 

czasu pracy. Stanowiło to, z jednej strony, wynik 
nieznajomości przepisów w tym zakresie, a z drugiej 
– niedbalstwa osób zobowiązanych do prowadze-
nia ewidencji. 

*
W ocenie inspektorów, podstawową przyczyną 

występujących naruszeń przepisów o czasie pra-

cy jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowni-

ków w stosunku do potrzeb pracodawcy. W kon-
sekwencji takich działań dochodzi do: świadczenia 
pracy w wymiarze przekraczającym określone prze-
pisami normy (praca w godzinach nadliczbowych 
oraz nieudzielanie pracownikom odpowiedniej 
liczby dni wolnych od pracy, z naruszeniem 5-dnio-
wego tygodnia pracy). Temu niekorzystnemu zja-

wisku towarzyszy obawa pracowników przed 

utratą zatrudnienia, co często powoduje niezgła-
szanie roszczeń w zakresie nieprzestrzegania przez 
pracodawcę przepisów o czasie pracy.

Kontrolowani pracodawcy często uzasadniali 
powstające u nich nieprawidłowości trudnościami 
w interpretacji przepisów o czasie pracy i bra-
kiem odpowiedniej wiedzy u osób prowadzących 
sprawy kadrowe. W latach następnych PIP nadal 
prowadzić będzie, równolegle z kontrolami działa-
nia edukacyjne dotyczące tego obszaru ochrony 
pracy. 

2. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych

Kontrolami ukierunkowanymi na problematykę 
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczyn-
kowych objęto 420 pracodawców. Zatrudniali oni 
łącznie 50,6 tys. pracowników, w tym prawie 22 tys. 
kobiet i 149 młodocianych.

Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzega-
nia przepisów dotyczących urlopów wypoczynko-
wych utrzymuje się na porównywalnym poziomie 
jak w 2003 roku, pogorszenie nastąpiło jedynie 
w zakresie spełniania wymogu dot. udzielania pra-
cownikom urlopu wypoczynkowego w taki sposób, 
aby co najmniej jedna część obejmowała nie mniej 
niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Jedną z podstawowych przyczyn występują-

cych naruszeń przepisów o urlopach wypoczynko-

wych jest niewłaściwa organizacja pracy i szukanie 

przez pracodawców „oszczędności” poprzez ogra-

niczanie stanu zatrudnienia, co w konsekwencji 
utrudnia korzystanie z urlopów wypoczynkowych ze 
względu na brak zastępstw. Zjawisku temu towarzy-
szy obawa pracowników przed utratą zatrudnienia;

Należy podkreślić, że praktyka dzielenia urlopów 
wypoczynkowych na krótsze okresy uniemożliwia 
pracownikom nabycie prawa do świadczenia urlo-
powego przewidzianego w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych.
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z tego względu rezygnują oni ze zgłaszania roszczeń 
w zakresie naruszania przez pracodawcę przepisów 
o urlopach wypoczynkowych. Kolejna przyczyna to 
niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy 
przez osoby zajmujące się sprawami pracowniczy-
mi, szczególnie w małych zakładach prywatnych.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na ko-
nieczność doprecyzowania przepisów w zakresie 
obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany urlop dla pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto – mając na 
uwadze zgłaszane przez pracodawców i pracowni-
ków służb kadrowych wątpliwości dotyczące termi-
nu, w jakim pracownik winien wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie urlopu na żądanie – w art.1672 Kodeksu 
pracy należałoby uregulować kwestię terminu zgło-
szenia przez pracownika żądania udzielenia mu 
urlopu w omawianym trybie.

Ze względu na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę nieprawidłowości stwierdzaną przez inspek-
torów w tym obszarze, konieczne jest prowadze-
nie ukierunkowanych kontroli również w latach na-
stępnych i w większej liczbie zakładów, zwłaszcza 
w małych firmach sektora prywatnego.

3. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania pracowników

Kontrolami ukierunkowanymi na powyższą 
problematykę objęto 250 pracodawców, zatrudnia-
jących łącznie 7,3 tys. pracowników, w tym 3,5 tys. 

Wykres 33. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów

ustalanie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

ustalanie wymiaru urlopu

ustalanie planu urlopów

wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

udzielanie przynajmniej jednej części urlopu obejmującej co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych

udzielanie urlopu w wymaganym przepisami terminie
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kobiet i 80 młodocianych. Ustalono, że najczęściej 
nieprawidłowości dotyczyły: dostarczania pracowni-
kom pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia 
i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa 
w art. 29 § 3 Kodeksu pracy; prowadzenia akt oso-
bowych pracowników; udostępniania pracownikom 
tekstu przepisów dotyczących równego traktowa-
nia w zatrudnieniu; zapoznawania pracowników 
z obwieszczeniem regulującym kwestię systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów 
rozliczeniowych, o którym mowa w art. 150 § 1 Ko-
deksu pracy, a także treści świadectw pracy i za-
mieszczania w umowie o pracę wymaganych prze-
pisami elementów.

Zaznaczyć również należy, iż u prawie 8% 
skontrolowanych pracodawców stwierdzono nie-
zgodność rodzaju umowy z charakterem świad-
czonej pracy. Ponadto ujawniono 10 przypadków 
niezgłoszenia pracowników do ubezpieczenia spo-
łecznego.

Kontrole wykazały jednocześnie, że co trzeci 
pracodawca dopuszczał pracowników do pracy bez 
wstępnego przeszkolenia w dziedzinie bhp i bez 
wstępnych badań lekarskich. 

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości należy wskazać przede wszystkim:
– niedostateczną znajomość obowiązujących prze-

pisów prawa pracy; brak staranności w realizacji 
obowiązków związanych z zatrudnianiem pra-
cowników,

– świadome naruszanie prawa, w celu obniżenia 
kosztów pracy, (zatrudnianie pracowników na 
podstawie umów cywilnoprawnych lub bez 
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jakichkolwiek umów); praktykom takim sprzyja 
wciąż trudna sytuacja na rynku pracy,

– brak wykwalifikowanej obsługi prawnej, szcze-
gólnie w małych podmiotach gospodarczych.

Rodzaj i powtarzalność nieprawidłowości skła-
niają do wniosku, że stan przestrzegania przepisów 
dotyczących zatrudniania pracowników jest wysoce 
niezadowalający. Dodać należy, że uchybienia 

związane z przyjmowaniem pracowników do pra-

cy mają szczególnie istotny, negatywny wpływ 

na ogólną sytuację w zakładzie i generują po-

wstawanie kolejnych nieprawidłowości w sferze 
realizacji uprawnień pracowniczych.

Konieczne jest – oprócz kontynuacji kontroli 
– dalsze prowadzenie przez Państwową Inspekcję 
Pracy działań o charakterze edukacyjno-doradczym 
w zakresie problematyki związanej z zatrudnianiem 
pracowników. Tego typu przedsięwzięcia powinny 
być adresowane szczególnie do małych podmiotów 
gospodarczych, w których, jak wskazują obserwa-
cje inspektorów, często brakuje wykwalifikowanej 
obsługi prawnej. 

Wykres 34. Zatrudnianie pracowników – naruszenia przepisów

4.  Przestrzeganie prawa pracy wobec 
pracowników tymczasowych 
zatrudnionych w agencjach pracy 
tymczasowej oraz przez pracodawców 
użytkowników

W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 67 agencjach pracy tymczasowej zatrud-
niających 18,6 tys. pracowników tymczasowych 
i 12,7 tys. osób świadczących pracę na podstawie 
umów prawa cywilnego. Ponadto czynności kontro-
lne zostały przeprowadzone u 102 pracodawców 
użytkowników, korzystających z pracy 7 tys. pra-
cowników tymczasowych i 278 osób świadczących 
pracę na podstawie umów prawa cywilnego.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że for-

muła pracy tymczasowej jest stosowana prze-

de wszystkim w różnego rodzaju działalności 

produkcyjnej (przetwórstwo spożywcze, tworzyw 
sztucznych, produkcja odzieży) oraz w handlu 

i usługach.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzo-

no, że najwięcej nieprawidłowości związanych z wy-
konywaniem pracy tymczasowej dotyczyło kwestii 
zawierania umów o pracę (33% skontrolowanych 
pracodawców-użytkowników) oraz sporządzania 

świadectw pracy (26% skontrolowanych agencji 
pracy tymczasowej). Najczęstsze naruszenia prawa 
w tym zakresie polegały na:
– zawieraniu z pracownikami tymczasowymi 

umów o pracę na okres próbny,
– niezamieszczaniu w umowie o pracę informacji 

na temat warunków zatrudnienia (tj. terminu wy-
płaty wynagrodzenia za pracę, wymiaru czasu 
pracy czy miejsca wykonywania pracy),
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Ujawniony w trakcie kontroli stan faktyczny 
wskazuje również na to, że część pracodawców nie 
dostrzega możliwości, jakie otwierają im przepisy 
prawa pracy – ustawodawca odszedł bowiem od 
kazuistycznego regulowania większości warunków 
umów o pracę, pozostawiając stronom znaczną 
swobodę w tym zakresie, oczywiście w granicach 
zakreślonych przepisami. Jednakże w takiej sytuacji 
wymagane jest utworzenie przez pracodawcę wła-
snego odpowiedniego uregulowania. Tymczasem 
rola wewnątrzzakładowych aktów prawnych wciąż 
jest w wielu firmach tylko marginalna.

potwierdzanie na pismie rodzaju i warunków umowy o pracę

wydawanie świadectw pracy

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

prawidłowość sporządzania umów o pracę

treść świadectw pracy

zapoznanie pracownika z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 
150 § 1 Kp

udostępnianie pracownikom tekstu dot. równego traktowania 
w zatrudnieniu

prowadzenie akt osobowych w sposób zgodny z przepisami

udzielanie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia

% pracodawców naruszających przepisy
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– niezamieszczaniu w świadectwie pracy informa-
cji o podstawach prawnych rozwiązania umo-
wy o pracę, a także znacznych opóźnieniach 
w przekazywaniu pracownikom świadectw pracy.
Ponadto stwierdzono liczne nieprawidłowości 

dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy. 
30% kontrolowanych pracodawców użytkowni-
ków nie zapewniało pracownikom tymczasowym 
należnej liczby dni wolnych wynikających z pię-
ciodniowego tygodnia pracy; 23% pracodawców 
nieprawidłowo prowadziło ewidencję czasu pracy, 
a 22% nie zapewniało 11-godzinnego dobowego 
odpoczynku. Szczególnie istotne znaczenie prawne 
ma prowadzenie ewidencji czasu pracy. Czynno-
ści kontrolne wykazały, że pracodawcy użytkow-
nicy, do obowiązków których należy prowadzenie 
ww. ewidencji, nie uwzględniają w niej: pory w której 
wykonywana jest praca, pracy w godzinach nad-
liczbowych czy też pracy w dni wolne wynikające 
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Na-
leży podkreślić, że w takiej sytuacji prawidłowe 
ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych jest niemożliwe (nieprawi-
dłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych stwierdzono w 16% 
skontrolowanych agencji).

Natomiast tylko w 2 agencjach ujawniono 
nieprawidłowości związane z udzielaniem pracow-
nikom tymczasowym urlopu wypoczynkowego, 
wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W czasie dokonywania czynności kontrolnych 
stwierdzono także nieliczne nieprawidłowości do-
tyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o za-

trudnianiu pracowników tymczasowych, które 
polegały m.in. na: 
– korzystaniu przez pracodawcę użytkownika 

z pracowników tymczasowych, mimo że w okre-
sie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających prze-
widywany termin rozpoczęcia pracy tymczaso-
wej dokonał on tzw. zwolnienia grupowego,

– powierzeniu pracownikowi tymczasowemu wy-
konywania pracy na stanowisku, na którym 
w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzają-
cych przewidywany termin rozpoczęcia pracy 
tymczasowej był zatrudniony pracownik praco-
dawcy użytkownika, z którym został rozwiązany 
stosunek pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników,

– niepoinformowaniu reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy tymczasowej pracownikom 
agencji pracy tymczasowej, 

– powierzeniu pracownikowi tymczasowemu pra-
cy szczególnie niebezpiecznej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że ujawnione 

w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowo-

ści związane były głównie z nieprzestrzeganiem 

ogólnych przepisów prawa pracy, zwłaszcza do-
tyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, czasu pracy czy wynagrodzeń. W związku 
z powyższym celowe jest przeprowadzanie dal-
szych kontroli przestrzegania przepisów prawa pra-
cy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych 
wyżej przepisów. Niezbędne jest również konty-
nuowanie w tym obszarze poradnictwa prawnego, 
zważywszy na wątpliwości interpretacyjne związane 
z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (zob. rozdział XII „Ocena rozwiązań 
prawnych oraz wnioski legislacyjne”).

5.A.  Przestrzeganie przepisów 
przy zatrudnianiu młodocianych 

W 2006 roku przeprowadzono 292 kontrole 
przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu młodo-
cianych (ok. 83% z nich – w zakładach małych, tj. 
zatrudniających do 50 pracowników). Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali 13,4 tys. pracowników, 
w tym 1,9 tys. pracowników młodocianych. 

Jak ustalili inspektorzy pracy, incydentalny 
charakter miały naruszenia polegające na zatrud-
nianiu młodocianych w porze nocnej i w godzinach 
nadliczbowych oraz zatrudnianiu w nieprawidłowym 
dobowym wymiarze czasu pracy. Niewielki był rów-
nież odsetek pracodawców naruszających przepisy 
w zakresie wypłacania młodocianym wynagrodze-
nia – 2% (łączna kwota niewypłaconych lub zani-
żonych należności wyniosła 11,7 tys. zł; w 2005 r. – 
26,5 tys. zł), czy też udzielania młodocianym pierw-
szego urlopu wypoczynkowego (11%).

Natomiast wielu kontrolowanych pracodawców 
nie przestrzegało przepisów dotyczących opraco-
wania programu kształcenia zawodowego młodo-
cianych (23%) oraz prowadzenia ewidencji czasu 
pracy przy pracach wzbronionych a dozwolonych 
dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego 
(31%). 

Kontrole bezpieczeństwa pracy – w odniesieniu 
do zatrudnionych młodocianych – wykazały liczne 
naruszenia przepisów w zakresie profilaktycznych 
badań lekarskich i wymaganych szkoleń, oceny 
ryzyka zawodowego, badań i pomiarów czynników 
szkodliwych, stanu maszyn i urządzeń (szczegóło-
we dane zawiera wykres).

Ponadto stwierdzono: 
– niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń pracy 

(18% zakładów), 
– niedostateczne wyposażenie pomieszczeń hi-

gienicznosanitarnych (25%),
– brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących użytkowanych maszyn i urządzeń 
technicznych (18%),



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

��

– brak pomiarów ochrony przeciwporażeniowej 
w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim 
(14%),

– niewłaściwe składowanie lub magazynowanie 
materiałów (15%).
Wprawdzie tylko 4% kontrolowanych pracodaw-

ców nie przydzieliło młodocianym środków ochrony 
indywidualnej, nie można jednak tych przypadków 
bagatelizować, gdyż wiązały się one z narażeniem 
zdrowia lub życia młodocianego pracownika (przy-
kładowo – pracodawca zakładu blacharsko-dekar-
skiego dopuścił młodocianego do wykonywania 
prac pomocniczych przy montażu pokrycia dacho-
wego bez wyposażenia go w sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości). 

Przepisów dotyczących odzieży i obuwia ro-
boczego nie przestrzegało 19% kontrolowanych 
pracodawców. Stwierdzano brak kart ewidencyj-
nych przydziału odzieży i obuwia roboczego jak 
również wykonywanie pracy we własnej odzieży 
i obuwiu przez pracowników młodocianych, np. 
przy frezowaniu i toczeniu elementów na obrabiar-
kach do metalu.

Należy podkreślić, że największą liczbę nie-
prawidłowości dotyczących pracowników mło-
docianych inspektorzy ujawnili w tych zakładach, 
w których nie przestrzegano prawa pracy także 

Wykres 35. Zatrudnianie pracowników młodocianych – naruszenia przepisów
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narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe powyżej dopuszczalnych 
norm

szkolenia wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim

urządzenia ochronne w użytkowanych maszynach i urządzeniach

wstępne badania lekarskie

opracowanie wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych

poinformowanie pracowników młodocianych o ryzyku zawod. zw. 
z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagroż.

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych

ocena ryzyka zawodowego

opracowanie wykazu prac dozwolonych dla potrzeb odbycia przygo-
towania zawodowego

uwzględnienie w ocenie ryzyka kryteriów związanych z dojrzałością 
psychiczną i fizyczną młodocianego

poinformow. przedst. ustawowego młodoc. o ryzyku zawod. zw. 
z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagroż.

% pracodawców naruszających przepisy

w stosunku do pozostałych zatrudnionych (zarówno 
więc osób dorosłych, jak i młodocianych).

Pracodawcy, podając przyczyny nieprawidło-
wości, tłumaczyli się skomplikowaniem przepisów 
i zbyt dużą ich liczbą. W ocenie inspektorów, stwier-
dzone uchybienia to raczej skutek lekceważenia 
prawa. Obowiązek wykonywania badań lekarskich, 
szkoleń bhp i przeprowadzania oceny ryzyka jest 
tak powszechnie znany, że trudno przyjąć powyższe 
wyjaśnienia pracodawców, zwłaszcza w odniesieniu 
do pracowników młodocianych jako grupy podlega-
jącej szczególnej ochronie. 

Wśród innych przyczyn inspektorzy wskazują 
również wykorzystywanie przez pracodawców 

Zdemontowane lub uszkodzone urządzenia 
ochronne przy maszynach obsługiwanych przez 
pracowników młodocianych są dowodem baga-
telizowania problemów bezpieczeństwa i minima-
lizowania kosztów pracy. Jest to zjawisko bardzo 
niepokojące z uwagi na duże zagrożenie urazem 
(a w konsekwencji kalectwem lub nawet śmiercią), 
a także ze względu na utrwalanie niewłaściwego 
podejścia młodych pracowników do kwestii bezpie-
czeństwa pracy. 
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sytuacji na rynku pracy (nadmiar młodocianych 
chcących podjąć naukę zawodu) oraz „łatwość” 
zatrudniania takich pracowników. Po spełnieniu 
formalnych warunków (m.in. ukończenie kursu 
pedagogicznego i posiadanie aktualnego prze-
szkolenia w zakresie bhp) pracodawca może bez 
przeszkód zatrudnić dowolną liczbę młodocianych, 
bez względu na wielkość zakładu i stan warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mając na celu zapewnienie ochrony pracowni-
ków młodocianych inspektorzy w dalszym ciągu 
będą monitorować warunki bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy tej grupy zatrudnionych, poprzez pro-
wadzenie systematycznych kontroli, jak również 
działalności informacyjnej w zakresie prawa pracy, 
przy współdziałaniu z organizacjami pracodawców, 
izbami rzemieślniczymi, cechami rzemiosł.

Ustalenia inspektorów wskazują również na 
konieczność:
�� zmiany przepisu art. 201 Kodeksu pracy doty-

czącego badań lekarskich pracowników mło-
docianych, w celu dostosowania do przepisów 
Konwencji MOP nr 77 i 78, które stanowią, że 
młodociany poniżej 18 lat powinien podlegać 
ponawianym badaniom lekarskim w odstępach 
nie dłuższych niż rok;

�� zmiany przepisu art. 193 Kodeksu pracy, po-
przez określenie formy w jakiej ewidencja pra-
cowników ma być prowadzona;

�� zmiany przepisów dotyczących wynagradzania 
młodocianych zatrudnionych przy pracach lek-
kich. 
Zwraca uwagę fakt sporadycznego korzy-

stania przez pracodawców z nowych regulacji 

przepisów działu IX Kodeksu pracy. Stwierdzono 
bowiem tylko pojedyncze przypadki zatrudniania 
młodocianych, na podstawie umowy o pracę przy 
wykonywaniu lekkich prac. Wydaje się, że praktycz-
ne stosowanie przepisów o zatrudnianiu młodocia-
nych przy pracach lekkich może mieć miejsce tylko 
wówczas, jeżeli możliwe będzie zmniejszenie kosz-
tów związanych z zatrudnianiem tych pracowników 
(w chwili obecnej młodocianych zatrudnionych przy 
pracach lekkich dotyczą te same przepisy płacowe, 
co pracowników pełnoletnich).

5.B.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bhp, w odniesieniu 
do młodych pracowników

Realizując przewidziany w programie działania 
PIP temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w odniesieniu do młodych pracowników” przyjęto 
następujące kryteria: wiek pracowników 18–26 lat, 
staż pracy nie dłuższy niż 3 lata. 

Inspektorzy skontrolowali 254 pracodawców, 
którzy zatrudniali ogółem 26,9 tys. pracowników, 

w tym 1 780 osób w przedziale wiekowym 18–26 lat 
(spośród nich 916 miało staż pracy nie dłuższy niż 
1 rok, a 864 – od 1 do 3 lat). 

Kontrole przeprowadzono w zakładach różnych 
branż, w szczególności zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym (64% skontrolowanych pra-
codawców), a także handlem i naprawami (17%) 
oraz w hotelach i restauracjach (7%).

Wśród 254 skontrolowanych zakładów znaczny 
odsetek stanowiły firmy małe (38% zatrudniało od 
10 do 49 osób, a 20% poniżej 10 osób).

W ramach oceny zagadnień dotyczących 
prawnej ochrony pracy, sprawdzono przestrze-
ganie przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu 
stosunku pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń, czasie pracy oraz urlopach wypoczyn-
kowych.

Kontrole problematyki nawiązywania i rozwią-

zywania stosunku pracy wykazały przede wszyst-
kim nieprawidłowości w zakresie udzielania pracow-
nikom pisemnej informacji o niektórych warunkach 
zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. Nie-
prawidłowość taką stwierdzono u co trzeciego 
skontrolowanego pracodawcy, a dotyczyła ona 383 
młodych pracowników. Powyższe naruszenie będą-
ce, w ocenie inspektorów przede wszystkim skut-

kiem braku w wielu firmach, zwłaszcza małych, 

profesjonalnej obsługi kadrowej – jest w istocie 
dość znaczącym zaniedbaniem, zwłaszcza jeśli 
dotyczy młodych niedoświadczonych, nowo zatrud-
nionych pracowników. Skala innych naruszeń w tym 
obszarze nie była znaczna – 5% skontrolowanych 
pracodawców nie potwierdziło młodym pracowni-
kom na piśmie rodzaju umowy i jej warunków; 4% – 
w sposób niewłaściwy rozwiązało bez wypowiedze-
nia umowy o pracę, a 2% – nie przestrzegało prze-
pisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za 
wypowiedzeniem, zwłaszcza nieprawidłowo ustala-
jąc długość okresu wypowiedzenia. 

W obszarze czasu pracy najwięcej uchybień 
dotyczyło przestrzegania zasady przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy (u co dziesiątego kontro-
lowanego pracodawcy). 

Naruszenia przepisów określających dopusz-
czalny, przeciętnie tygodniowy limit godzin nadlicz-
bowych ujawniono u niewielkiej grupy skontrolo-
wanych pracodawców (2%). Tylko u 1 pracodawcy 
młodzi pracownicy świadczyli pracę w godzinach 
nadliczbowych przekraczających dopuszczalny limit 
w roku kalendarzowym. Jednocześnie inspektorzy 
stwierdzili – u 7% skontrolowanych pracodawców 
– brak ewidencji czasu pracy.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonych w za-
kresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 
– 7% pracodawców zaniżyło młodym pracownikom 
należność za pracę świadczoną w godzinach nad-
liczbowych. Z kolei 5 skontrolowanych pracodaw-
ców w ogóle nie wypłaciło młodym pracownikom 
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– wynagrodzenia za pracę. Opisane wyżej postępo-
wanie pracodawców należy uznać za szczególnie 
naganne, gdyż odnosi się do młodych ludzi, po raz 
pierwszy podejmujących pracę zawodową.

U 16% skontrolowanych pracodawców stwier-
dzono naruszenia przepisów dot. urlopów wypo-

czynkowych. Nieprawidłowości polegały przede 
wszystkim na nieudzieleniu młodym pracownikom 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, 
w którym nabyli do niego prawo lub najpóźniej do 
końca pierwszego kwartału następnego roku. Przy-
czyną uchybień była w większości przypadków nie-
znajomość prawa pracy (pracodawcy wskazywali 
na „zbyt krótki staż pracy tej grupy pracowników”).

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ukierunkowane były na sprawdzenie przygo-
towania do pracy młodych osób, podejmujących 

zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (czy wykonują 
oni pracę odpowiednią do stanu zdrowia i zgodną 
z kwalifikacjami zawodowymi: wykształceniem, 
ukończonymi kursami lub szkoleniami), a także 
podejmowania przez pracodawców stosownych 
działań (szkoleniowych i organizacyjnych) w celu 
przekazania młodym pracownikom wiedzy o za-
grożeniach oraz wykształcenia u nich nawyków 
bezpiecznej pracy. Kontrolowano również warunki, 
w jakich są zatrudniani młodzi pracownicy, m.in. 
spełnianie wymagań bhp przez obiekty i po-
mieszczenia zakładu pracy, w tym pomieszczenia 
higienicznosanitarne, organizację i wyposażenie 
stanowisk pracy, bezpieczeństwo transportu, ma-
gazynowania oraz narażenie na szkodliwe czyn-
niki środowiska pracy. Wybrane nieprawidłowości 
przedstawiono na wykresie.

Analiza wyników kontroli wykazała, że co pią-
ty pracodawca dopuścił do pracy młodych pracow-
ników bez orzeczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań do jej wykonywania (ujawniono, że 102 
młodych pracowników rozpoczęło pracę przed odby-
ciem wstępnych profilaktycznych badań lekarskich). 
Ponadto u 2 pracodawców stwierdzono niezgodne 
z orzeczeniem lekarskim zatrudnianie 15 młodych 
pracowników. W większości przypadków pracowali 
oni na innych stanowiskach niż te, których dotyczyły 
orzeczenia lekarskie. Ponadto w jednej z firm zatrud-
niano pracownika niepełnosprawnego na stanowisku 
piekarza, w porze nocnej, bez zgody lekarza sprawu-
jącego nad nim opiekę profilaktyczną.

Wykres 36. Zatrudnianie młodych pracowników – naruszenia przepisów

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej

zatrudnienie  pracownika przy pracy zgodnej z posiadanymi 
kwalifikacjami (wykształceniem) 

zastosowanie środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka

szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

badania profilaktyczne

urządzenia ochronne w użytkowanych maszynach 
i urządzeniach

ocena ryzyka zawodowego

uwzględnienie w ocenie ryzyka kwalifikacji zawodowych
 i umiejętności wykonania pracy przez pracownika

uwzględnienie w ocenie ryzyka młodego wieku pracownika

program edukacyjny dla młodych osób rozpoczynających pracę

% pracodawców naruszających przepisy 0           10           20          30           40           50           60          70  

Znaczne zaniedbania dotyczyły szkoleń w zakre-

sie bezpieczeństwa i higieny pracy – u co czwar-
tego pracodawcy zatrudniani młodzi pracownicy nie 
posiadali wymaganych, aktualnych szkoleń. Niepra-
widłowość odnosiła się do łącznie 163 osób, przy 
czym połowa z nich przed dopuszczeniem do pracy 
nie została poddana szkoleniu wstępnemu. Niepokoi 
to tym bardziej, że większość z tych młodych osób 
zatrudniona była na stanowiskach robotniczych, 
często przy eksploatacji maszyn i urządzeń lub 
w narażeniu na szkodliwe czynniki środowiska pracy. 
Za rażące zaniedbanie obowiązków należy uznać 

dopuszczenie młodych pracowników do pracy 

bez instruktażu stanowiskowego przygotowują-
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cego do prawidłowego i bezpiecznego wykony-

wania zadań. Problem dotyczył 14% pracodawców. 
Stwierdzono również, że:

– w 7% zakładów instruktażu stanowiskowego nie 
przeprowadził ani pracodawca, ani też osoba 
kierująca pracownikami, posiadająca odpowied-
nie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

– u 9% pracodawców instruktaż stanowiskowy nie 
zakończył się sprawdzianem wiedzy i nabytych 
umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy.

Z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy wynika, że większość pracodawców nie wy-

kazuje szczególnego zainteresowania młodymi 

pracownikami (w tym podejmującymi pracę po 

raz pierwszy w życiu), traktując ich w taki sam 

sposób, jak pracowników z dłuższym stażem pra-

cy (i dużym doświadczeniem zawodowym). Kon-
trolowani pracodawcy z reguły (70%) nie organizo-
wali dla osób rozpoczynających pracę specjalnych 
programów edukacyjnych, mających na celu m.in. 
ich adaptację w zakładzie pracy, zapoznanie z orga-
nizacją i specyfiką prowadzonej działalności. Tylko 
niewielka część pracodawców zdecydowała się np. 
na wydłużenie czasu trwania szkolenia wstępnego, 
w szczególności na przeprowadzenie dokładnego 
instruktażu stanowiskowego. W tych firmach zasa-
dą jest, iż pracownicy, w początkowym okresie za-
trudnienia, są zapoznawani z zakładem, a następnie 
wdrażani do pracy pod bezpośrednim, zwiększonym 
nadzorem ze strony przełożonych. W niektórych 
zakładach w początkowym okresie pracy nowo za-
trudnione osoby nie są dopuszczane do samodziel-
nej obsługi maszyn, nie powierza się im trudnych 
zadań. Pozytywnych przykładów w tym zakresie 

dostarczają spostrzeżenia inspektorów kontro-

lujących zakłady, w których młodzi pracownicy 

odbywali staż na podstawie umowy między pra-

codawcą a Powiatowym Urzędem Pracy. W trakcie 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy staje się szczególnie istotnym elementem 
przygotowania młodych osób do pracy w kontek-
ście dość częstego obecnie zjawiska zatrudniania 
pracowników niezgodnie z ich przygotowaniem 
zawodowym (sytuację taką stwierdzono w 10% 
kontrolowanych zakładów, w odniesieniu do 141 
zatrudnionych pracowników). Inspektorzy pracy 
podkreślają, że szkolenia w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy stanowią problem również dla 
samych pracodawców – 16% kontrolowanych nie 
odbyło wymaganych szkoleń bhp. Trudno uznać, 
że jest to wynik niewiedzy lub nieznajomości pra-
wa. Należy raczej traktować ten stan jako przejaw 
lekceważenia i nieprzywiązywania należytej wagi do 
przepisów prawa, gdyż wymogi związane ze szko-
leniami bhp i lekarskimi badaniami profilaktycznymi 
są pracodawcom powszechnie znane. 

stażu zapoznali się oni z warunkami pracy w firmie
i sposobem bezpiecznego wykonania powierzonych 
im zadań; byli szkoleni przez pracodawcę w zakre-
sie bhp. Po zakończeniu stażu zawierano z nimi 
umowy o pracę. Takie postępowanie należy ocenić 
jako korzystne dla obu stron stosunku pracy.

W procesie stałej poprawy warunków ochrony 
zdrowia i życia pracowników zasadniczą rolę odgry-
wa ocena ryzyka zawodowego, która – stosownie 
do zapisów ustawy Kodeks pracy – jest obowiązkiem 
każdego pracodawcy. Mimo to w 24% kontrolowa-
nych zakładów nie przeprowadzono oceny ryzyka 
zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez 
młodych pracowników. Ponadto 14% pracodawców, 
którzy dokonali ww. oceny, nie zastosowało niezbęd-
nych środków profilaktycznych z niej wynikających.

Należy także zauważyć, że około połowa praco-
dawców nie uwzględniła w przeprowadzonej ocenie 
szczególnych kryteriów związanych z młodym 
wiekiem pracownika oraz brakiem doświadczenia 
życiowego i zawodowego.

Zaniedbaniom w zakresie oceny ryzyka zawodo-
wego, towarzyszyły również takie nieprawidłowości, 
jak: brak instrukcji bhp dot. obsługi maszyn i urzą-
dzeń użytkowanych przez młodych pracowników 
(22% kontrolowanych zakładów) i występowanie 
narażenia na czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub 
uciążliwe powyżej dopuszczalnych norm (19%).

Przepisy prawa pracy nie zawierają szczegó-
łowych uregulowań dotyczących młodych osób 
podejmujących pracę po raz pierwszy. Wprawdzie 
art. 94 pkt 7 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca 
jest obowiązany w szczególności stwarzać pracow-
nikom podejmującym zatrudnienie – po ukończeniu 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub 
szkoły wyższej – warunki sprzyjające przystoso-
waniu się do należytego wykonywania pracy, ale 
pozostawia pracodawcom całkowitą dowolność 
w realizacji tego postanowienia. 

Jak już zaznaczono, z przeprowadzonych kon-
troli wynika, iż w większości przypadków pracodaw-
cy nie podchodzą w sposób odmienny do zatrud-
niania młodych pracowników – traktują ich tak samo 
jak pozostałych. W tej sytuacji stan warunków pracy 
w zakładzie oraz zaangażowanie osób nadzorujących 
w firmie sprawy bezpieczeństwa pracy szczególnie 
rzutują na sytuację młodych, rozpoczynających ży-
cie zawodowe pracowników. Tymczasem poziom 
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych 
zakładach nie był zadowalający, a świadomość 
występujących zagrożeń – niska, zarówno u praco-
dawców, kadry kierowniczej, jak i tym bardziej wśród 
samych pracowników. Ocena ryzyka zawodowego 
rzadko jest postrzegana jako źródło wiedzy o za-
grożeniach i zarazem narzędzie pomocne w podej-
mowaniu działań korygujących i zapobiegawczych, 
a częściej – jako „zło konieczne”. Zdarza się również, 
że firmy którym zlecono ocenę ryzyka, dokonują 

jej w sposób schematyczny, nie biorąc pod uwa-
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gę specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie 

i wszystkich potrzebnych informacji. Trudno wów-
czas oczekiwać, że zostaną uwzględnione kryteria 
związane z młodym wiekiem pracownika i brakiem 
doświadczenia zawodowego. 

Z powyższych względów celowe jest:
�� promowanie „dobrych praktyk” adaptacji w za-

kładzie i form nadzoru nad pracą młodych, roz-
poczynających życie zawodowe pracowników,

�� podejmowanie dalszych działań edukacyjnych 
adresowanych do pracodawców.

Dlatego też, choć europejska kampania „Młodzi 
pracownicy – bezpieczny start” zbliża się do etapu 
podsumowań, Państwowa Inspekcja Pracy zamie-
rza kontynuować wybrane elementy tegorocznych 
działań w kolejnych latach. Materiały promocyjne 
i wydawnictwa opracowane dla młodzieży będą sta-
le dostępne i aktualizowane na stronie Państwowej 
Inspekcji Pracy. Planowane jest również zaproszenie 
do realizacji programu edukacyjnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych kolejnej grupy nauczycieli, 
a także objęcie stałą opieką przez inspektorów pra-
cy – nauczycieli już realizujących program „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

Szersze informacje nt. ww. kampanii prewencyj-
nej zawarte są w rozdziale VIII Sprawozdania.

6.  Przestrzeganie uprawnień 
pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem

Skontrolowano 633 pracodawców zatrudniają-
cych niemal 112 tys. pracowników, w tym 60,9 tys. 
kobiet. 

Skalę nieprawidłowości stwierdzonych w tym 
obszarze ochrony pracy obrazuje wykres.

Wykres 37. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – naruszenia przepisów

zatrudnianie przy pracach wzbronionych

zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze 
nocnej

wypłacanie świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem

rozwiązywanie umów o pracę (w czasie ciąży, urlopu wychowawczego, 
nieprzedłużenie umowy do dnia porodu)

umożliwienie skorzystania z uprawnień przysługujących w związku 
z wychowywaniem dzieci (zwolnienie od pracy, urlop

wychowawczy)

opracowanie wykazu prac wzbronionych kobietom

% pracodawców naruszających przepisy

2006 2005 2004

0                  5                  10                15                 20                25  

W sposób dramatyczny znajduje to odzwiercie-
dlenie w statystykach wypadków zgłaszanych do 
Państwowej Inspekcji Pracy. W roku 2006 ponad 
połowa młodych pracowników poszkodowanych w 
wypadkach przy pracy miała staż pracy mniejszy niż 
1 rok. Młody człowiek bez doświadczenia zawodo-
wego i odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach, częściej 
podejmuje zachowania ryzykowne. Od otoczenia 
zależy właściwe przygotowanie go do pracy i wyro-
bienie nawyku bezpiecznego jej wykonywania, Tym-
czasem kultura pracy, zwłaszcza na stanowiskach 
robotniczych, ciągle pozostawia wiele do życzenia. 
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Odsetek pracodawców, u których inspektorzy 
stwierdzają naruszenia przepisów o ochronie pra-
cy kobiet utrzymuje się – w prawie wszystkich 
kontrolowanych obszarach – na niskim poziomie. 
Wyjątek stanowi naruszenie polegające na nieopra-
cowaniu wykazu prac wzbronionych kobietom, 
braku aktualnego wykazu lub niedostosowanego 
do specyfiki danego zakładu pracy. Należy jed-
nocześnie zauważyć spadek odsetka pracodaw-
ców, u których ujawniono nieprawidłowości w po-
wyższym zakresie, a także fakt, iż uchybienie to 
pozostaje bez wpływu na skalę zatrudniania ko-
biet przy pracach wzbronionych (od lat jest ona nie-
wielka). 

Warto odnotować, iż w czasie kontroli nie 
stwierdzono przypadku nieudzielenia pracownikowi 
– ojcu wychowującemu dziecko, na jego wniosek, 
nie wykorzystanej przez matkę części urlopu ma-
cierzyńskiego (do kontrolowanych pracodawców 
wpłynęło 28 takich wniosków i wszystkie zostały 
uwzględnione). Nie zanotowano również nieprawi-
dłowości w zakresie uwzględniania przez praco-
dawcę wniosku pracownika o obniżenie wymiaru 
czasu pracy – do wymiaru nie niższego niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym 
mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (15 
wniosków). 

Incydentalny charakter miały takie nieprawidło-
wości jak: zatrudnianie kobiet w ciąży w wymiarze 
przekraczającym 8 godzin na dobę (18 kobiet, 
192 godziny), nieprzenoszenie kobiet w ciąży lub 
karmiących dziecko piersią do innej pracy (2 pra-
codawców), niezwalnianie ich na czas niezbędny 
z obowiązku świadczenia pracy w przypadku 
niemożności przeniesienia do innej pracy (4 pra-
codawców).

Ze względu na społeczną wagę ochrony upraw-
nień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, 
kontynuowane będą zarówno kontrole w tym obsza-
rze, jak i działalność informacyjno-popularyzator-

ska, w ramach której szczególna uwaga zwracana 

będzie na możliwość skrócenia przez pracownicę 

urlopu macierzyńskiego i wykorzystanie pozo-

stałej części przez pracownika – ojca wychowu-

jącego dziecko. Wciąż wymaga upowszechnienia 
również treść art. 179 Kp., gdyż nie zaobserwowano 
rezygnacji z długotrwałych zwolnień lekarskich wyko-
rzystywanych w okresie ciąży – na rzecz działań pra-
codawcy polegających na zmianie warunków pracy 
ciężarnej pracownicy, skróceniu jej czasu pracy lub 
zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy; uwagę 
należy zwrócić także na przepisy znowelizowane 
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. 

7.  Równe traktowanie w zatrudnieniu

Po raz czwarty Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła badanie ankietowe (w 116 pań-
stwowych, samorządowych i prywatnych zakładach 
pracy) dot. problematyki równego traktowania ko-
biet i mężczyzn w zatrudnieniu, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów – wynagrodzenie, poziom 
wykształcenia, staż pracy, wiek, zajmowane stano-
wisko. Zgromadzone dane za 2005 r. porównano 
z danymi za 2004 r. 

Prowadzone przez PIP od kilku lat badania 
ankietowe dowodzą, iż kobiety w Polsce stanowią 

wyraźną mniejszość wśród pracowników zatrud-

nionych na wyższych stanowiskach kierowni-

czych. W 2005 r., w objętych badaniem zakładach, 
na 156 mężczyzn sprawujących wyższe funkcje 
kierownicze zatrudnionych było – na podobnych 
stanowiskach – odpowiednio 100 kobiet (wzrost 
dysproporcji na niekorzyść kobiet o 4 % w stosunku 
do 2004 r.). Niekorzystna tendencja charakteryzuje 
wszystkie zakłady pracy, zwłaszcza jednak firmy 
sektora prywatnego. Szczególnie wysoka dyspro-
porcja zauważalna jest na wyższych stanowiskach 
kierowniczych w tych zakładach prywatnych, które 
zatrudniają więcej niż 500 osób.

Natomiast w odniesieniu do niższych stanowisk 
kierowniczych nie zaobserwowano znaczących róż-
nic (w 2005 r. proporcje kształtowały się na pozio-
mie: 100 kobiet – 114 mężczyzn). 

Zjawisko nierównego traktowania kobiet i męż-

czyzn zarysowuje się również wyraźnie w sferze 

wynagrodzeń za pracę osób zajmujących wyż-

sze stanowiska kierownicze (różnica wynosiła 
12,7 punktu procentowego tak w 2004, jak i 2005 r.). 

Na poziomie niższych stanowisk kierowniczych 
oraz stanowisk samodzielnych, administracyjnych, 
robotniczych, a także obsługi – nie występują dys-
proporcje w wynagrodzeniu ze względu na płeć. 

Przeprowadzone badanie w zakresie awansowa-
nia pracowników na wyższe stanowiska kierownicze 
wykazało również, że kobiety pracują na uzyskanie 
ww. awansu średnio rok i 7 miesięcy dłużej niż męż-
czyźni, przy czym wyższe stanowisko kierownicze 
uzyskują w zbliżonym wieku. 

Badano również respondentów pod kątem wy-
kształcenia, z uwzględnieniem podziału stanowisk. 
W analizowanej próbie, na wyższych stanowiskach 
kierowniczych 7% mężczyzn więcej miało wyższe 
wykształcenie, podczas gdy na niższych stanowi-
skach kierowniczych – więcej kobiet legitymowało 
się dyplomem wyższej uczelni (mężczyźni 56,5%, 
a kobiety 64,9%).

Podsumowując wyniki badania można ocenić, 
że potwierdzają one stałą tendencję, którą literatura 
przedmiotu określa jako „szklany sufit”, czyli wy-
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stępowanie niekorzystnych dysproporcji dla kobiet 
w zakresie dostępu do wysokich stanowisk kierow-
niczych. Również zjawisko kontrastów płacowych 
jest obserwowane wyłącznie w odniesieniu do wyż-
szych stanowisk kierowniczych.

8.  Wykonywanie przez pracodawców 
orzeczeń sądów pracy

Inspektorzy pracy skontrolowali 671 pracodaw-
ców (zatrudniających 152,3 tys. pracowników), 
sprawdzając wykonanie 1395 prawomocnych wyro-
ków i ugód zawartych przed sądami pracy.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
niewykonanie przez 191 pracodawców 309 orze-
czeń sądów pracy dotyczących 564 pracowni-
ków. Szczegółowe dane przedstawiono na wykre-
sach.

Wykres 38. Niewykonane orzeczenia sądów pracy

22%

50%

57%

28%
32%

37%

odsetek niewykonanych wyroków i ugód

odsetek pracodawców niewykonujących orzeczeń

2006 2005 2004

Wykres 39. Struktura niewykonanych orzeczeń

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze 
stosunku pracy
wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku 
pracy

świadczenia niepieniężne i inne

Jak wynika z wykresów, w 2006 r. – w stosunku 
do lat poprzednich – znacząco obniżył się odsetek 
niewykonanych wyroków i ugód sądowych. Zmniej-
szyła się również w kontrolowanych zakładach licz-
ba osób poszkodowanych bezprawnym działaniem 

82%3%

15%

pracodawców (z 2 310 w 2004 r. do 564 w 2006 r.). 
Mimo to skala problemu jest nadal niepokojąca. 
Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniejszą 
grupę wśród niezrealizowanych orzeczeń sądów 
pracy stanowiły wyroki zobowiązujące pracodaw-

ców do wypłaty świadczeń pieniężnych ze sto-

sunku pracy (takich jak wynagrodzenie za pracę, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odszkodo-
wania i odprawy w związku z rozwiązaniem umowy 
o pracę). Drugą w kolejności grupę rozstrzygnięć 
sądowych stanowiły orzeczenia dotyczące wypo-

wiadania umów o pracę lub rozwiązywania sto-

sunku pracy. Jednakże te orzeczenia, ze względu 
na znikomy stopień obciążenia finansowego praco-
dawców, wykonywane były tuż przed podjęciem 
czynności kontrolnych lub w trakcie prowadzonej 
kontroli. Wśród pracodawców wciąż powszechna 
jest nieznajomość przepisów art. 97 § 3 Kodeksu 
pracy – tj. obowiązku wydania nowego świadectwa 
pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwią-
zania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

Wśród głównych przyczyn niewykonania orze-
czeń sądowych wskazać można: złą sytuację finan-
sową pracodawców (w analizowanym okresie brak 
środków pieniężnych stanowił powód niewykonania 
39 % orzeczeń – potwierdzeniem czego może być 
fakt, iż u części pracodawców stwierdzano prowa-
dzenie egzekucji komorniczej w stosunku do orze-
czeń objętych kontrolą), brak wiedzy o wydanym 
wyroku, bądź też o wezwaniu do jego wykonania, 
jak również złą wolę pracodawców celowo zmierza-
jących do ominięcia obowiązku wykonania wyro-
ków zasądzających należne świadczenia na rzecz 
pokrzywdzonych pracowników. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspek-
torzy pracy, stwierdzając fakt zaniechania realizacji 
orzeczenia sądu pracy, stosowali przewidziane 
prawem sankcje w postaci mandatów karnych czy 
też wniosków o ukaranie kierowanych do sądów 
grodzkich, a w przypadkach szczególnie rażących 
naruszeń praw pracowniczych – zawiadamiali pro-
kuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
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Działania podjęte przez inspektorów pracy do-
prowadziły do zrealizowania 115 niewykonanych 
orzeczeń sądów pracy (37%). Roszczenia pracow-
nicze, objęte podlegającymi wykonaniu wyrokami 
i ugodami sądowymi, zaspokajane były także w dro-
dze egzekucji komorniczej. Zdarzały się przypadki, 
w których orzeczenia zostały wykonane tylko czę-
ściowo, z uwagi na trudną sytuację finansową pra-
codawcy (dotyczyło to zwłaszcza małych zakładów 
pracy, gdzie brak środków pieniężnych uniemożli-
wiał natychmiastową i pełną realizację orzeczeń). 

Pracownicy, na rzecz których zasądzono świad-
czenia, na ogół nie są informowani w jaki sposób 

mają dochodzić swoich należności, nie znają też 

zasad prowadzenia postępowania egzekucyjne-

W praktyce sądowej odnotowano przypadki 
orzekania relatywnie niskich kwot grzywien nakła-
danych przez sądy grodzkie na pracodawców nie-
wykonujących prawomocnych orzeczeń. Inspekto-
rzy pracy pełniący funkcję oskarżycieli publicznych 
sygnalizują, że sądy grodzkie traktują niewykonanie 
wyroku sądu pracy jako wykroczenie mniejszej wagi 
(co potwierdza treść ustnych motywów rozstrzy-
gnięcia podawanych po ogłoszeniu wyroku). 

go przez komorników. Z tego też względu, w sytu-
acji gdy pracodawca zwleka z wypłatą należności, 
zwracają się o pomoc do inspekcji pracy. Kontrole 
w zakresie wykonywania przez pracodawców pra-
womocnych wyroków sądów pracy bez wątpie-
nia stanowią jeden z najważniejszych obszarów 
działalności PIP, zarówno ze względu na swoje 
znaczenie dla poprawy stanu praworządności, jak 
i aspekt społeczny. Stanowią wymierną pomoc dla 
pracowników pokrzywdzonych na skutek zaniecha-
nia przez pracodawców wykonania obowiązków 
nałożonych wyrokiem lub ugodą sądową. Mając 
powyższe na uwadze zasadne jest kontynuowanie 
kontroli.

9.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy w „RUCH” S.A.

Kontrole przeprowadzono w 15 jednostkach 
organizacyjnych „RUCH” S.A., w których zatrud-
nionych było 3,8 tys. pracowników, w tym 2,7 tys. 
kobiet. Żadna z jednostek nie zatrudniała młodo-
cianych.

Informacje nt. najczęściej występujących niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie

Wykres 40. „Ruch S.A.” –  naruszenia przepisów

wypłacanie dodatków z tytułu pracy w godz. nadliczbowych i w porze 
nocnej

prowadzenie ewidencji czasu pracy

przestrzeganie tygodniowego limitu godzin nadliczbowych

przestrzeganie dziennego wymiaru czasu pracy

przestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu pracy

przestrzeganie zasady przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym
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Inspektorzy pracy podkreślają, iż w zdecydo-

wanej większości skontrolowanych jednostek 

ewidencja czasu pracy prowadzona była w spo-

sób daleko nierzetelny. W kartach ewidencji praco-
dawcy nie podawali liczby godzin przepracowanych 
w poszczególnych dobach oraz godzin rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, co m. in. wykluczało możliwość 
wykazania faktu zapewnienia (lub niezapewnienia) 
pracownikom dobowych i tygodniowych nieprze-
rwanych okresów odpoczynku. W ewidencji nie 
wykazywano również pracy w porze nocnej i w go-
dzinach nadliczbowych. Tym samym, pracownicy 

nie otrzymywali także należności z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej.

W ocenie inspektorów, podstawową przyczyną 

występujących naruszeń przepisów prawa pracy 
jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników 
w stosunku do faktycznych potrzeb pracodawcy. 
W konsekwencji dochodzi do świadczenia pracy 
w wymiarze przekraczającym określone przepisami 
normy ochronne (praca w godzinach nadliczbowych 
oraz nieudzielanie pracownikom odpowiedniej licz-
by dni wolnych od pracy z naruszaniem 5-dniowego 
tygodnia pracy). 
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10.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przez firmy należące 
do międzynarodowych koncernów

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 
kontrole u 168 pracodawców, zatrudniających łącz-
nie ponad 42 tys. pracowników, w tym 16,3 tys. ko-
biet i 92 pracowników młodocianych.

Kontrolowane zakłady prowadziły różnego 
rodzaju działalność gospodarczą. Najwięcej (127 

zakładów) zajmowało się przetwórstwem przemy-
słowym, 25 zakładów – handlem i naprawami, 5 pro-
wadziło hotele i restauracje, 4 – obsługę nierucho-
mości, 3 zajmowały się budownictwem, a pozo-
stałe prowadziły działalność w sekcjach: transport 
i składowanie, zaopatrywanie w energię, rolnictwo 
i łowiectwo. Były to zatem zakłady o bardzo zróż-
nicowanych i nieporównywalnych technologiach, 
a tym samym o zróżnicowanych zagrożeniach. 
Najważniejsze stwierdzone nieprawidłowości przed-
stawiono na wykresach.

Wykres 41. Koncerny międzynarodowe – praworządność w stosunkach pracy – naruszenia przepisów

przestrzeg. dopuszcz. przeciętnego tygodn. limitu godzin nadliczb.

wypłacanie w prawidłowej wysokości wynagr. za pracę w godzinach 
nadliczb.

zatrudnianie pracown. w czasie pracy nieprzekracz. średnio tygod. 
wymiaru

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie pracy nieprzekracz. dziennego 
wymiaru

prawidłowość treści świadectw pracy

przestrzeganie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

prawidłowość prowadzenia akt osobowych 

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

udziel. urlopu wypocz. nie później niż do końca I kwartału następnego 
roku
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Analiza wyników kontroli przeprowadzonych 
w firmach należących do międzynarodowych kon-
cernów prowadzi do wniosku, że stan przestrzega-
nia przepisów prawa pracy przez tę grupę praco-
dawców nie jest zadowalający i w dużej mierze za-
leży od stopnia zaangażowania kadry kierowniczej 
w sprawy związane z organizacją pracy. Ujawnione 
nieprawidłowości polegały przede wszystkim na 
naruszaniu przepisów o czasie pracy, niewy-

płacaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych oraz nieudzielaniu pracownikom 

urlopów wypoczynkowych, co wynikało zazwyczaj 
ze zbyt małej obsady osobowej w stosunku do reali-
zowanych zadań. 

Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości 
w zakresie wypłacania świadczeń pieniężnych 
wynikających ze stosunku pracy (poza sporadycz-
nymi przypadkami niewypłacenia lub obniżenia 

wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy). Kontrolowani pracodawcy na ogół 
terminowo wypłacali pracownikom wynagrodzenie 
za pracę, co świadczy o dobrej kondycji finansowej 
tej grupy zakładów.

Wśród badanej grupy firm często występowały 
natomiast nieprawidłowości w zakresie sporządza-
nia regulaminów pracy, prowadzenia akt osobo-
wych pracowników, jak również formułowania treści 
świadectw pracy.

W sferze bezpieczeństwa pracy najwięcej 
nieprawidłowości dotyczyło maszyn i urządzeń 
technicznych. Najczęściej stwierdzano brak odpo-
wiednich urządzeń ochronnych w użytkowanych 
maszynach i urządzeniach (głównie osłon elemen-
tów ruchomych), brak urządzeń sterowniczych oraz 
niedpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, 
a także (w co czwartym zakładzie) brak instrukcji 
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techniczno-eksploatacyjnej (DTR) w języku polskim. 
Zdaniem inspektorów pracy, nieprawidłowości do-
tyczące maszyn i urządzeń spowodowane były 
najczęściej niepodjęciem przez pracodawców 

działań mających na celu dostosowanie ich do 

wymagań minimalnych, zgodnie z rozporządze-
niem w tej sprawie Ministra Gospodarki z 30 paź-
dziernika 2002 r.

Wiele zaniedbań ujawniono w zakresie organi-
zacji pracy. Polegały one głównie na nieopracowa-
niu lub niedostosowaniu uregulowań zakładowych 
(procedur, instrukcji, wykazów) do postanowień 
przepisów prawa pracy. W zakładach, w których 
wykonywano prace niebezpieczne, inspektorzy 
stwierdzali przypadki braku wykazu takich prac oraz 
nieokreślenie podstawowych wymagań przy ich re-
alizacji. Należy zaznaczyć, że co piąty kontrolowany 
pracodawca nie odbył niezbędnego szkolenia bhp 
dla pracodawców, co znajduje swoje odzwierciedle-
nie również w zaniedbaniach dot. organizacji pracy. 

Wielu pracodawców nie dokonało oceny ryzyka 
zawodowego, albo przeprowadziło ją nieprawidło-
wo, w szczególności w zakresie identyfikacji za-
grożeń. Bardzo często stwierdzano przekroczenia 
dopuszczalnych norm narażenia, zwłaszcza na ha-
łas, substancje chemiczne i pyły. 

Według oceny inspektorów pracy, główne przy-

czyny ujawnionych naruszeń to nieznajomość prze-
pisów prawa pracy (zarówno przez pracodawców, 
jak i kadrę zarządzającą), ale również świadome 
ich naruszanie podyktowane dążeniem do ograni-
czania kosztów; brak wiedzy o celu i korzyściach 

Wykres 42. Koncerny międzynarodowe – bezpieczeństwo i higiena pracy – naruszenia przepisów

szkolenie pracodawców w zakresie bhp

obiekty i pomieszczenia pracy

zapewnienie odzieży i obuwia roboczego

ocena ryzyka zawodowego

szkolenia pracowników w zakresie bhp

stanowiska i procesy pracy

magazynowanie materiałów i składowanie

zaplecze higienicznosanitarne

maszyny i urządzenia techniczne

przekroczenie norm czynników szkodliwych w środowisku pracy
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wynikających z oceny ryzyka zawodowego (wy-
móg ten traktowany jest często jako formalność), 
a także zbyt mała obsada osobowa w stosunku do 
zlecanych zadań, spowodowana zarówno brakiem 
na rynku pracy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, jak i ograniczaniem zatrudnienia przez 
samych pracodawców.

Znaczne zróżnicowanie kontrolowanych firm – 
zarówno pod względem rodzaju prowadzonej dzia-
łalności, jak i liczby zatrudnianych pracowników 
– uniemożliwia szczegółowe porównania. General-
nie jednak można ocenić, iż najkorzystniejszymi 

warunkami pracy charakteryzowały się zakłady 

duże (zatrudniające powyżej 250 pracowników). Ze 
względu na większe możliwości finansowe, częściej 
wprowadza się w nich nowe technologie, czy roz-
wiązania techniczne ułatwiające pracę, po to cho-
ciażby, aby zachować określone standardy wyma-
gane i niezbędne w danej branży. Nie bez znaczenia 
jest także to, że firmy te podlegają wewnętrznym au-
dytom w zakresie jakości wykonywania nałożonych 
na nie zadań i muszą spełniać zarówno standardy 
wymagane przez koncern, jak i przez polskie prawo. 
Działania podejmowane przez tych pracodawców 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości mają 
z reguły charakter systemowy i pozwalają na wpro-
wadzenie skutecznych rozwiązań. 

Jak już zaznaczono, w mniejszych firmach in-
spektorzy stwierdzili więcej zaniedbań i zwłaszcza ta 
grupa pracodawców objęta będzie w latach następ-
nych rutynowymi kontrolami i szeroko rozumianą 
działalnością prewencyjną.



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

��

11.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w placówkach 
handlu detalicznego

Wśród skontrolowanych jednostek znajdowało 
się 61 placówek wielkopowierzchniowych (super-
markety, hipermarkety itp.) zatrudniających łącznie 
10,2 tys. pracowników, w tym 6,8 tys. kobiet i 33 pra-
cowników młodocianych. Spośród skontrolowanych 
placówek wielkopowierzchniowych 40 stanowiły jed-
nostki kontrolowane kompleksowo po raz pierwszy, 
zaś 21 – rekontrolowane. Kompleksowymi kontrolami 
objęto ponadto 726 sklepów sieci „Biedronka”, a także 
336 innych sklepów zatrudniających 5,8 tys. pracowni-
ków, w tym 4,6 tys. kobiet i 257 młodocianych. Sklepy 
te nie były kontrolowane w latach poprzednich.

Zakres tematyczny kontroli obejmował przestrze-
ganie przepisów dotyczących nawiązywania i roz-

wiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów 
wypoczynkowych, wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, ochrony pracy kobiet i młodocia-
nych. Ponadto skontrolowano zagadnienia bezpie-
czeństwa i higieny pracy, dotyczące m.in.: obiektów 
i pomieszczeń pracy, zaplecza higienicznosanitarne-
go, organizacji pracy, eksploatacji maszyn i urządzeń, 
transportu, magazynowania i składowania towarów.

A.  Placówki wielkopowierzchniowe

Jak przedstawiono na wykresach, do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości z zakresu prawnej 

ochrony pracy w placówkach wielkopowierzch-
niowych należało nieprawidłowe bądź nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieudzielanie 
zaległych urlopów wypoczynkowych, a także nie-
wypłacanie niektórych świadczeń ze stosunku 
pracy, w szczególności wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe.

Wykres 43. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu praworządności w stosunkach pracy

prowadzenie akt osobowych

treść umowy o pracę

treść świadectwa pracy

treść regulaminu pracy

wypłacanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

przestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy

udzielanie należnego odpoczynku

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył 
do niego prawo

% placówek naruszających przepisy
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przestrzeganie norm dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów

udostępnienie do stałego korzystania instrukcji obsługi maszyny lub 
urządzenia

zapewnienie możliwości odpoczynku pracownikom wykonującym 
prace stale w pozycji stojącej

możliwość natychmiastowego skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

sposób składowania towarów

miejsce magazynowania towarów

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych zgodnie 
z przepisami bhp

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

% placówek naruszających przepisy

Wykres 44. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu bhp

W obszarze bezpieczeństwa pracy stwierdzo-
no, podobnie jak w latach 2004–2005, naruszenia 
przepisów w zakresie organizacji i wyposażenia 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, składowania 
towarów, utrzymania ładu i porządku w ciągach ko-
munikacyjnych. Wiele nieprawidłowości dotyczyło 

2006 20042005

organizacji stanowisk pracy. Należy również podkre-
ślić, że magazynowanie towarów w niewłaściwym 

miejscu było główną przyczyną blokowania do-

stępu do wyjść awaryjnych, co w przypadku poja-

wienia się zagrożenia, utrudniałoby pracownikom 

i innym osobom natychmiastową ewakuację. 
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Mimo że kontrolowani pracodawcy użytkowali 
z reguły obiekty nowo wybudowane, to inspek-
torzy pracy stwierdzili liczne ubytki nawierzchni 
podłóg, zniszczone odbojnice ramp itp.; miejsca 
niebezpieczne nie były właściwie zabezpieczone 
i oznakowane.

Liczne nieprawidłowości dotyczyły także 
przygotowania pracowników do pracy i polegały 
w szczególności na: niewyposażeniu pracowni-
ków w odzież i obuwie robocze (39% skontrolowa-
nych placówek wielkopowierzchniowych), w środki 
ochrony indywidualnej (52%), nieprzeszkoleniu pra-
cowników w dziedzinie bhp (37%).

Inspektorzy PIP ujawnili w czasie kontroli 23 
przypadki rażącego naruszenia przepisów (po-
wodującego bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników) i wstrzymali prace. Naru-
szenia polegały głównie na przekroczeniu dopusz-
czalnych mas transportowanych towarów, a także 
np. na używaniu wózków z napędem silnikowym, 
których stan techniczny stwarzał zagrożenia wy-
padkowe.

B.  Kontrole sklepów sieci „Biedronka”

Kompleksowe kontrole placówek handlowych 
należących do sieci „Biedronka” rozpoczęto 
w kwietniu 2006 r. na zlecenie Prokuratury Okrę-
gowej w Gliwicach, prowadzącej postępowanie 
w sprawie przestępstw przeciwko prawom osób wy-

konujących pracę zarobkową, popełnionych przez 
kierownictwo Jeronimo Martins S.A.

W pierwszym etapie kontroli inspektorzy spraw-
dzili stan bezpieczeństwa i higieny pracy w poszcze-
gólnych sklepach; drugi etap kontroli zaplanowany 
został, ze względu na miejsce przechowywania 
dokumentacji, w centrach dystrybucyjnych; przy 
założeniu, że ocena przestrzegania przepisów 
prawnej ochrony pracy obejmować będzie okres od 
dnia 1 stycznia 2004 r., i przeprowadzona zostanie 
odrębnie dla każdego sklepu.

Zakres kontroli w centrach dystrybucyjnych to 
w szczególności przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy, wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze sto-
sunku pracy, urlopach wypoczynkowych, zawiera-
niu i rozwiązywaniu umów o pracę.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozda-
nia zakończony został pierwszy etap kontroli, do-
tyczący zapewnienia przez pracodawcę należytych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na około 900 istniejących w kraju sklepów sie-
ci handlowej „Biedronka”, poddano kontroli 726 
placówek, zatrudniających 11 tys. pracowników, 
w tym około 8 tys. kobiet i 884 młodocianych. 
W prowadzenie czynności kontrolnych zaangażo-
wana została znaczna część kadry inspekcyjnej 
– łącznie 232 inspektorów pracy.
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W czasie kontroli ujawniono liczne naruszenia 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchy-
bienia polegały m.in. na:
– niewłaściwym stanie technicznym dróg we-

wnętrznych, przejść komunikacyjnych i ramp; 
nieoznakowaniu i niezabezpieczeniu miejsc nie-
bezpiecznych; braku dostępu do wyjść awaryj-
nych, głównie z powodu składowania towarów 
w niewłaściwych miejscach;

– nieodpowiednim wyposażeniu pomieszczeń 
higienicznosanitarnych;

– niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektrycznych;

– niewłaściwym sposobie składowania towarów.
Stwierdzono również nieprawidłowości w zakre-

sie dostarczania pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, głównie butów (dot. 2 652 pracow-
ników) oraz rękawic (701 pracowników). Wiele nie-
prawidłowości dotyczyło także wyposażenia pra-
cowników w odzież i obuwie robocze (dot. 426 
pracowników).

Należy zaznaczyć, że w kontrolowanych skle-
pach inspektorzy stwierdzili 57 przypadków rażą-

cego naruszenia przepisów, stwarzającego bez-

pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracow-

ników (m.in. przekroczenie dopuszczalnych mas 
transportowanych towarów; zagrożenie porażeniem 
prądem elektrycznym). W związku z tym inspekto-
rzy wydali decyzje nakazujące wstrzymanie prac. 
Ponadto skierowali do innych prac 120 osób (w tym 
kobiet zatrudnionych przy pracach wzbronionych 
oraz innych pracowników nieposiadających wyma-
ganych przepisami kwalifikacji).

W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowano 
następujące środki prawne:
– wydano 7 021 decyzji, w tym 57 decyzji nakazu-

jących wstrzymanie prac i 72 – skierowanie do 
innych prac ogółem 120 pracowników,

– skierowano w wystąpieniach 2 685 wniosków,
– nałożono 131 mandatów karnych na łączną 

kwotę 71 850 zł,
– skierowano do sądu 8 wniosków o ukaranie,
– zastosowano 20 środków oddziaływania wycho-

wawczego.
Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawoz-

dania, nie został jeszcze zakończony drugi etap 
działań inspekcyjnych – w centrach dystrybucyj-
nych, wiążący się z realizacją szczególnie czaso-
chłonnych czynności kontrolnych. Kompleksowa 

analiza stanu przestrzegania prawa pracy w sieci 

„Biedronka” zostanie przedstawiona w specjal-

nym raporcie.

C.  Inne placówki handlowe

W kontrolowanych placówkach najwięcej nie-
prawidłowości, jak wskazują dane zawarte na 
wykresach, stwierdzono w odniesieniu do akt oso-

bowych, ewidencjonowania czasu pracy, prze-

strzegania przepisów dotyczących pięciodnio-

wego tygodnia pracy. W wielu sklepach naruszano 
także przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe. Należy przy tym podkre-
ślić, że ustalenia inspektorów dotyczące kwoty 

należnych świadczeń nie oddają w pełni rzeczy-

wistej skali problemu ze względu na duży odsetek 
pracowników, których czas pracy był ewidencjono-
wany nierzetelnie bądź też nie był ewidencjonowany 
w ogóle. 

Informacje dot. należności wyegzekwowanych 
na rzecz pracowników placówek handlowych zawie-
ra rozdział VI.

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym 
kontrole dotyczące problematyki bezpieczeństwa 

pracy wykazały, że na wysokim poziomie (w po-
równaniu z wynikami z lat poprzednich) pozos-
tał odsetek placówek, w których występowały 
nieprawidłowości polegające na nieoznakowaniu 
miejsc niebezpiecznych, braku sygnalizacji „czło-
wiek w komorze chłodniczej”, niekompletnym wy-
posażeniu pomieszczeń higienicznosanitarnych, 
niewłaściwym składowaniu towarów. Często stwier-
dzano brak wymaganych instrukcji i innych proce-
dur określających zasady bezpiecznego postępo-
wania.

Nieprawidłowości w znacznej skali ujawniono 
również w zakresie szkoleń pracowników i pra-
codawców w dziedzinie bhp (odpowiednio 38% 
i 41% kontrolowanych sklepów) i badań lekarskich 
pracowników (38%). Należy podkreślić, że w wielu 
placówkach brak było wyznaczonej osoby wyko-
nującej zadania służby bhp, ani też zadań tych nie 
powierzono specjalistom z zewnątrz (40%).

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pra-
cowników inspektorzy stwierdzili w 10 przypadkach 
i wstrzymali prace (zagrożenia wynikały głownie 
z możliwości porażenia prądem elektrycznym). 

Podsumowując wyniki kontroli należy podkre-
ślić, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w placówkach handlowych jest nadal niezadowala-
jący. Analiza skali i rodzaju stwierdzonych nieprawi-
dłowości pozwala jednocześnie na stwierdzenie, że 
w mniejszych placówkach handlowych stan ten jest 
gorszy niż w wielkopowierzchniowych.

W grupie super – i hipermarketów nieprawi-
dłowości dotyczą przede wszystkim placówek 
kontrolowanych po raz pierwszy, najczęściej nowo 
powstałych, bądź też należących do stosunkowo 
„młodych” sieci o zasięgu lokalnym, nastawionych 
na zdobycie rynku, i o stosunkowo niewielkim ka-
pitale. 
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Natomiast stan przestrzegania przepisów 
w sieciach działających dłużej jest wyraźnie lepszy, 
co stanowi m.in. efekt systematycznego nadzoru 

ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i wymuszania 
rozwiązań systemowych, we wszystkich placów-
kach sieci.

Inspektorzy pracy ocenili, że spośród 21 re-
kontrolowanych placówek poprawa nastąpiła w 13 
(zaś w 8 stan nie uległ zmianie, ale były to placówki, 
w których zarówno rodzaj jak i skala nieprawidło-
wości stwierdzonych w latach poprzednich nie były 
alarmujące).

W celu uzyskania większej skuteczności, inspek-
torzy doskonalą metodykę kontroli, wprowadzają 

jej niestandardowe formy, korzystają z alterna-

tywnych środków dowodowych (takich jak logi 
kasowe, komputerowe, książki służb, książki ochro-
ny, rolki kasowe, wydruki z kas fiskalnych, raporty 
włączania i wyłączania alarmów), co nie pozostaje 
bez wpływu na liczbę ujawnianych uchybień.

Tym niemniej, zaniepokojenie budzi powtarza-
jąca się od lat struktura stwierdzanych nieprawidło-
wości – należy zarazem podkreślić, że nie jest ona 

zależna od tego czy dana placówka handlowa ma 
charakter wielkopowierzchniowy, czy też zatrudnia 
kilku (kilkunastu) pracowników; co więcej – nie 
odbiega od struktury naruszeń ujawnianych w za-
kładach o innym profilu działalności.

Pracodawcy, jako przyczyny stwierdzonych 
uchybień, wskazują trudności finansowe, jak rów-
nież trudności z interpretacją przepisów.

W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone uchy-
bienia mają źródło przede wszystkim w:
– nieznajomości prawa pracy (zarówno przez ka-

drę kierowniczą jak i służby kadrowo–księgowe),
– dużej rotacji pracowników, w szczególności na 

stanowiskach związanych z zarządzaniem,
– niewłaściwej organizacji pracy oraz minimalizo-

waniu poziomu zatrudnienia,
– niedostatecznym wyposażeniu w środki tech-

niczne wspomagające ręczne prace transpor-
towe,

– pakowaniu towarów w centrach dystrybucyjnych 
w jednostki paletowe o masie przekraczającej 
dopuszczalne normy przewożenia wózkami 
ręcznymi,

Wykres 46. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu praworządności 
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– lekceważeniu spraw bhp przez pracodawców 
i kadrę kierowniczą (co przejawia się także 
w braku właściwego nadzoru nad przestrze-
ganiem przepisów przez pracowników oraz 

Wykres 47. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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okresowe składowanie nowych dostaw towa-
rów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

– presji zarządów central na kierownictwo placó-
wek w celu maksymalnego obniżania kosztów,

– zbyt małych kompetencjach kierowników placó-
wek w zakresie kształtowania warunków pracy.
Ustalenia inspektorów potwierdzają potrzebę 

prowadzenia kompleksowych kontroli nowych 
placówek handlowych, a w tych już wcześniej kon-
trolowanych – sprawowania nadzoru nad realizacją 
wydanych decyzji i wniosków.

W związku z powyższym w 2007 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy:
�� przeprowadzi kontrole ukierunkowane na spraw-

dzenie realizacji zastosowanych poprzednio 
środków prawnych oraz obejmie kontrolą inne 
– dotychczas niekontrolowane – supermarkety 
i mniejsze placówki handlowe;

�� wykorzystując dotychczasowe doświadczenia 
kontrolno-nadzorcze w tej branży, podejmie 
działania prewencyjne adresowane do nowych 
i dopiero organizujących się placówek handlo-
wych; również w odniesieniu do pozostałych 
placówek rozwijane będą przedsięwzięcia słu-
żące popularyzacji metod bezpiecznej pracy, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenie 
fizycznego obciążenia pracą.

12.  Zagrożenia układu mięśniowo-
-szkieletowego osób pracujących 
w domach pomocy społecznej

Skontrolowano 242 domy pomocy społecznej 
(210 – prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz 32 prowadzone przez zgroma-
dzenia zakonne), w których zatrudnionych było 
16,8 tys. pracowników, w tym 11,1 tys. kobiet. 
W większości były to domy pomocy społecznej 
przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie 
chorych (198 placówek). W pozostałych przebywały 
osoby niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie. 
Łącznie w skontrolowanych placówkach przebywa-
ło 24 257 pensjonariuszy, w tym 5710 somatycznie 
chorych, leżących, wymagających szczególnej 
opieki pielęgnacyjnej oraz 6036 niepełnosprawnych 
fizycznie.

Tylko 31 skontrolowanych domów pomocy 
społecznej (DPS), tj. 13% spełniało wszystkie obo-
wiązujące standardy określone w rozporządze-
niu Ministra Polityki Społecznej z 19 października 
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 
i posiadało zezwolenie wojewody na prowadzenie 
działalności wydane na czas nieokreślony. Pozosta-
łe były w trakcie realizacji programów naprawczych 
i posiadały zezwolenia warunkowe na prowadzenie 
działalności do 31 grudnia 2006 r., tj. dnia wyzna-
czonego ustawą o pomocy społecznej na dosto-

sowanie placówek do obowiązujących wymagań. 
Programy naprawcze najczęściej przewidywały:
– zlikwidowanie w budynku DPS i jego otocze-

niu barier architektonicznych (m.in. wykonanie 
przed budynkami podjazdów dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo, zapewnienie odpowiedniej 
liczby łazienek i toalet dla mieszkańców i przy-
stosowanie ich do potrzeb osób niepełnospraw-
nych),

– zainstalowanie w budynkach wielokondygnacyj-
nych dźwigów osobowych dostosowanych do 
przewozu chorych na noszach i osób niepełno-
sprawnych ruchowo,

– wyposażenie budynków w system przyzywowo-
alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy;

– zapewnienie odpowiedniej powierzchni pokoi 
mieszkalnych,

– zwiększenie zatrudnienia w zespołach terapeu-
tyczno-opiekuńczych.

W objętych kontrolą DPS-ach wydarzyło się 
w latach 2003–2005 ogółem 530 wypadków przy 
pracy (181 – w 2003 r., 151 – w 2004 r., 198 – 
w 2005 r.). Wśród nich odnotowano 70 wypadków 

związanych z obciążeniem układu mięśniowo-

-szkieletowego (w 2003 r. – 21, w 2004 r. – 20, 
w 2005 r. – 29), którym uległy pielęgniarki, opiekunki 
i pokojowe (łącznie 68 osób) podczas wykonywa-
nia prac związanych z podnoszeniem i przeno-
szeniem mieszkańców. Doznanymi urazami były 
głównie urazy kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-
krzyżowym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, 
a ponadto naderwania mięśni barkowych lub mięśni 
przedramienia, urazy rąk i stóp. Pozostałym dwóm 
wypadkom uległy pracownice zatrudnione na sta-
nowiskach pomocy kuchennej.

Zakładowe zespoły powypadkowe – jako 
przyczynę większości tych zdarzeń – podały wy-
konywanie pracy w niedostatecznej obsadzie (jed-
noosobowej) lub brak ostrożności. W odniesieniu 
do 30% zdarzeń zespoły nie sformułowały żadnych 
wniosków profilaktycznych, co skutkowało brakiem 
konkretnych działań ze strony pracodawców w celu 
wyeliminowania przyczyn wypadków przy pracy.

Należy zaznaczyć, że większość skontrolowa-
nych jednostek mieści się w obiektach, których nie 
budowano z przeznaczeniem na DPS. Dostosowa-
nie ich do funkcji mieszkalnych dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób przewlekle somatycznie 
chorych jest bardzo trudne i wymaga znacznych 
środków finansowych. Często są to obiekty zabyt-
kowe, w których wszelkie prace związane z budową 
lub przebudową wymagają zgody konserwatora za-
bytków. Najstarszy skontrolowany w 2006 r. obiekt 
pochodzi z XV w. (w Psarskiem, włączonym obecnie 
do Śremu).
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Należy podkreślić, że nadmierne obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego personelu wynikają 
przede wszystkim z niedostatecznego wyposażenia 
DPS-ów w sprzęt ułatwiający obsługę pensjonariuszy 
leżących, wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej. 
Brak sprzętu pomocniczego do przekładania obłoż-
nie chorych stwierdzono w co drugim DPS, a w co 
piątym – brak mobilnych wózków transportowo-ką-
pielowych, mobilnych wanien kąpielowo-łóżkowych 
lub też mobilnych wózków prysznicowych itp. 
W pozostałych zakładach stan techniczny stosowa-
nych urządzeń nie zawsze był zadowalający.

Wyniki kontroli potwierdzają, że najistotniejszym 
problemem – poza niedostosowaniem obiektów 
i pomieszczeń placówek do wymagań obowiązu-
jących przepisów – jest niedostateczne uświado-

mienie pracownikom zagrożeń, jakie wiążą się 
z wykonywaną pracą. Przejawia się to m.in. brakiem 

szkoleń pracowników (głównie pielęgniarek, opie-
kunek, pokojowych) w zakresie bezpiecznych spo-
sobów wykonywania pracy związanej z przemiesz-
czaniem ciężarów i osób oraz poprawnego posłu-
giwania się przyrządami pomocniczymi (natomiast 
jeśli takie szkolenia są organizowane, to z reguły 
bez ćwiczeń praktycznych). Ponadto, jak podkre-
ślały również pielęgniarki zatrudnione w kontrolo-
wanych placówkach, system kształcenia zawodo-
wego w sposób marginalny traktuje zagadnienia 
ergonomii i nadmiernego obciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego, skupiając się głównie na 
kwestii zaspokojenia potrzeb pacjentów. Problem 
jest tym większy, że prowadzenie szkoleń bhp z re-
guły zlecane jest firmom zewnętrznym, a programy 
szkoleń są często zbyt ogólne, niedostosowane do 
rodzaju stanowisk i warunków pracy. 

Kolejny problem to niewłaściwy sposób prze-
prowadzania profilaktycznych badań lekarskich 

pracowników zatrudnionych przy przemieszczaniu 
ciężarów. W co drugim DPS inspektorzy stwierdzili, 
że pracodawcy nie uwzględniają w skierowaniach 
na badania – informacji o wykonywaniu pracy 
w warunkach obciążających układ mięśniowo-
-szkieletowy. W tym kontekście, jeszcze bardziej 
negatywnego znaczenia nabiera fakt, że również 
w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pielęgniarek, opiekunek i pokojowych 
nie były uwzględnione obciążenia układu mięśnio-
wo-szkieletowego (40% DPS). Wielu pracodawców 
do dokonania oceny ryzyka zawodowego nadal 
podchodzi formalnie, nie traktując tego procesu 
jako źródła informacji warunkujących podjęcie traf-
nych działań korygujących i zapobiegawczych. 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono 
na wykresie.

Według pracodawców podstawową przyczyną 

stwierdzonych nieprawidłowości są ograniczone 
środki finansowe, zarówno na realizację zadań in-
westycyjnych w zakresie przystosowania budynków 
do wymaganych standardów, jak i na wyposażenie 
w nowoczesny (kosztowny) sprzęt ułatwiający wy-
konywanie czynności pielęgnacyjnych przy obłoż-
nie chorych, a także na zatrudnienie nowych pra-
cowników w celu osiągnięcia wymaganego dla DPS 

Wykres 48. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego w domach pomocy społecznej – naruszenia przepisów
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wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo-te-
rapeutycznych. Inna przyczyna to niedostateczna 
wiedza o ergonomii pracy oraz skutkach zagrożeń 
wypadkowych i zdrowotnych wynikających z obcią-
żeń układu mięśniowo-szkieletowego. Inspektorzy, 
zgadzając się co do powyższej oceny, podkreślają 
jednocześnie zjawisko lekceważenia spraw bhp 

przez pracodawców, którzy skupiają się przede 

wszystkim na prowadzeniu działalności statuto-

wej.
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:

�� rozpowszechnienia w placówkach służby zdro-
wia i domach pomocy społecznej materiałów 
promocyjnych (broszury, ulotki), dotyczących 
ochrony układu mięśniowo-szkieletowego pod-
czas pracy;

�� poszerzenia programów kształcenia pielęgnia-
rek o zagadnienia dotyczące bezpiecznych spo-
sobów i technik dźwigania ciężarów i pacjentów, 
z uwzględnieniem zajęć praktycznych;

�� znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-
dawców dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika, poprzez wprowa-
dzenie obowiązku przechowywania w aktach 
osobowych pracownika kopii skierowania na 
profilaktyczne badania lekarskie.

Informacja nt. podjętych w 2006 r. działań pre-
wencyjnych w omawianym obszarze zawarta jest 
w rozdziale VII.

13.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
pracowników związane 
z występowaniem czynników 
chemicznych 
(w tym o właściwościach 
rakotwórczych, mutagennych lub 
działających na rozrodczość)

Kontrolami objęto 210 pracodawców, zatrud-
niających ponad 75 tys. osób, w tym 8,8 tys. kobiet 
i 58 pracowników młodocianych. Bezpośrednio 
w kontakcie z chemikaliami pracowało prawie 35 tys. 
osób, w tym z czynnikami rakotwórczymi – 3,5 tys., 
z ołowiem – 1100. W 145 zakładach, obok innych 
substancji niebezpiecznych, występowały czynniki 
o działaniu rakotwórczym, a w 60 ołów – substancja 
działająca szkodliwie na rozrodczość. Kontrolowane 
zakłady charakteryzowały się różnorodnym profilem 
działalności, m.in. były to galwanizernie, huty meta-
lu, firmy produkujące wyroby z tworzyw sztucznych, 
ze szkła, masę bitumiczną.

Inspektorzy skontrolowali użytkowanie róż-
nego rodzaju czynników chemicznych, które ze 

względu na właściwości stanowią istotne zagro-
żenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 
Stwierdzili przede wszystkim, że pracodawcy nie 

posiadają wystarczającej wiedzy umożliwiającej 

pełną identyfikację występujących w zakładzie 

niebezpiecznych czynników chemicznych, w tym 
o właściwościach rakotwórczych i mutagennych 
oraz działających szkodliwie na rozrodczość (CMR). 
W wielu zakładach brak było aktualnego spisu sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych oraz rejestrów 
wymaganych w przypadku stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagennych. W konsekwencji 
pracodawcy nie typowali chemicznych czynników 
szkodliwych do przeprowadzenia pomiarów lub 
typowali je nieprawidłowo (18% kontrolowanych 
pracodawców). W zakładach, w których pomiary 
zostały przeprowadzone (22%), podany w tym celu 
przez pracodawcę czas narażenia różnił się od cza-
su narażenia przyjętego dla potrzeb oceny ryzyka 
zawodowego.

Prawie połowa skontrolowanych pracodawców 
nie zapewniła pracownikom niezbędnych informacji 
o zagrożeniu związanym z niebezpiecznymi che-
mikaliami (w tym o działaniu rakotwórczym i mu-
tagennym) ponieważ nie oznakowano znakami 
ostrzegawczymi magazynów, a także miejsc pracy 
w których te czynniki występowały (bądź też ozna-
kowano nieprawidłowo). Także na podręcznie użyt-
kowanych pojemnikach i zbiornikach (24%) oraz 
rurociągach brakowało nazw substancji i znaków 
ostrzegawczych o zagrożeniu. Ponadto nie informo-
wano pracowników o sposobie postępowania w sy-
tuacjach awaryjnych i sposobie udzielania pierwszej 
pomocy (15%).

Brak wiedzy o zagrożeniach związanych z użyt-

kowaniem niebezpiecznych chemikaliów skutku-

je poważnymi konsekwencjami, ponieważ niektó-

re zachowania pracowników mogą to zagrożenie 

potęgować (np. spożywanie posiłków w pomiesz-
czeniu galwanizerni; przechowywanie w szafkach 
laboratoryjnych artykułów spożywczych razem z ra-
kotwórczym dwuchromianem potasu; palenie pa-
pierosów obok stanowisk z preparatami o działaniu 
rakotwórczym oraz w pobliżu miejsc występowania 
preparatów palnych i wybuchowych; przechowy-
wanie w pojemnikach po środkach spożywczych 
substancji chemicznych (aceton w pojemniku po 
jogurcie, rozpuszczalniki organiczne w butelkach 
po alkoholu i po wodzie mineralnej), pranie w domu 
(za ekwiwalent pieniężny) odzieży zanieczyszczonej 
czynnikami chemicznymi, w tym także o działaniu 
rakotwórczym). 

Niewystarczające jest również informowanie 

o zagrożeniach chemicznych osób z zewnątrz, tj. 
np. z firm dostawczo-odbiorczych czy też świadczą-
cych usługi remontowe i konserwacyjne na terenie 
zakładu. W ocenie inspektorów pracy, brak jest 
stosownych procedur informowania o zagrożeniach 
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i zasadach bezpiecznego postępowania; co przy 
braku koordynacji działań przedstawicieli różnych 
firm pracujących na terenie tego samego zakładu 
sprzyja generowaniu zagrożeń dla zdrowia i życia 
(w szczególności odnotowuje się przypadki oparzeń 
chemicznych powodowanych wydostaniem się żrą-
cych substancji lub też ostrych zatruć chemicznych).

Jak wynika ze spostrzeżeń inspektorów, praco-
dawcy nieświadomi są możliwości wykorzystywania 
przy organizacji prac związanych ze stosowaniem 
substancji i preparatów niebezpiecznych – infor-
macji zawartych w kartach charakterystyki, do po-
siadania których są zobowiązani i najczęściej je 
posiadają (brak kart tylko dla 8% poddanych ocenie 
chemikaliów). Przede wszystkim nie wykorzystują 
informacji dotyczących: bezpiecznego sposobu 
postępowania z substancją lub preparatem, maga-
zynowania, kontroli narażenia i stosowania środków 
ochrony indywidualnej, a także postępowania na 
wypadek awarii. 

Wprawdzie coraz mniej jest pracodawców nie-
posiadających udokumentowanej oceny ryzyka za-

wodowego, ale niepokoi fakt, że często charakte-

ryzuje ją powierzchowność i nieadekwatność do 

istniejących warunków pracy. W kontrolowanych 
zakładach problem ten dotyczył aż 2/3 stanowisk 
pracy. Pomijano bardzo istotne elementy, m.in.: 
zagrożenia wynikające z właściwości substancji 
niebezpiecznych, w tym rakotwórczych i mutagen-
nych; ilość i częstotliwość używanych substancji; 
rodzaj i czas trwania narażenia; sposób pracy oraz 
czynności, przy których mógłby nastąpić wzrost 
narażenia na czynniki chemiczne (remont, naprawy 
urządzeń, awarie).

Działania zapobiegawcze-organizacyjne i tech-
niczne – podejmowali prawie wszyscy kontrolowa-
ni pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie, 
a przede wszystkim – w niewystarczającym stopniu. 
W szczególności dotyczy to hermetyzacji procesów 
i operacji technologicznych oraz zorganizowania 
szatni przepustowej, jeśli wykonywano prace z sub-
stancjami toksycznymi, drażniącymi i uczulającymi. 
Aż w 39% kontrolowanych zakładów nie zapewnio-
no w pobliżu stanowisk pracy, na których występo-
wało niebezpieczeństwo oblania środkami żrącymi 
lub zapalenia odzieży na pracowniku – natrysków 
ratunkowych i myjek do przemywania oczu. 
Wprawdzie we wszystkich kontrolowanych zakła-
dach pracodawcy wyposażyli pracowników w róż-
nego rodzaju środki ochrony indywidualnej, ale nie 
na wszystkich stanowiskach, które ze względu na 
wykonywane prace z niebezpiecznymi chemikalia-
mi tego wymagały (31%). Ponadto nie zapewniano 
prania zabrudzonej chemikaliami odzieży ochron-
nej lub roboczej (26% kontrolowanych pracodaw-
ców), zlecano pranie odzieży firmom zewnętrznym, 
nie informując ich o zanieczyszczeniu czynnikami 
chemicznymi, w tym ołowiem i jego związkami. 

Pracownicy kierowani są na profilaktyczne ba-
dania lekarskie bez przekazania lekarzowi (w skie-
rowaniu) informacji o występujących na stanowisku 
pracy zagrożeniach stwarzanych przez niebez-
pieczne chemikalia, w tym również aktualnych wyni-
ków badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (31% kontrolowanych zakładów). Należy 
zaznaczyć, że pracodawcy, zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami, nie mają obowiązku prze-
chowywania skierowań na badania profilaktycz-
ne. Niezadowalająca jest także współpraca praco-
dawców (zwłaszcza w zakładach, gdzie występują 
czynniki chemiczne o właściwościach rakotwór-
czych, mutagennych oraz szkodliwie działających 
na rozrodczość) z lekarzami sprawującymi pro-
filaktyczną opiekę lekarską. Inspektorzy ustalili, 
że lekarze z reguły nie zapoznawali się osobiście 
z warunkami na stanowiskach pracy, nie przekazy-
wali pracodawcom, przedstawicielom pracowników 
lub komisji bhp informacji o stanie zdrowia osób 
narażonych na niebezpieczne czynniki chemiczne. 
W 2/3 zakładów, w których występowało narażenie 
na ołów, lekarze nie zlecali przeprowadzenia moni-
toringu biologicznego obejmującego pomiar stęże-
nia ołowiu we krwi osób narażonych, ponieważ nie 
byli informowani o występowaniu ołowiu na stano-
wiskach pracy lub, mimo znajomości warunków 
pracy, nie uznawali za konieczne przeprowadzenie 
takiej analizy.

Istotnym problemem jest także nieuwzględ-
nianie w programach szkoleń problematyki zagro-
żeń występujących na stanowiskach pracy i spo-
sobów ochrony przed nimi (58% kontrolowanych 
pracodawców). W szczególności niepokojące jest, 
to że w programach szkoleń dotyczących czynni-
ków rakotwórczych i mutagennych nie uwzględ-
niono zagadnień związanych z dodatkowym ryzy-
kiem dla zdrowia wynikającym z palenia tytoniu, 
a także wymaganiami higienicznymi ograniczają-
cymi narażenie. W ocenie inspektorów, szkolenia 
w wielu zakładach traktowane są tylko jako formal-
ność. 

Podsumowując, można wymienić następujące 
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
– niedostateczna znajomość przepisów regulu-

jących problematykę bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia osób wykonujących prace 
z niebezpiecznymi chemikaliami, w szczegól-
ności z czynnikami o działaniu rakotwórczym 
i mutagennym oraz działającymi szkodliwie na 
rozrodczość; brak u pracodawców wystarczają-
cej wiedzy, umożliwiającej prawidłową identyfi-
kację czynników chemicznych występujących 
w miejscu pracy, w szczególności gdy trzeba je 
wytypować do badań i pomiarów w celu oceny 
narażenia pracowników,

– lekceważenie zagrożeń wynikających z użycia 
małych ilości niebezpiecznych chemikaliów, 
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nawet jeśli dotyczy to substancji rakotwórczych 
i mutagennych,

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do opracowania 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
magazynowania i składowania (zawierających 
przecież informacje niezbędne dla pracowni-
ków, aby stosowali właściwą organizację i meto-
dy pracy). 
Kontrolowani pracodawcy sygnalizowali inspek-

torom następujące problemy:
– zbyt duża liczba przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa chemicznego i częste ich zmiany, 
wątpliwości interpretacyjne dot. zapisów w nich 
zawartych oraz brak definicji takich pojęć jak: 
narażenie, kontakt, zagrożenie, 

– brak środków finansowych na spełnienie wy-
magań odnośnie pomiarów i badań czynników 
szkodliwych na stanowiskach pracy,

– brak specjalistów o dostatecznej wiedzy i do-
świadczeniu w zakresie zagrożeń związanych 
z czynnikami chemicznymi, którzy wykonując 
czynności służby bhp służyliby pomocą praco-
dawcom,

– brak publikacji, mających charakter poradników 
dla pracodawców, na temat wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace z niebezpiecznymi chemi-
kaliami, w tym oceny ryzyka zawodowego przy 
tych pracach.

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 
konieczność:
�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie 

Wykres 49. Bezpieczeństwo pracowników zw. z występowaniem czynników chemicznych – naruszenia przepisów
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% pracodawców naruszających przepisy

przeprowadzania badań lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy, w celu uregulowania obowiązku 
wizytowania stanowisk pracy przez lekarzy 
sprawujących profilaktyczną opiekę lekarską 
nad pracownikami w przypadku występowania 
niebezpiecznych czynników chemicznych oraz 
ujednolicenia z innymi przepisami – określeń 
dotyczących kategoryzacji chemicznych czyn-
ników rakotwórczych; 

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej z występowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych, w ce-
lu doprecyzowania obowiązku przeprowadza-
nia monitoringu biologicznego obejmującego 
pomiar stężenia ołowiu we krwi;

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, prepa-
ratów, czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, w celu wyeliminowania 
wątpliwości interpretacyjnych wynikających 
z braku definicji używanych pojęć: „kontakt” lub 
„narażenie” na substancje/preparaty o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym;

�� opracowania materiałów informacyjnych dla 
pracodawców nt. zasad bezpieczeństwa oraz 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z użytkowaniem chemikaliów;

�� prowadzenia dalszych kontroli dotyczących pro-
blematyki bezpieczeństwa chemicznego – w za-
kładach nienależących do branży chemicznej.
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14.  Zapobieganie zagrożeniom 
czynnikami chemicznymi w małych 
i średnich zakładach wytwarzających, 
konfekcjonujących i magazynujących 
środki ochrony roślin

Skontrolowano 121 pracodawców zatrudniają-
cych ponad 3,1 tys. pracowników (w tym 936 kobiet), 
którzy zajmowali się głównie dystrybucją środków 
ochrony roślin (111); konfekcjonowanie prowadziło 
3 pracodawców, a produkcję – 7 (niektóre zakłady 
prowadziły zarówno produkcję, konfekcjonowanie, 
jak i dystrybucję). Występujące w kontrolowanych 
firmach chemikalia stwarzały różnego rodzaju za-
grożenia. Były to m.in. środki szkodliwe (ponad po-
łowa), toksyczne i bardzo toksyczne, żrące, uczula-
jące i drażniące, a także rakotwórcze, łatwo palne 
a nawet wybuchowe. Mimo to – jak ustalili inspek-
torzy PIP – pracodawcy nie podjęli odpowiednich 
środków zaradczych. Duża skala ujawnionych uchy-
bień świadczy o lekceważeniu zagrożeń związa-

nych zwłaszcza z magazynowaniem i składowa-

niem chemikaliów, w tym środków ochrony roślin. 
Nieprawidłowości polegały głównie na braku 

informacji umożliwiających pełną identyfikację za-
grożeń powodowanych przez czynniki chemiczne. 
W konsekwencji pracodawcy nie wywiązywali się 
z obowiązku przekazywania pracownikom infor-
macji o zagrożeniach i sposobach zapobiegania 
im. Należy zaznaczyć, że część pracodawców nie 
umiała nawet rozpoznać, które ze środków ochrony 
roślin są niebezpieczne (sądzili na przykład, że do 
takich zalicza się tylko środki ochrony roślin sklasy-
fikowane jako toksyczne i bardzo toksyczne). 

Ponad połowa kontrolowanych pracodawców 
nie posiadała wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych, wykazu konfekcjonowanych i magazynowa-
nych środków ochrony roślin oraz innych substancji 
i preparatów niebezpiecznych; wielu nie ustaliło 
także czynników chemicznych występujących na 
stanowiskach pracy. Dla 22% objętych oceną che-
mikaliów, w szczególności środków ochrony roślin, 
brakowało kart charakterystyki z niezbędnymi infor-
macjami, m.in. o ich właściwościach, sposobie ma-
gazynowania, bezpiecznego postępowania, kontroli 
narażenia, postępowania na wypadek awarii. Należy 
jednak podkreślić, że aktualne przepisy dotyczące 
kart charakterystyki dla środków ochrony roślin są 
niejednoznaczne. Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych nie obejmuje 
w tym zakresie środków ochrony roślin. Natomiast 
ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zobo-
wiązuje jedynie podmiot zajmujący się produkcją lub 
obrotem środkami ochrony roślin, by dołączył karty 
charakterystyki (według wzoru określonego w przepi-
sach o substancjach i preparatach chemicznych) do 
wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Brakuje zaś przepisu, który zobowiązywałby 

do posiadania karty charakterystyki środka ochrony 
roślin już na etapie stosowania zawodowego i dystry-
bucji adresowanej do użytkowników zawodowych.

Inspektorzy stwierdzili również, że magazyny 
i miejsca składowania środków ochrony roślin oraz 
innych substancji i preparatów niebezpiecznych nie 
zostały oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
zostały oznakowane nieprawidłowo (48%). Brak na 
drzwiach napisu „Magazyn środków ochrony roślin”, 
do którego zobowiązuje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 czerwca 2002 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawo-
zów mineralnych i organiczno-mineralnych, wynika – 
jak wyjaśniali pracodawcy-dystrybutorzy – „z obawy 
kradzieży bardzo drogich środków ochrony roślin”. 
Ujawniono ponadto, że w magazynach znajdowały 
się fabryczne opakowania ze środkami ochrony 
roślin, nieprawidłowo oznakowane znakiem ostrze-
gawczym. Błąd polegał na rozbieżności między 
informacją o zagrożeniu umieszczoną na etykiecie 
a informacją zawartą w karcie charakterystyki (na 
przykład – środek ochrony roślin sklasyfikowany był 
zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach che-
micznych, ale z karty wynikało, że jest on toksyczny, 
zaś umieszczony na etykiecie znak ostrzegawczy 
wskazywał na substancję szkodliwą). Tego rodzaju 
błędy dotyczyły jednak niewielu opakowań ze środ-
kami ochrony roślin (około 1% kontrolowanych). 
O nieprawidłowościach stwierdzonych w tym za-
kresie informowano właściwe terenowo jednostki 
inspekcji sanitarnej.

Bez wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp 

zatrudniano co piątego pracownika, mającego kon-
takt z różnego rodzaju chemikaliami, w tym środka-
mi ochrony roślin (39% kontrolowanych zakładów). 
Istotnym problemem było nieuwzględnianie w pro-
gramie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy – zagadnień związanych z zagrożeniami che-
micznymi. Ponadto na co trzecim kontrolowanym 
stanowisku nie udostępniono pracownikom instruk-
cji bhp dotyczących postępowania z czynnikami 
chemicznymi, a połowa instrukcji przekazanych 
pracownikom nie określała zasad postępowania 
w sytuacjach awaryjnych. Skutkiem tych nieprawi-

dłowości był brak wystarczającej wiedzy pracow-

ników o zagrożeniach chemicznych (np. nie znali 
oni znaczenia znaków ostrzegawczych umieszczo-
nych na opakowaniach środków ochrony roślin, ani 
też sposobu postępowania na wypadek awarii). 

Niepokoi fakt, że pomimo istniejącego już od 
kilku lat obowiązku dokumentowania oceny ryzyka 

zawodowego, wielu kontrolowanych pracodawców 
(34%) zaniechało przeprowadzenia takiej oceny, 
w tym na stanowiskach pakowacza środków ochro-
ny roślin, magazyniera, czy pomocnika magazynie-
ra. Ponadto aż 62% pracodawców posiadających 
udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego, 
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pominęło w niej bardzo istotne elementy, jak 

zagrożenia wynikające z właściwości fizykoche-

micznych niebezpiecznych chemikaliów, ilość 

i częstotliwość ich użytkowania. Dodać należy, że 
w wielu zakładach oceny ryzyka dokonywały osoby 
z zewnątrz, posiadające wprawdzie kwalifikacje 
wymagane dla służb bhp, ale nieznające specyfiki 
poszczególnych stanowisk pracy. 

Kontrole wykazały, że co szósty pracownik 
zatrudniony przy produkcji i konfekcjonowaniu 
środków ochrony roślin nie został poinformowany 
o związanych z tym zagrożeniach oraz środkach 
zapobiegawczych, m. in. o sposobie postępowania 
z pustymi opakowaniami po zużytych chemikaliach. 
Dane liczbowe dot. najczęściej stwierdzanych nie-
prawidłowości przedstawiono na wykresie.

Wykres 50. Zakłady wytwarzające, konfekcjonujące i magazynujące środki ochrony roślin 
– naruszenia przepisów

umieszczenie w skierowaniach na badania lekarskie informacji 
o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych występujących na 

stanowiskach pracy

warunki i sposób składowania chemikaliów

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

posiadanie kart charakterystyki dla kontrolowanych chemikaliów

zapewnienie prania zabrudzonej chemikaliami odzieży roboczej lub 
ochronnej 

oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc składowania 
i magazynowania niebezpiecznych chemikaliów

uwzględnienie w programie szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami chemicznymi

instrukcje bhp dot. postępowania z niebezpiecznymi substancjami 
oraz udzielania pierwszej pomocy

opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

sporządzenie spisu substancji i preparatów niebezpiecznych, w tym 
środków ochrony roślin

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń chemicznych

instrukcje składowania, załadunku i transportu chemikaliów oraz 
środków ochrony roślin
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Pracodawcy, jako podstawowe przyczyny ujaw-
nionych naruszeń, wskazują:
– zbyt dużą liczbę opublikowanych w ostatnich 

latach przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
chemicznego, a także wprowadzanych do nich 
zmian,

– konieczność koncentrowania się w miesiącach 
wiosennych i letnich (2-6 miesięcy) na efektach 
ekonomicznych związanych ze sprzedażą środ-
ków ochrony roślin, kosztem zainteresowania 
warunkami pracy,

– brak środków finansowych na modernizację 
i wyposażenie magazynów,

– „zbyt wygórowane wymagania” zawarte w prze-
pisach, w szczególności w odniesieniu do syste-
mu wentylacji oraz gazoszczelnej i pyłoszczelnej 
instalacji elektrycznej.
Natomiast w ocenie inspektorów pracy podsta-

wowe przyczyny nieprawidłowości, to zwłaszcza: 

– niedostateczna wiedza pracodawców nt. wpro-
wadzonych w ostatnich latach przepisów regu-
lujących problematykę organizacji bezpiecznej 
pracy i ochrony zdrowia pracowników zatrud-
nionych przy magazynowaniu i przechowywaniu 
niebezpiecznych chemikaliów, w tym środków 
ochrony roślin, 

– koncentrowanie się pracodawców na wymaga-
niach wynikających z ustawy o ochronie roślin, 
a pomijanie wymogów związanych z bezpieczeń-
stwem pracy i ochroną zdrowia pracujących,

– niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez 
służbę bhp, która m.in. nie informowała praco-
dawców o zagrożeniach związanych z maga-
zynowaniem, konfekcjonowaniem lub wytwa-
rzaniem niebezpiecznych chemikaliów (w tym 
środków ochrony roślin), głównie z powodu nie-
znajomości specyficznej problematyki chemicz-
nej występującej w kontrolowanych zakładach.
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Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
dalszych kontroli, wzmacnianych działaniami pre-
wencyjnymi, a także na konieczność nowelizacji 
ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i prepa-
ratach chemicznych, przez wprowadzenie obowiąz-
ku kart charakterystyki dla środków ochrony roślin 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne, analogicznie 
jak w odniesieniu do niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych, przeznaczonych dla 
użytkowników zawodowych (zgodnie z Dyrektywą 
Komisji 91/155/EWG z 5 marca 1991 r. określającą 
i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczą-
ce systemu szczególnych informacji o preparatach 
niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 10 
dyrektywy 88/378/EWG).

15.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa 
– w zakładach stosujących 
w procesach produkcyjnych duże 
ilości substancji i preparatów 
chemicznych

W 2006 roku skontrolowano 158 zakładów 
stosujących w procesach produkcyjnych duże 
ilości niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych, tworzących z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe. Największą grupę (97) stanowiły 
zakłady (tzw. niesevesowskie) w których ilości 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicz-
nych były mniejsze niż wymagane do formalnego 
sklasyfikowania ich jako zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej. Pozostałe skontrolowane podmioty spełniały 
kryteria zakładu sevesowskiego (wśród nich było 
41 zakładów o dużym ryzyku, i 20 – o zwiększonym 
ryzyku). Skontrolowane podmioty zlokalizowane 
były na terenie całego kraju, a zatrudniały łącznie 
prawie 50 tys. osób. W zakładach tych znajdowało 
się 1 079 stanowisk pracy, na których może wystą-
pić atmosfera wybuchowa; na ww. stanowiskach 
zatrudnionych było 5 424 pracowników. 

Prawie 30% skontrolowanych zakładów (tj. 46) 
reprezentowało branżę gazów technicznych, w tym 
18 zrzeszonych było w Polskiej Fundacji Gazów 
Technicznych. Pozostałe to m.in. rafinerie ropy naf-
towej, terminale paliw płynnych i bazy gazu płynne-
go, zakłady chemiczne i petrochemiczne, lakiernie, 
fabryki kosmetyków i chemii gospodarczej, zakłady 
spirytusowe i gorzelnie, wytwórnie farb, lakierów, 
klejów, zakłady produkujące meble, panele podło-
gowe, płyty meblowe i konstrukcyjne, piankę poli-

uretanową. W skontrolowanych zakładach zagroże-
nie wybuchem stwarzały m.in. gazy techniczne (np. 
wodór, acetylen), gaz płynny propan-butan, metan, 
benzyny, metanol, etanol, benzen.

Wyniki kontroli wskazują na znaczne zróżnico-
wanie stanu przestrzegania przepisów określają-
cych minimalne wymagania bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach, na których – z przyczyn wynikających 
z cech miejsca pracy, urządzeń technicznych lub 
używanych substancji – może wystąpić atmosfe-
ra wybuchowa. W przedsiębiorstwach niespełniają-
cych kryterium zakładu o dużym lub zwiększonym 
ryzyku awarii ujawniono znacznie więcej nieprawi-
dłowości niż w zakładach sevesowskich. Wybrane 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Ponadto kontrolujący ujawnili, że:
– w co drugim zakładzie niesevesowskim i co 

piątym sevesowskim brak było odpowiedniego 
oznakowania przy wejściach do pomieszczeń, 
w których występują atmosfery wybuchowe,

– w co trzecim zakładzie nie zapewniono pra-
cownikom (dotyczyło 1155 zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa) odpowiedniej odzieży 
i obuwia roboczego, a w co czwartym zakładzie 
– odpowiednich środków ochrony indywidualnej 
(dotyczyło 873 osób) wykonanych z materiałów 
niepowodujących wyładowań elektrostatycz-
nych, w wyniku których mogłoby nastąpić zaini-
cjowanie wybuchu,

– w co piątym zakładzie niesevesowskim i w jed-
nym sevesowskim nie przeprowadzono oceny 
ryzyka zawodowego,

– w co drugim zakładzie nie przeprowadzono 
okresowej oceny skali przewidywanych niepo-
żądanych skutków uaktywnienia się zagrożeń 
na stanowiskach pracy.
Zwraca uwagę fakt, że najmniej nieprawidłowo-

ści inspektorzy stwierdzili w zakładach zrzeszo-

nych w Polskiej Fundacji Gazów Technicznych, 

natomiast najwięcej w tych zakładach, gdzie nie 

opracowano wymaganego przepisami dokumen-

tu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wy-

buchem. Należy zaznaczyć, że wymogu tego nie 
spełniło aż 89 zakładów, tj. ponad połowa skontrolo-
wanych (wskazanego dokumentu nie miały również 
zakłady sevesowskie – 24). W 16 zakładach ww. do-
kument nie był aktualizowany, a w niektórych innych 
stanowił jedynie spełnienie formalnego obowiązku 
(przy czym stwierdzono dużą dowolność w zakre-
sach tematycznych opracowanych dokumentów, co 
wynika z braku jednolitego wzorca i wytycznych do 
ich sporządzania).

Kontrolowani pracodawcy, tłumacząc ujawnione 
nieprawidłowości, wskazywali często na:
– mnogość, niespójność i złożoność uregulowań 

prawnych oraz trudności w bieżącym śledzeniu 
często wprowadzanych do nich zmian, 
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– zbędne dublowanie wymagań dokumentacyj-
nych i proceduralnych,

– słabą kondycję finansową ich firm i wysokie 
koszty pracy,

– problemy z pozyskaniem pracowników posia-
dających dostateczną wiedzę, kompetencje 
zawodowe, świadomych ciążącej na nich dużej 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo, mienie 
i środowisko.
W ocenie inspektorów pracy źródłem wielu 

stwierdzonych nieprawidłowości jest m.in.:
– traktowanie spraw formalnoprawnych (dotyczą-

cych tzw. bezpieczeństwa biernego) jako drugo-
rzędnych, mimo że mają one istotny wpływ na 
organizację i bezpieczeństwo pracy,

– złudne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w zakładach, w których nie doszło dotychczas 
do poważnych awarii; niska świadomość real-
ności zagrożenia,

Wykres 51. Spełnianie minimalnych wymagań bhp na stanowiskach, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa – naruszenia przepisów
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oznakowanie terenu znakami drogowymi i informac.-ostrzegawcz., 
uwzględn. zagroż. wybuchem i pożarem

 

wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

zapewnienie właściwej wymiany powietrza

ocena stanowisk pracy pod wzgl. zastosowanych zabezp. przed 
skutkami zainicjowania zapłonu, przed ich przekazaniem

zapewnienie ochrony antyelektrostatycznej w przestrzeniach 
zewnętrznych zagrożonych wybuchem

magazynowanie (składowanie) niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych

ustalenie sposobu sygnalizowania stanów awaryjnych związanych 
z występowaniem atmosfery wybuchowej

uwzględnienie zagrożenia wybuchem w ocenie ryzyka zawodowego

właściwe oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

okresowa identyfikacja i ocena zagrożeń wybuchem stwarzanym 
przez urządzenia, procesy pracy, surowce itp.

% pracodawców naruszających przepisy

zakłady sevesowskiezakłady niesevesowskie

– brak dostatecznej wiedzy, warunkującej pełną 
identyfikację zagrożeń i rzetelną ocenę ryzyka 
zawodowego związanego z występowaniem 
w środowisku pracy niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych, 

– nienależyte wywiązywanie się z podstawowych 
obowiązków przez osoby odpowiedzialne w za-
kładzie za organizację pracy.

Wyniki kontroli wskazują na ograniczone stoso-
wanie przez pracodawców przepisów rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 
Niezbędne jest zatem kontynuowanie kontroli w tym 
zakresie, ukierunkowanych na zakłady stosujące 
(magazynujące, przetwarzające) niebezpieczne sub-
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stancje i preparaty chemiczne, w tym szczególnie 
zakłady spoza branży chemicznej. 

Konieczne jest również wprowadzenie jednoli-
tego wzoru dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem oraz przygotowanie czy-
telnych i zrozumiałych wytycznych do jego opraco-
wania, a także zintensyfikowanie – we współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną – działań prewencyj-
no-profilaktycznych wśród pracodawców i pracow-
ników przedsiębiorstw, w których magazynuje się, 
stosuje lub wytwarza niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne, ze szczególnym uwzględnie-
niem zagrożeń wybuchowych. 

16.  Kontrola stanu bezpieczeństwa 
higieny pracy na stacjach autogazu 
i w rozlewniach gazu płynnego 
propan-butan

A.  Stacje autogazu

W 2006 roku skontrolowano 576 stacji prowa-
dzących dystrybucję autogazu. Pracowało w nich 
łącznie 2425 osób, w tym 1274 przy obsłudze 
urządzeń i instalacji gazu płynnego. W co drugiej 
prowadzono również sprzedaż benzyn i/lub oleju 
napędowego; 88% skontrolowanych stacji zajmo-
wało się także dystrybucją gazu płynnego w but-
lach. Łącznie w latach 2004–2006 kontrolom podda-
no 1881 stacji paliw płynnych, w tym 1775 sprzeda-
jących autogaz. 

Mimo że większość skontrolowanych w 2006 r. 

stacji paliw funkcjonuje od dłuższego czasu, to 

aż w 92 przypadkach pracodawcy nie przedłożyli 

decyzji administracji terenowej zezwalającej na 

jej użytkowanie. Dystrybucję autogazu bez wyma-
ganej koncesji Urzędu Regulacji Energetyki prowa-
dziło 70 skontrolowanych stacji, zaś w przypadku 
co siódmej pracodawcy nie zawiadomili na piśmie 
Państwowej Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju 
i zakresie prowadzonej działalności. W co dwudzie-
stej eksploatowano urządzenia poddozorowe (m.in. 
zbiorniki ciśnieniowe LPG) bez stosownej decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego; praktyka taka może 
stwarzać zagrożenia zarówno dla obsługi stacji, jak 
i osób trzecich. 

Wybrane nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

Kontrolujący ujawnili ponadto wiele innych 
uchybień rzutujących na stan bezpieczeństwa pra-
cowników stacji oraz jej klientów, w tym m.in.:
– w 72% skontrolowanych stacji nie przeprowa-

dzono okresowej (wymaganej nie rzadziej niż 
raz w roku) oceny ryzyka na stanowiskach pra-
cy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa (dotyczyło to aż 611 stanowisk pracy),

– w co trzeciej stacji nie poinformowano pracowni-
ków o ryzyku związanym z wykonywaną pracą, 

a także nie zapewniono instrukcji postępowania 
awaryjnego dla obsługi instalacji,

– w 444 stacjach autogazu (77%) brak było zgod-
nego z wymaganiami, okresowo aktualizowane-
go, dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem,

– w co piątej stacji autogazu ujawniano brak za-
worów samoodcinających (tzw. słabe złącza), 
stanowiących podstawowe zabezpieczenie dys-
trybutora przed awaryjnym wyciekiem gazu (nie 
posiadały ich 134 odmierzacze gazu). Ponadto 
w 10 przypadkach nie wyposażono w zawór 
samoodcinający przewodów elastycznych łą-
czących odmierzacz gazu z tankowanym po-
jazdem (złącze to, w przypadku odjechania 
tankowanego pojazdu bez odłączenia przewodu 
elastycznego blokuje wyciek gazu). Także w co 
piątej stacji autogazu nie zapewniono zgodnego 
z wymaganiami zadaszenia stanowiska tankowa-
nia gazem płynnym pojazdu samochodowego, 

– w 28 stacjach autogazu (5%) eksploatowano 
w strefach zagrożenia wybuchem – urządzenia 
w wykonaniu zwykłym (a nie w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym).
Nieprawidłowości ujawniono także w zakre-

sie wprowadzania butli z gazem do obrotu: w co 
siódmej – nie spełniono wymagań bezpieczeństwa 
w zakresie składowania butli (niewłaściwie umiej-
scowiono na otwartej przestrzeni kontenery z butla-
mi, magazynowano butle z gazem płynnym w nie-
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach), 
a w co dziesiątej – ujawniono butle z gazem płynnym 
(323), które nie spełniały wymogów określonych 
w §15, ust. 2 i 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 
i rozprowadzaniu gazów płynnych. 

Pracodawcy tłumaczą się złożonością prawa 
i często wprowadzanymi do niego zmianami, utrud-
niającymi właściwą interpretację uregulowań praw-
nych. Właściciele niewielkich stacji paliw wskazują 
też na słabą kondycję finansową i wysokie koszty 
pracy.

Natomiast w ocenie inspektorów pracy ujawnio-
ne nieprawidłowości wynikają zwłaszcza z:

Stopień respektowania przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przez poszczególnych praco-
dawców był znacznie zróżnicowany. Obok stacji, 
których stan rażąco odbiegał od wymagań obowią-
zującego prawa, funkcjonowały stacje paliw, gdzie 
pracodawcy stworzyli pracownikom bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy (nie były jednak one zbyt 
liczne). Generalnie stan przestrzegania przepisów 
bhp w stacjach autogazu należy ocenić jako nieza-
dowalający. 
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– nieznajomości podstawowych przepisów i zasad 
bhp (167 pracodawców nie odbyło stosownego 
szkolenia) oraz bagatelizowania zagrożeń (sto-
sowanie niewłaściwych urządzeń elektroener-
getycznych w strefach zagrożonych wybuchem, 
brak skutecznego zabezpieczenia instalacji ga-
zowych przed mechanicznym uszkodzeniem 
przez tankujące pojazdy, niewłaściwe składowa-
nie butli z gazem, niewyposażenie pracowników 
w antyelektrostatyczną odzież ochronną, rękawi-
ce chroniące dłonie przed odmrożeniem i in.),

– braku dostatecznej wiedzy technicznej (często 
działalność tę podejmują przedsiębiorcy nie-
posiadający żadnego doświadczenia w branży 
ani doświadczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej),

– dążenia pracodawców do jak najszybszego „od-
zyskania” zainwestowanych pieniędzy – poszu-
kiwanie oszczędności ma miejsce już na etapie 
inwestycji i skutkuje prowizorycznymi rozwiąza-

niami zastępczymi, rezygnacją z niektórych za-
bezpieczeń (np. zaworów samoodcinających), 
przystąpieniem do użytkowania stacji przed 
całkowitym zakończeniem robót i uzyskaniem 
pozwolenia na jej użytkowanie.
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 

konieczność:
�� bardziej rygorystycznego egzekwowania – przez 

wszystkie organy nadzoru i kontroli – przestrze-
gania przepisów prawa, a w przypadkach rażą-
cych zaniedbań w sferze bezpieczeństwa pra-
cy i warunków technicznych – cofania przez 
Urząd Regulacji Energetyki udzielonej koncesji 
lub stosowanie innych dolegliwych finansowo 
sankcji;

�� wprowadzenia zmian legislacyjnych, m.in. do:
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napeł-
nianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych,
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– rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 lip-
ca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze 
i konserwacji urządzeń technicznych, 

�� podjęcia skutecznych działań w celu wyelimino-
wania niebezpiecznego procederu przetaczania 
przeznaczonego na cele bytowe gazu z butli 
(tańszy) – do zbiorników magazynowych stacji 
paliw, z których jako autogaz (droższy, obłożony 
stawką podatku akcyzowego) stosowany jest do 
tankowania pojazdów samochodowych (postu-
lowane ujednolicenie podatku akcyzowego na 
gaz płynny wymaga szczególnej rozwagi, gdyż 
zmiany w tym podatku spowodować mogą po-
wrót do – także niezgodnego z prawem i stwa-
rzającego poważne zagrożenie dla użytkowni-
ków butli – napełniania ich gazem płynnym na 
stacjach autogazu);

�� wzajemnego informowania się zainteresowa-
nych organów, w tym także organu koncesyjne-
go, o wynikach kontroli podmiotów działających 
w branży gazu płynnego, a także przyjęcia jako 
zasady – informowania Państwowej Inspekcji 
Pracy o stwierdzonych podczas kontroli uchy-
bieniach i nieprawidłowościach dotyczących 
sfery bezpieczeństwa i higieny pracy.
W 2007 r. PIP przeprowadzi powtórne kontro-

le stacji autogazu, głównie pod kątem sprawdzenia 
realizacji wydanych uprzednio decyzji oraz wnio-
sków i wyegzekwowania poprawy stanu bezpie-
czeństwa.

Jednocześnie ocenione zostanie przestrzeganie 
przepisów bhp w kolejnych stacjach paliw płynnych 
sprzedających autogaz – w tych, które w ostatnich 
trzech latach nie były kontrolowane, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na problematykę minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 

B.  Rozlewnie gazu płynnego propan-butan

W 2006 roku skontrolowano 101 rozlewni gazu 
płynnego zatrudniających 1 430 osób (z których 
40% pracowało przy obsłudze urządzeń technicz-
nych). Wśród skontrolowanych rozlewni gazu, 52 
spełniały – w rozumieniu Dyrektywy Seveso II i usta-
wy Prawo ochrony środowiska – kryteria zakładu 
o dużym lub o zwiększonym ryzyku awarii (tzw. za-
kłady sevesowskie). W tej grupie skontrolowanych 
rozlewni pracowało 1 015 osób, w tym 438 (43%) 
przy obsłudze urządzeń technicznych; a w każdej 
z nich znajdowało się minimum 50 ton gazu propan-
-butan. 

Łącznie w latach 2005–2006 inspekcja objęła 
kontrolami 190 rozlewni gazu płynnego, tj. ponad 
90% wszystkich funkcjonujących w Polsce. 

Ustalenia inspektorów wskazują na znaczne 

zróżnicowanie stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w poszczególnych rozlewniach gazu płyn-

nego. Skala nieprawidłowości ujawnionych pod-
czas kontroli rozlewni niebędących zakładami 
o dużym lub zwiększonym ryzyku awarii była wyż-
sza niż w rozlewniach sklasyfikowanych jako za-
kłady sevesowskie. Lepszy stan bhp w tej grupie 

rozlewni jest skutkiem przestrzegania regulacji 

prawnych, będących implementacją do polskie-

go prawodawstwa przepisów Unii Europejskiej. 

Nałożyły one na pracodawców zakładów seve-

sowskich dodatkowe obowiązki, wymuszające 
stosowanie procedur i instrumentów pozwalających 
skutecznie eliminować lub maksymalnie ograni-
czać ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej, a w razie jej zaistnienia – minimalizować 
skutki. Mechanizmy te – jak wykazały kontrole – nie 
zawsze były jednak przez pracodawców należycie 
wykorzystywane, o czym świadczy ujawnienie także 
w części rozlewni sevesowskich nieprawidłowości 
mogących skutkować poważną awarią przemysło-
wą i zagrożeniem życia i zdrowia pracowników oraz 
osób postronnych. 

Należy również podkreślić, że podczas kontroli 
inspektorzy pracy ujawnili przypadki niespełnienia 
przez rozlewnie wymaganych warunków technicz-
nych, mimo uzyskania stosownych zezwoleń.

Generalnie stan przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu 
płynnego nie jest zadowalający. Wybrane nieprawi-
dłowości przedstawiono na wykresie.

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili:
– niedopuszczalne praktyki opróżniania butli 

i upuszczania z nich gazu bez użycia urządzeń 
do jego odsysania (w co siódmej rozlewni, 
w tym nawet w 5 sevesowskich). Urządzeń 
takich nie posiadała w swoim wyposażeniu co 
szósta skontrolowana rozlewnia gazu płynne-
go; również w co szóstej rozlewni brak było 
urządzeń do kontroli szczelności zaworów 
butli,

– w co dziesiątej rozlewni – brak stałej instalacji 
do wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu 
w powietrzu w pomieszczeniach, gdzie butle 
są napełniane. Również w pomieszczeniach 
i strefach zagrożenia wybuchem, w co dziesiątej 
rozlewni, ujawniono instalacje i urządzenia elek-
tryczne oraz telekomunikacyjne w wykonaniu 
zwykłym (a nie Ex),

– w co piątej rozlewni – dopuszczenie do ruchu 
na jej terenie pojazdów z napędem iskrowym 
(a nie z silnikiem wysokoprężnym lub innym 
w wykonaniu przeciwwybuchowym), a także 
nieoznakowanie terenu odpowiednimi znakami 
drogowymi i informacyjno-ostrzegawczymi,

– w co trzeciej rozlewni – braki w oznakowaniu 
identyfikacyjnym instalacji, informacyjnym oraz 
znakami i barwami bezpieczeństwa,



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

��

– w co czwartej rozlewni niesevesowskiej i co pią-
tej sevesowskiej – brak lub niewłaściwe wyposa-
żenie pracowników w odzież i obuwie robocze,

– w 12 skontrolowanych rozlewniach nieseve-
sowskich (24%) i 7 sevesowskich (13%) – brak 
zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi zaworów i króćców butli z gazem płynnym 
przeznaczonych do jego dystrybucji.
Wiele nieprawidłowości dotyczyło oceny ryzy-

ka zawodowego. W 18% rozlewni w ogóle jej nie 
przeprowadzono. W co drugiej sklasyfikowanej ja-
ko niesevesowska i w co szóstej sevesowskiej 
nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego 
zagrożenia wybuchem. Nie informowano też pra-
cowników o ryzyku zawodowym dotyczącym wyko-
nywanej pracy. 

W 35% rozlewni stwierdzono przypadki napeł-
niania gazem płynnym propan-butan – butli (o po-
jemności powyżej 5 kg) opatrzonych znakiem fir-

mowym przedsiębiorcy odpowiedzialnego za ich 
stan techniczny, bez jego pisemnej zgody. W 23% 
rozlewni na butle opatrzone znakiem firmowym 
przedsiębiorcy (odpowiedzialnego za ich stan 
techniczny) nakładano rękawy foliowe lub etykiety 
opatrzone logo innej rozlewni. 

Kontrolowani pracodawcy, jako przyczyny nie-
prawidłowości, wskazywali przede wszystkim: 
– zbyt wysokie koszty przygotowania dokumen-

tacji (procedur, instrukcji, planów postępowania 
na wypadek awarii, oceny ryzyka zawodowego, 
dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem itd.), 

– brak środków finansowych na spełnienie wymo-
gów w zakresie wyposażenia i konserwacji spe-
cjalistycznej aparatury i układów sterowniczych,

– złożoność prawa, często wprowadzane do nie-
go zmiany oraz trudności z interpretacją przepi-
sów.
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Również inspektorzy pracy zwracają uwagę na 
trudności w interpretacji aktów prawnych w oma-
wianym obszarze, brak ich ścisłego skorelowania 
z warunkami technicznymi określonymi na pod-
stawie ustawy Prawo budowlane. Zarazem jednak 
wskazują na dążenie pracodawców do ograni-

czenia kosztów prowadzonej działalności, nie-

wystarczającą znajomość nawet podstawowych 

przepisów bhp i formalistyczne podejście praco-
dawców do obowiązków w zakresie sporządzania 
wymaganej dokumentacji i określania procedur 
postępowania (co dowodzi braku świadomości ich 
istotnego znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa 
pracy).

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają 
konieczność wprowadzenia zmian do obowiązują-
cych uregulowań prawnych, które pozwolą na bar-
dziej rygorystyczne egzekwowanie (przez wszystkie 
właściwe organy) przestrzegania przepisów prawa; 
zmiany te powinny dotyczyć:
�� rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 
i rozprowadzaniu gazów płynnych, przez okre-
ślenie szczegółowych wymagań bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dla stacji gazu płynnego 
i rozlewni gazu płynnego, ściśle skorelowanych 
z – wydanym na podstawie ustawy Prawo bu-
dowlane – rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe da-
lekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie, które 
wymaga także nowelizacji i zrezygnowania z za-
pisów niemożliwych do spełnienia w praktyce;

�� ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w celu wyposażenia 
Urzędu Regulacji Energetyki w prawo kontroli 
i sankcji w stosunku do podmiotów prowa-
dzących bez koncesji działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu paliwami;

�� rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, w celu 
jednoznacznego określenia częstotliwości badań
i pomiarów urządzeń oraz instalacji elektroener-
getycznych, pracujących w strefach zagrożenia 
wybuchem.

We wszystkich ww. sprawach Główny Inspek-
tor Pracy skierował wystąpienie do Ministra Gospo-
darki.

W 2007 r. PIP przeprowadzi w rozlewniach gazu 
płynnego kontrole sprawdzające realizację wyda-
nych uprzednio decyzji w celu oceny skuteczności 
podjętych działań i wyegzekwowania poprawy sta-
nu bezpieczeństwa pracy.

Ponadto wyniki dotychczasowych kontroli, prze-
prowadzonych zarówno w rozlewniach gazu płyn-
nego, jak i stacjach autogazu, wskazują na potrzebę 
rozszerzenia i zdynamizowania – przy wiodącym 
i bardziej aktywnym niż dotychczas udziale organi-
zacji zrzeszających pracodawców omawianej bran-
ży – pozakontrolnych form oddziaływania, ukierun-
kowanych na podnoszenie poziomu wiedzy praco-
dawców i pracobiorców w zakresie problematyki 
ochrony pracy i korzyści płynących z podwyższania 
standardów bezpieczeństwa.

17.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych 

Skontrolowano 133 zakłady zajmujące się usu-
waniem wyrobów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych, obiektów przemysłowych, hoteli oraz 
prowadzące składowiska odpadów azbestowych, 
w tym 117 zakładów w ramach ogólnounijnej kam-
panii azbestowej, zainicjowanej przez Komitet Wyż-
szych Inspektorów Pracy przy Komisji Europejskiej. 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono 
na wykresie.

W ocenie inspektorów pracy naruszenia prze-
pisów dotyczących zgłaszania robót – związanych 
z usuwaniem wyrobów azbestowo-cementowych 
z obiektów budowlanych – do właściwego organu 
nadzoru budowlanego i inspekcji pracy wynikają 
z chęci uniknięcia kontroli, a co za tym idzie – ko-
nieczności wypełnienia innych obowiązków, jak np. 
opracowania planu pracy, odpowiedniego prze-
szkolenia i wyposażenia pracowników. W ten spo-
sób pracodawcy próbują ograniczyć koszty działal-
ności gospodarczej. Powstawaniu nieprawidłowości 
sprzyja niski poziom wiedzy wykonawców ww. prac. 
Niejednokrotnie podejmują się tych zadań firmy 

nieposiadające odpowiedniego przygotowania 

(często – nowo powstałe) i zatrudniające przypad-
kowych pracowników. Fakty te niepokoją tym bar-
dziej, że brak jest wymogu prawnego dot. spraw-
dzenia kwalifikacji wykonawców robót związanych 
z usuwaniem azbestu – przed ich rozpoczęciem; 
przepisy nie przewidują także sankcji polegających 
na odebraniu stosownego pozwolenia wykonaw-
com nieprawidłowo prowadzącym takie prace. 
Główny Inspektor Pracy trzykrotnie występował do 
Ministrów: Pracy i Gospodarki w sprawie wprowa-
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dzenia obowiązku sprawdzania kwalifikacji wyko-
nawców robót związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Niestety, adresaci nie uznali 
wniosku za uzasadniony.

Kontrolowani pracodawcy tłumaczą stwierdzo-
ne nieprawidłowości przede wszystkim wysokimi 
kosztami szkoleń z zakresu przepisów i zasad bhp, 
„brakiem czasu na szkolenia” oraz „zmęczeniem 
pracowników stosujących środki ochrony indywidu-
alnej podczas wykonywania prac”. 

Inspektorzy zwracają natomiast uwagę na niski 

poziom szkoleń (zarówno pracodawców, jak i pra-
cowników), obniżanie kosztów pracy przez ogra-

niczanie do minimum środków przeznaczonych 

na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także 

wybieranie przez inwestorów tych wykonawców, 

którzy oferują najniższą cenę usługi, bez analizy 

możliwości technicznych i doświadczenia wyko-

nawcy. 
Ujawnione nieprawidłowości, ich skala i rodzaj 

przemawiają za koniecznością kontynuowania kon-
troli. Niezbędne wydaje się również wprowadze-
nie do modyfikowanego Narodowego Programu 
Usuwania Azbestu – zadania stworzenia w każdym 
województwie certyfikowanej jednostki szkolenio-

wej w zakresie przygotowania wykonawcy do prac
związanych z usuwaniem azbestu (Główny In-
spektor Pracy wystąpił w tej sprawie do Ministra 
Gospodarki). 

18.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących czynników 
biologicznych w zakładach 
gospodarki komunalnej

Skontrolowano 99 zakładów zajmujących się 
oczyszczaniem ścieków komunalnych i 91 zakła-
dów gospodarowania odpadami komunalnymi. Za-
kłady te zatrudniały łącznie 15,1 tys. pracowników, 
w tym 4,1 tys. w narażeniu na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych. Większość stanowiły za-
kłady sektora publicznego (83%), zatrudniające do 
50 pracowników (52%) oraz zakłady zatrudniające 
od 50 do 250 pracowników (38%). Ścieki pocho-
dziły z kanalizacji miejskich lub dowożone były 
z okolicznych terenów wozami asenizacyjnymi; do-
minowała mechaniczno-biologiczna technologia ich 

Wykres 54. Usuwanie azbestu – naruszenia przepisów
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oczyszczania. Większość zakładów zajmujących się 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi prowa-
dziła wysypiska, zaś część dodatkowo posiadała 
wyspecjalizowane sortownie lub kompostownie. 
Każdy z tych procesów wiąże się z występowaniem 
różnego rodzaju zagrożeń. Najważniejsze nieprawi-
dłowości stwierdzone podczas kontroli przedsta-
wiono na wykresie.

Pracodawcy i podległe im służby bhp nie tylko 
nie czuli się kompetentni do identyfikacji czynników 
biologicznych występujących na stanowiskach pra-
cy, ale nie podejmowali również kroków, aby takiej 
identyfikacji dokonała wyspecjalizowana jednost-
ka. Skutkiem tego w zdecydowanej większości 

oczyszczalni brak było badań na obecność szko-

dliwego czynnika biologicznego. Tam zaś, gdzie 
badania przeprowadzono, wynikało to raczej z ko-
nieczności wypełnienia obowiązków dotyczących 
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowi-
sko (badania te zostały bowiem przeprowadzone 
kilka lat przed wejściem w życie przepisu w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych). Ponadto 
pracodawcy, którzy przeprowadzili ww. badania, 
w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględnili jed-
nak zagrożeń związanych z obecnością czynników 
biologicznych w środowisku pracy. Konsekwencją 
niezidentyfikowania narażenia na działanie szkodli-
wych czynników biologicznych było niepodejmowa-
nie działań profilaktycznych. 

Wykres 55. Zakłady gospodarki komunalnej – naruszenia przepisów
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Bagatelizowanie przez pracodawców zagrożeń 
szkodliwymi czynnikami biologicznymi przekłada 
się również na niewłaściwe przygotowanie pra-

cowników do pracy. Pracownicy nie posiadają do-
statecznej wiedzy o zagrożeniach występujących na 
stanowiskach pracy oraz o zasadach i sposobach 
bezpiecznego wykonywania powierzonych im prac. 
Z tego względu – jak stwierdzono w czasie kontroli 
– pracownicy nie stosują przydzielonych im środ-
ków ochrony indywidualnej, tj. rękawic i okularów 
ochronnych czy masek przeciwpyłowych.

W ponad połowie kontrolowanych zakładów, za-
równo jednej jak i drugiej grupy, pracodawcy nie za-
pewnili pracownikom szczepień ochronnych (wzw 
A, tężec). Wynika to z przekonania pracodawców 
o nabytej odporności pracowników, zatrudnionych 
w kontakcie z odpadami komunalnymi, na występu-
jące czynniki biologiczne, co ma ich rzekomo chro-
nić przed ewentualnymi zakażeniami i chorobami.

Brak wiedzy o działaniu szkodliwych czynników 
biologicznych skutkował również niedostarczaniem 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nieza-
pewnianiem bezpiecznych warunków odkażania, 
czyszczenia, a w razie konieczności – niszczenia 
odzieży roboczej czy środków ochrony indywidual-
nej, które uległy skażeniu materiałem biologicznym. 
Pracodawcy wypłacali pracownikom ekwiwalent 
pieniężny w zamian za pranie skażonej biologicznie 
odzieży roboczej we własnym zakresie, co stwa-
rzało dodatkowe zagrożenie przeniesienia źródeł 
chorób poza teren oczyszczalni ścieków.

Równie istotnym problemem w kontrolowa-
nych zakładach był brak odpowiedniego zaplecza 

higienicznosanitarnego (szatni przepustowych, 
właściwego wyposażenia pomieszczeń higienicz-
nosanitarnych oraz urządzeń do bieżącego czysz-
czenia zabrudzonego obuwia czy zmywalnej odzie-
ży ochronnej). Zdarzały się również przypadki użyt-
kowania szatni przepustowych niezgodnie z prze-
znaczeniem (przykładowo – w jednej szatni były 
podwójne szafki na odzież własną i roboczą, co 
powodowało bezpośredni kontakt odzieży czystej 
z odzieżą skażoną biologicznie; drugą szatnię użyt-
kowano zaś w inny sposób). Ponad połowa kontrolo-
wanych pracodawców nie zapewniła pracownikom 
środków do odkażania skóry lub błon śluzowych. 
Brak odpowiedniego zaplecza higienicznosanitar-
nego (np. szatni przepustowej dla pracowników, 
pomieszczeń do odkażania i suszenia odzieży 
roboczej, środków do odkażania skóry i błon śluzo-
wych) – z uwagi na szczególne zagrożenia związa-
ne z wykonywaniem prac brudzących w kontakcie 
z czynnikami biologicznymi – zwiększa narażenie 
pracowników.

Często stwierdzano również brak skutecznej

 wymiany powietrza w kabinach pojazdów eks-
ploatowanych w zakładach, w mniejszej skali – nie-
regularne czyszczenie kabin. Część pojazdów nie 

spełniała również wymagań w zakresie stanu po-
krycia siedzisk. Zdarzały się przypadki, że siedzisko 
operatora miało uszkodzone pokrycie lub nie było 
pokryte materiałem zmywalnym i odpornym na 
środki dezynfekcyjne (ale np. – kocem).

Jako przyczyny naruszeń prawa pracodawcy 
wskazują najczęściej:
– brak środków finansowych (zwłaszcza w jed-

nostkach samorządowych) na mechanizację 
i hermetyzację procesów, a także na przeprowa-
dzanie szczepień ochronnych, badań na obec-
ność szkodliwych czynników biologicznych, 
zakup nowych środków ochrony indywidualnej,

– brak dostępu do aktualnych przepisów prawa 
pracy.
Inspektorzy pracy podkreślają natomiast: 

– brak zainteresowania uzyskaniem dostatecz-
nej wiedzy o zagrożeniach powodowanych 
przez szkodliwe czynniki biologiczne, czemu 
towarzyszy nieprzeprowadzenie lub niska ja-
kość szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 

– małą operatywność służb bhp i brak dostatecz-
nego jej przygotowania w zakresie wymogów 
bhp związanych z występowaniem czynników 
biologicznych w środowisku pracy.
Wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają 

potrzebę dalszych konsekwentnych kontroli prze-
strzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 
czynniki, a także propagowania wśród pracodaw-
ców wiedzy o możliwych skutkach oddziaływania 
szkodliwych czynników biologicznych oraz meto-
dach profilaktyki.

19.  Przestrzeganie przepisów ustawy 
o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych 
– zamknięte użycie GMO

W 2006 r. – podobnie jak w latach ubiegłych – do 
kontroli wytypowano pracodawców prowadzących 
działania w zakresie tzw. zamkniętego użycia organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych, na podstawie 
zgody wydanej przez Ministra Środowiska. Były 
to wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze 
oraz laboratoria inspekcji (weterynarii, ochrony roś-
lin i nasiennictwa). W 12 skontrolowanych jednost-
kach zatrudnionych było łącznie 12,1 tys. pracowni-
ków, w tym 99 bezpośrednio przy pracach związa-
nych z zamkniętym użyciem GMO.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że istotnym 
problemem jest nieprzestrzeganie przez praco-
dawców przepisów dotyczących oceny ryzyka 

zawodowego. W 3 kontrolowanych jednostkach 
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stwierdzono brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy, a w pozosta-
łych 9 w ocenie ryzyka nie uwzględniono zagrożeń 
związanych z zamkniętym użyciem GMO. Stan 
taki, w połączeniu z zaniedbaniami dotyczącymi 
przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp (w 9 
zakładach) powoduje, że pracownicy nie posiadają 
dostatecznej wiedzy o zagrożeniach występujących 
na stanowiskach pracy oraz o zasadach i sposo-
bach bezpiecznego wykonywania powierzonych 
im prac. 

Inspektorzy stwierdzali również brak wymaganej 
ochrony przed zagrożeniami związanymi ze stoso-

waniem niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych. W 6 kontrolowanych jednostkach 
nie prowadzono badań i pomiarów szkodliwych dla 
zdrowia czynników chemicznych w środowisku pra-
cy, natomiast w 3, które stosowały np. kwas mrów-
kowy, octowy, solny, aceton, wodorotlenek sodu 
nie zapewniono pracownikom właściwej odzieży 
ochronnej wskazanej w kartach charakterystyki (np. 
kwasoodpornej) oraz środków ochrony indywidual-
nej. Ponadto zdarzały się przypadki, że pracodawcy 
nie zapewniali pracownikom uczulonym na lateks 
– rękawic ochronnych niezawierających lateksu, np. 
rękawic nitrylowych.

W 4 kontrolowanych jednostkach eksploatowa-
ne maszyny i urządzenia nie posiadały dokumenta-

cji techniczno-eksploatacyjnej w języku polskim. 
Pracodawcy, dążąc do zakupu jak najlepszego 
sprzętu do prowadzenia prac naukowo-badaw-
czych, pomijają jednak kwestie bezpieczeństwa. 
Tymczasem sprzęt ten, poza cechami użytkowymi, 
powinien również spełniać wymogi niezbędne do 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Ponadto stwierdzono wiele zaniedbań orga-

nizacyjnych, takich jak: brak wykazu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych (8 zakładów), brak we-
wnętrznych regulaminów bezpieczeństwa dla pra-
cowników (4), brak procedur przeprowadzania 
dezynfekcji w przypadku rozprzestrzeniania się 
GMO (4), brak znaków ostrzegawczych o zagro-
żeniu biologicznym (3). Usunięcie tych nieprawi-
dłowości zależy jedynie od znajomości przepisów 
bhp oraz prawidłowej organizacji pracy służb 
technicznych. 

Zdaniem kontrolowanych pracodawców, naj-
częstsze przyczyny naruszeń prawa tkwią w mno-
gości i różnorodności przepisów prawnych, czę-
stych ich zmianach oraz nadmiernym formalizmie 
prawa.

Inspektorzy pracy natomiast zwracają uwagę 
na:
– lekceważenie (nieznajomość) przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy,
– niską jakość pracy służb bhp, co związane jest 

z marginalnym traktowaniem wymagań bhp 
przez kierownictwo,

– nieświadomość zagrożeń, związaną również 
z niedokonaniem oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy,

– skupianie się jedynie na aspekcie naukowo-
badawczym, z pominięciem kwestii bezpieczeń-
stwa wykonywania prac.
W związku z powyższym nadal prowadzone bę-

dą bieżące kontrole stanu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia w zakładach prowadzących omawianą 
działalność.

20.  Przestrzeganie przepisów bhp 

w zakładach prowadzących działalność 

budowlaną

W 2006 roku kontrole PIP w budownictwie zo-
stały ukierunkowane na problematykę bezpieczeń-
stwa przy wykonywaniu prac na wysokości, robót 
ziemnych i w wykopach oraz prac rozbiórkowych 
i remontowych. 

Takie ukierunkowanie działalności kontrolnej 
wynika z zaleceń SLIC (Komitetu Wyższych In-
spektorów Pracy), w którego pracach PIP aktywnie 
uczestniczy.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 528 takich 
kontroli na 2 657 budowach. Prowadziło na nich 
działalność 3 903 pracodawców, zatrudniających 
łącznie 55,2 tys. pracowników, w tym 3,1 tys. kobiet 
i 388 młodocianych. 

Kontrole wykazały niezadowalający stan bez-

pieczeństwa przy wykonywaniu robót budowla-

nych, pomimo prowadzenia ich pod nadzorem 

osób posiadających uprawnienia budowlane, zo-
bowiązanych do zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. W przypadkach rażących 
nieprawidłowości inspektorzy powiadamiali organy 
nadzoru budowlanego, które uprawnione są do po-
dejmowania działań w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej (skierowano 105 takich zawiadomień).

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli przedstawiono na wykresach.

Stwierdzone przez inspektorów nieprawidło-
wości, pracodawcy tłumaczą dużym tempem pro-
wadzenia prac wymuszanym przez inwestorów 

Niekorzystne, lecz powszechnie występujące 
na budowach zjawisko to specyficzny układ powią-
zań i zależności pomiędzy uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. Przy obecnym kształcie prawa 
budowlanego jest on bardzo skomplikowany. Mno-
gość podmiotów gospodarczych, w tym podmio-
tów jednoosobowych (tzw. samozatrudniających 
się) realizujących daną inwestycję powoduje, że 
przestrzeganie prawa w sferze bhp jest na terenie 
budowy znacznie utrudnione.
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Wykres 56. Budownictwo – naruszenia przepisów

stan techniczny maszyn i urządzeń

zabezpieczenie dróg przed spadającymi przedmiotami

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych

informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

zabezpieczenie stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami

instrukcje bezpiecznego wykonania robót

zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników

zabezpieczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
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Wykres 57. Budownictwo – prace na wysokości – naruszenia przepisów

daszki ochronne, osłony z siatek ochron. na ruszt. usytuow. przy 
drogach, przejściach dla pieszych

piony komunikacyjne na rusztowaniach

pomosty na rusztowaniach

udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione

zabezp. przejść do stanowisk pracy oraz klatek schod. przed 
upadkiem z wysokości

tablice informacyjne na rusztowaniach

zabezp. otworów w stropach, ścianach zewn., szybów dźwigów itp. 
przed wpadnięciem

stosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości

stosowanie wymaganych środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości

balustrady na rusztowaniach
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i zleceniodawców, słabą kondycją finansową (szcze-
gólnie małych firm) oraz dużą emigracją zarobkową 
wykwalifikowanych pracowników.

W opinii inspektorów pracy przyczyn należy 
upatrywać przede wszystkim w: 

– niewłaściwej organizacji i koordynacji robót wy-
konywanych na budowie, 

– błędach w zakresie opracowywania i stosowa-
nia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,
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– niskim poziomie wiedzy pracodawców i pra-
cowników nt. przepisów i zasad bhp w budow-
nictwie, 

– podejmowaniu się wykonywania robót przez 
firmy nieposiadające odpowiedniego przygoto-
wania technicznego i organizacyjnego,

– dążeniu wykonawcy do dotrzymania terminu 
realizacji inwestycji „za wszelką cenę”, w tym 
również kosztem świadomego naruszania obo-
wiązujących przepisów prawa,

– braku nawyku bezpiecznej pracy i tolerowaniu 
odstępstw od zasad bhp przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownic-

Wykres 58. Budownictwo – roboty ziemne i w wykopach – naruszenia przepisów
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uzgodn. warunków pracy z użytkownik. linii wysok. napięcia podczas 
robót przy użyciu maszyn i urządz. bezpośr. pod linią

składow. urobku i mater. w odległości nie mniejszej niż 0,6 m 
od krawędzi obudowanych ścian wykopu

balustrady zaopatrzone w czerwone światło ostrzeg. ustawiane w nocy

prawidłowe zejście (wejście) do wykopów głębszych niż 1 metr

badanie gruntu i dokum. geolog.-inżyn. dla wykopów bez umocnień 
o głęb. > niż 1 m lecz � niż 2 m

prowadzenie zgodnie z przepisami robót w wykopach

wykopy ze skarpą o bezpiecznym nachyleniu

składowanie urobku i materiałów w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, gdy ściany wykopu nie są obudowane

wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej przy wykonywaniu 
robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym

zabezpieczenie wykopów o głębokości powyżej 1 metra

% pracodawców naruszających przepisy

Wykres 59. Budownictwo – prace rozbiórkowe i remontowe – naruszenia przepisów

dokumentacja projektowa robót rozbiórkowych

poinformowanie pracown. przebywając. w pobliżu prowadz. robót 
o niezbędnych środkach bezpieczeństwa

przewracanie ścian lub innych części obiektu w sposób określony 
w przepisach

ustalenie szczegółowych warunków bhp wraz z podziałem 
obowiązków

zabezpieczenie niższych kondygnacji przed dostępem osób w czasie 
prowadzenia robót rozbiórkowych

wygrodzenie i oznakowanie miejsca gromadzenia odpadów

stosowanie zsuwnic pochyłych lub rynien zsypowych 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem gruzu

% pracodawców naruszających przepisy 0           5         10         15         20         25        30         35         40

twie (na co wpływ może mieć także sporadycz-
ne stosowanie sankcji w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej przez organy nadzoru 
budowlanego). 
Analiza wyników kontroli wskazuje na potrze-

bę intensyfikacji działań kontrolno-nadzorczych. 
Osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie wymaga również ścisłego współ-
działania wszystkich organów kontrolno-nadzor-
czych. Nie do przecenienia jest współpraca z nad-

zorem budowlanym, który z racji posiadanych 
uprawnień może zastosować dotkliwe dla inwesto-
ra sankcje w postaci decyzji wstrzymującej budowę 
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prowadzoną w sposób stwarzający zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi.

Ponadto uporządkowania wymagają regulacje 
prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie. Są one w wielu przypadkach niespójne, 
a nawet rozbieżne, ponieważ powyższa problema-
tyka regulowana jest przez różne, aktualnie obowią-
zujące, akty prawne. Z tych względów w 2006 ro-
ku Główny Inspektor Pracy, aby usunąć liczne 
wątpliwości interpretacyjne, wystąpił do Ministra 
Transportu i Budownictwa o wprowadzenie zmian
w następujących aktach prawnych: 
�� rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-

tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych;

�� rozporządzeniu Ministrów Komunikacji, Admini-
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo-
wiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych.

21.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
przy pozyskiwaniu drewna i innych 
pracach z zakresu gospodarki leśnej

W 2006 r. skontrolowano 242 zakłady usług 
leśnych (zul) i 8 nadleśnictw (publiczny sektor le-
śnictwa). Zatrudnienie w kontrolowanych zakładach 
wynosiło 1,7 tys. osób, w tym 125 kobiet. Większość 
(63%) stanowiły zul-e zatrudniające maksymalnie 
5 pracowników, 23% – od 6 do 9 pracowników, 14% 
– powyżej 9 pracowników. 

Spośród 242 zakładów usług leśnych objętych 
kontrolą w 2006 r., aż 57 nie powiadomiło PIP na 
piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności. 

Jak ustalili inspektorzy pracy, w kontrolowanych 
zul-ach powszechnym zaniedbaniem w zakresie pra-

worządności w stosunkach pracy, było nieudziela-
nie pracownikom pisemnej informacji o warunkach 
zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia 
umowy o pracę (41% pracodawców) oraz nieprowa-
dzenie ewidencji czasu pracy (35% pracodawców); 
pozostałe uchybienia miały charakter jednostkowy.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

istotnym problemem są badania i pomiary czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia; nie przeprowadziła 
ich ponad połowa kontrolowanych pracodawców. 
Natomiast w tych zul-ach, gdzie zlecono wykonanie 
badań i pomiarów, wykazały one w zdecydowanej 
większości przypadków przekroczenia NDN hała-

su i wibracji na stanowiskach ścinki i przerzynki 

drzew pilarkami łańcuchowymi. Zwraca również 
uwagę fakt, że niejednokrotnie wyniki pomiarów 
na analogicznych stanowiskach pracy i przy użyciu 
analogicznych narzędzi w sposób znaczący się 

różniły. Jak ustalili inspektorzy pracy, brak przekro-
czeń NDN stwierdzany był z reguły w przypadkach, 
gdy wykonujący pomiary przyjęli oświadczenia 
pracodawców, iż efektywny czas pracy pilarką nie 
przekracza ok. 3 godzin w ciągu 8-godzinnego dnia 
pracy. Jeśli nie było takich oświadczeń, badający 
zakładali pełną 8-godzinną ekspozycję operatorów 
pilarek na badane czynniki szkodliwe i stwierdzali 
przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Liczne nieprawidłowości dotyczyły wyposażenia 
pracowników w odzież, obuwie robocze i środki 
ochrony indywidualnej, a także ich stosowania. Co 
trzeci pracodawca nie zapewnił pracownikom posił-
ków profilaktycznych i napojów.

Kontrole w zakresie oceny ryzyka zawodowe-

go wykazały, że wprawdzie o 24% zmniejszył się 
w porównaniu do 2005 r. odsetek zakładów, w któ-
rych nie dokonano ww. oceny, niemniej jednak nadal 
utrzymuje się on na wysokim poziomie (44%).

Inspektorzy ustalili także, iż odpowiedniego przy-
gotowania stanowisk pracy pilarzy zatrudnionych 
przy ścince drzew nie zapewniono w 33 zul (16%), 
a sprzętu pomocniczego (kliny, obracaki, ściągacze 
linowe itp.) na stanowiskach prac zrębowych (wyko-
nywanych przez 57 pracowników) – w 27 zul (11%). 
Natomiast u 13 pracodawców w sposób rażący 

naruszane były zasady bhp podczas ścinki (obala-
nia) złomów i wywrotów oraz innych drzew tzw. trud-
nych (przecinanie i niewłaściwe formowanie zawiasy, 
brak lub nieodpowiednie progi bezpieczeństwa, nie-
usuwanie przeszkadzających nabiegów korzenio-
wych, niestosowanie klinów i innego sprzętu pomoc-
niczego); prace te wykonywało 33 pracowników. 

Prawie 1/3 pracodawców (spośród 82, u któ-
rych te zagadnienia kontrolowano) dopuściła do 
prowadzenia zrywki drewna z użyciem ciągników 
w złym stanie technicznym. Nieprzestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa przy składowaniu drewna 
ujawniono na eksploatowanych przez 16 pracodaw-
ców składnicach drewna (20% kontrolowanych). 
W 7 przypadkach (na 70 kontrolowanych pracodaw-
ców) stwierdzono niewłaściwą lokalizację stosów 
i mygieł zerwanego drewna. 

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że za-
ledwie 20% kontrolowanych pracodawców poddało 
pracowników badaniom przesiewowym w kierunku 
boreliozy (dotyczyło to 55% uprawnionych) i taki sam 
– niewielki – odsetek pracodawców zapewnił szcze-
pienia ochronne przeciw odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu i opon mózgowych (929 pracownikom, przy 
czym połowę stanowili pracownicy 8 kontrolowanych 
nadleśnictw). Należy oczekiwać, że w wyniku m.in. 
działań prewencyjnych PIP, także u prywatnych 
przedsiębiorców leśnych wzrastać będzie świado-
mość zagrożeń chorobami odkleszczowymi.
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Wykres 60. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów

przygotowanie stanowisk ścinki drzew

stan techniczny sprzętu do pozyskiwania drewna

przestrzeganie zasad bhp przy składowaniu drewna

przestrzeganie zasad bhp przy ścince i obalaniu drzew

profilaktyczne badania lekarskie

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

szkolenia z zakresu bhp

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

ocena ryzyka zawodowego

badania czynników szkodliwych
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O skali stwierdzonych nieprawidłowości zadecy-
dowały przede wszystkim następujące czynniki:
– niezadowalająca sytuacja ekonomiczna większo-

ści prywatnych firm leśnych, wynikająca z niskich 
stawek za świadczone usługi przy zwiększających 
się kosztach pracy. Konsekwencją jest ogranicza-
nie nakładów na bezpieczeństwo pracy,

– sposób organizowania przetargów nadal nie 
preferujący dobrych firm, które dysponowałyby 
odpowiednim wyposażeniem i zatrudniały wy-
kwalifikowanych pracowników – z reguły o zle-
ceniu prac decyduje stawka proponowana przez 
usługodawcę (inspektorzy ustalili również, że gdy 
o zleceniu prac decydowało „usprzętowienie” 
wykonawcy, nadleśnictwa ograniczały się jedy-
nie do zebrania pisemnych informacji o liczbie 
posiadanego sprzętu, nie wnikając w jego stan 
techniczny),

– niedostateczny poziom wiedzy o bhp u praco-
dawców, zwłaszcza właścicieli niewielkich zul; 
aż 30% kontrolowanych pracodawców nie od-
było w tym zakresie żadnych szkoleń,

– małe zainteresowanie przedstawicieli Lasów 
Państwowych stanem bezpieczeństwa przy 
świadczeniu pracy przez usługodawców, 

– zwiększająca się emigracja zarobkowa – w nie-
których regionach kraju coraz trudniej jest zna-
leźć wykwalifikowanych pracowników leśnych.
W związku z powyższymi ustaleniami, w 2007 r. 

zwiększony zostanie udział nadleśnictw (prowa-
dzących wykonawstwo prac leśnych we własnym 
zakresie) w ogólnej liczbie podmiotów z tej bran-
ży przewidzianych przez PIP kontroli. Jednocześ-

nie kontynuowana będzie współpraca z jednostka-
mi organizacyjnymi PGL „Lasy Państwowe” oraz 
z organizacjami pracodawców leśnych – w zakresie 
ograniczania zagrożeń przy świadczeniu usług.

Ponadto, w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, 
niezbędne jest: 
�� znowelizowanie instrukcji bhp przy wykonywaniu 

podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej 
wprowadzonej w życie zarządzeniem Nr 19 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z 14 lipca 
1997 r. – w związku ze zmianą rozporządzenia Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac z zakresu gospodarki leśnej;

�� umożliwienie zawierania przez nadleśnictwa 
wieloletnich kontraktów na świadczenie usług 
leśnych z dobrze zorganizowanymi firmami 
prywatnymi, co zapewni im stabilizację, ułatwia-
jąc prowadzenie właściwej polityki w obszarze 
zatrudniania pracowników i kształtowania wa-
runków bezpiecznej pracy.

22.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w odlewniach metali

Kontrole przeprowadzono w 150 odlewniach 
metali, zatrudniających 21 tys. pracowników. Zakła-
dy te wykonywały odlewy ze stopów miedzi (mosią-
dze i brązy), aluminium, cyny, cynku, żeliwa szarego 
i stopowego, staliwa, metodą odśrodkową, przez 
odlewanie kokilowe, ciśnieniowe i grawitacyjne.
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W kontrolowanych firmach najwięcej zastrze-

żeń inspektorów dotyczyło użytkowanych ma-

szyn i urządzeń. Eksploatacja maszyn w złym 
stanie technicznym, niewyposażonych w odpowied-
nie osłony stref niebezpiecznych wskazuje, że nie 
wszyscy pracodawcy podjęli działania w celu dosto-
sowania ich do minimalnych wymagań.

Wiele nieprawidłowości stwierdzono także w za-
kresie składowania i magazynowania, organizacji 
stanowisk i procesów pracy oraz eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji energetycznych. W wielu zakładach 
pracy nie przeprowadzono badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
W ponad połowie zakładów, (gdzie badania przepro-
wadzono) stężenie czynników szkodliwych przekra-
czało dopuszczalne normatywy. Często ujawniano 
również niewyposażanie lub niestosowanie przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej, brak
wodnych natrysków ratunkowych i urządzeń do 
przemywania oczu, nieopracowanie procedur pro-
wadzenia prac szczególnie niebezpiecznych (np. 
związanych z pracami remontowymi wewnątrz pieca 
odlewniczego lub wewnątrz innych urządzeń tech-
nicznych). Niewyposażenie stołów do czyszczenia 
drobnych odlewów w kratę z dolnym odciągiem 
pyłów, niepoprzedzenie procesu spustu kadzi sy-
gnałem dźwiękowym oraz nieustalenie bezpiecznej 
wysokości napełniania kadzi ciekłym metalem – to 
także jedne z najczęściej stwierdzanych nieprawidło-
wości. Ponadto inspektorzy często stwierdzali niewy-
posażenie pojazdów do przewozu kadzi z ciekłym 
metalem w ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową.

Wiele zastrzeżeń budziła ocena ryzyka zawo-

dowego, a zwłaszcza nieuwzględnienie w niej za-
grożenia związanego ze znajdującym się na terenie 
zakładu złomem metali. W co piątej firmie w ogóle 
nie przeprowadzono ww. oceny, co w połączeniu 
z brakiem szkoleń bhp (23% zakładów), wskazuje 
na niewielką świadomość istniejących zagrożeń.

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli przedstawiono na wykresie.

Przyczyny nieprawidłowości, jak wskazują pra-
codawcy, to przede wszystkim:
– trudna sytuacja ekonomiczna związana z małą 

ilością zamówień na wyroby odlewnicze; skut-
kująca brakiem środków finansowych na nie-
zbędne prace inwestycyjne lub modernizacyjne 
w celu poprawy warunków pracy w odlewniach 
(m.in. na dostosowanie maszyn i urządzeń do 
minimalnych wymagań),

– brak na rynku pracy wykwalifikowanych pra-
cowników.
Inspektorzy PIP wskazują również na:

– niewłaściwą organizację pracy,

Wykres 61. Odlewnie metali – naruszenia przepisów

eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

wyposażenie pojazdów do przewozu kadzi z ciekłym metalem 
w ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową i świetlną

poprzedzenie spustu kadzi sygnałem dźwiękowym

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

magazynowanie materiałów

szczegółowa procedura prac wewnątrz pieca odlewniczego

natryski wodne i urządz. do przepłuk. oczu w pobliżu stanow. pracy, 
gdzie występ. niebezp. oparzenia, zapalenia odzieży rob.

przekroczenie wartości NDS i NDN

ocena ryzyka zawodowego

odpowiednie urządzenia ochronne przy maszynach i urządzeniach 
technicznych
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Należy podkreślić, że stan bezpieczeństwa pra-
cy w odlewniach metali jest zróżnicowany. Dobra 
sytuacja panuje w zakładach nowo powstałych, na-
tomiast firmy funkcjonujące od wielu lat stoją przed 
koniecznością zmodernizowania zaniedbanej infra-
struktury oraz parku maszynowego, ale to wymaga 
znacznych nakładów finansowych. 
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– niedostateczną znajomość przepisów prawa 
i zagadnień bhp przez kadrę kierowniczą,

– długoletnie zaniedbania inwestycyjne i moderni-
zacyjne,

– przejmowanie przez małe firmy wyeksploato-
wanych maszyn i urządzeń w złym stanie tech-
nicznym po upadłych lub modernizowanych 
zakładach,

– niedocenianie przez pracodawców oceny ryzy-
ka zawodowego (rzetelnie wykonanej) jako na-
rzędzia umożliwiającego pełną identyfikację za-
grożeń występujących na stanowiskach pracy 
i podjęcie działań zmniejszających lub eliminują-
cych zagrożenia.
Ze względu na niezadowalający stan bhp oraz 

brak perspektyw szybkiej poprawy, konieczne jest 
kontynuowanie kontroli w odlewniach metali, ale 
także upowszechnianie wśród pracodawców wiedzy 
z zakresu ochrony pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problematyki dostosowania maszyn i urzą-
dzeń technicznych do minimalnych wymagań oraz 
oceny ryzyka zawodowego, jako podstawowego 
narzędzia służącego poprawie warunków pracy.

23.  Bezpieczeństwo pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym

Problem jest monitorowany od 2004 r. Prze-
prowadzone wówczas kontrole wykazały duże 
zaniedbania pracodawców w zakresie organizacji 
ruchu wewnątrzzakładowego, a także eksploata-
cji wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

i przenośników. Z tego względu, podczas kontroli 
w 2005 r., zwracano szczególną uwagę na prze-
strzeganie przepisów dotyczących tych zagad-
nień. W 2006 r. zakres kontroli ograniczono do 
problematyki użytkowania wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym oraz przenośników, po-
nieważ eksploatacja tych urządzeń wiąże się ze 
zwiększonym poziomem ryzyka zawodowego. Jak 
wykazała przeprowadzona analiza wskaźnik czę-
stotliwości wypadków przy pracy w kontrolowanych 
zakładach użytkujących wózki jezdniowe wyniósł 
w 2003 r. 27,1, w 2004 r. – 28,0, a w 2005 r. – 28,4, 
a więc wykazał tendencję wzrostową i w 2005 r. był 
ponad dwukrotnie wyższy niż dla sekcji gospodarki 
narodowej „Przetwórstwo przemysłowe” (13,17). 
Wypadki związane z użytkowaniem wózków jez-
dniowych stanowiły ok. 6% wszystkich wypadków 
odnotowanych w kontrolowanych zakładach pracy, 
jednak w zakresie wypadków ciężkich i śmiertelnych 
udział ten był czterokrotnie wyższy.

Natomiast w kontrolowanych zakładach użyt-
kujących przenośniki wskaźnik częstotliwości wy-
padków przy pracy wyniósł w 2003 r. 12,6, w 2004 r. 
– 16,6, a w 2005 r. – 15, 2. Wypadki związane z użyt-
kowaniem przenośników stanowiły wprawdzie tylko 
2,5% wszystkich wypadków odnotowanych w tych 
firmach, ale w zakresie wypadków ciężkich i śmier-
telnych udział ten był dziesięciokrotnie wyższy.

A.  Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

W 2006 r. kontrole przeprowadzono u 227 pra-
codawców zatrudniających łącznie ponad 52 tys. 
pracowników. Inspektorzy szczegółowo ocenili 

Wykres 62. Transport wewnątrzzakładowy – wózki jezdniowe z napędem silnikowym – naruszenia przepisów

dopuszczanie do obsługi wózków wyłącznie pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje

prowadzenie dziennika konserwacji wózka

zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby 
nieupoważnione

stan techniczny wózka

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej wózka

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń 
występujących przy eksploatacji wózków

oznakowanie wózka wartością jego maksymalnego dopuszczalnego 
udźwigu

dopuszczenie do pracy wózka podnośnikowego przez UDT

oznakowanie dróg znakami drogowymi

opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
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Wykres 63. Transport wewnątrzzakładowy – przenośniki – naruszenia przepisów

sygnalizacja (dźwiękowa lub świetlna) uprzedzająca innych 
pracowników pracujących przy tym przenośniku o jego uruchamianiu

wyposażenie przenośnika w urządzenie służące do jego 
natychmiastowego zatrzymania

uwzględnienie w programach szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami występującymi w związku z eksploatacją przenośników

udostępnienie pracownikom instrukcji bhp dotyczącej obsługi 
przenośnika

uwzględnienie w ocenie wszystkich zagrożeń występujących przy 
pracy z użyciem przenośników

stan techniczny przenośnika

okresowe przeglądy stanu technicznego

prowadzenie rejestru kontroli stanu technicznego

zapewnienie ochron przed pochwyceniem przez części ruchome

zastosowanie wymaganych osłon lub urządzeń ochronnych
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zagadnienia bezpieczeństwa pracy 4302 pracowni-
ków zatrudnionych przy eksploatacji 1747 wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (w tym 1434 
wózków podnośnikowych). Informacje nt. najważ-
niejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
kontroli przedstawiono na wykresie.

Przeprowadzona ocena wykazała, że wielu 
kontrolowanych pracodawców użytkujących wózki 
jezdniowe z napędem silnikowym nie dopełniło 
obowiązku prawidłowego zorganizowania ruchu 
wewnątrzzakładowego, jak również nie dostosowało 
wózków do minimalnych wymagań technicznych. 

Ponieważ wózki podnośnikowe podlegają dozo-
rowi technicznemu, sprawdzano również legalność 
ich eksploatacji w świetle przepisów o dozorze tech-
nicznym. Okazało się, że 16% tego typu wózków 

użytkowanych było bez stosownej decyzji Urzę-

du Dozoru Technicznego. 
Niezadowalające wyniki kontroli dotyczą także 

profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników – co 
czwarty pracodawca dopuszczał zatrudnionych do 
pracy bez aktualnego orzeczenia lekarza o braku 
przeciwwskazań do pracy na określonym stano-
wisku, a 27% – bez wcześniejszego przeszkolenia 
w dziedzinie bhp. 

B.  Przenośniki

Kontrole przeprowadzono u 149 pracodawców 
zatrudniających łącznie ponad 31 tys. pracowników. 
Inspektorzy skontrolowali zagadnienia bezpieczeń-
stwa pracy szczególnie w odniesieniu do 3,5 tys. 
osób zatrudnionych przy eksploatacji 2 132 prze-
nośników (w tym 1 625 przenośników taśmowych). 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

Wyniki kontroli wskazują, że znaczna część kon-

trolowanych pracodawców użytkujących prze-

nośniki nie dostosowała ich do minimalnych wy-

magań technicznych. 
Przenośniki nie są objęte dozorem technicznym. 

Obowiązek nadzoru nad ich eksploatacją spoczywa 
na pracodawcy. Jak wskazują dane przedstawione 
na wykresie – wielu pracodawców nie dopełniło 
tego obowiązku. 

W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia 
pracowników odnotowano również wiele niepra-
widłowości – co siódmy pracodawca dopuszczał 
zatrudnionych do pracy bez aktualnego orzecze-
nia lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku, a 17% – bez przeszkolenia 
w zakresie bhp.

Liczne nieprawidłowości polegające na eksplo-
atacji wózków podnośnikowych bez decyzji UDT 
pracodawcy tłumaczyli długim okresem oczekiwa-
nia na przeprowadzenie przeglądu wózka przez 
inspektora UDT i wydanie decyzji zezwalającej na 
jego eksploatację (np. w jednym z kontrolowanych 
zakładów we Wrześni okres oczekiwania na ww. 
decyzję wyniósł prawie 3 lata). Pracodawcy mają 
problemy ze skompletowaniem wymaganej doku-
mentacji technicznej zgłaszanych do UDT wózków 
(zwłaszcza starszych), co utrudnia i opóźnia proces 
ich legalizacji (wydłuża okres oczekiwania na pozy-
tywną decyzję).
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Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy 
wskazywali – jako główną przyczynę zaistniałych 
nieprawidłowości – brak środków finansowych na 
modernizację wyposażenia technicznego. Pod-
kreślali także: duże wahania popytu na produkty 
ich firm (i związane z tym częste zmiany stanu 
zatrudnienia), trudności w pozyskaniu wysoko kwa-
lifikowanych pracowników, nadmiar przepisów re-
gulujących zagadnienia bhp – często zmienianych 
i niejasnych. 

W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone niepra-
widłowości miały w większości charakter zaniedbań 
organizacyjnych – będących konsekwencją niezna-
jomości (lekceważenia) podstawowych przepisów 
i zasad bhp – i przejawiających się zwłaszcza w:
– niewypracowaniu nawyków bezpiecznej pracy 

i braku nadzoru nad jej wykonywaniem,
– braku dbałości o utrzymanie maszyn w dobrym 

stanie technicznym (pracodawcy dopuszczają 
do użytkowania niesprawne środki transportu, 
gdyż nie obawiają się niespodziewanych kon-
troli na terenie zamkniętego zakładu pracy),

– nieprzeprowadzeniu rzetelnych kontroli warun-
ków pracy przez służby bhp,

– braku uregulowań wewnętrznych (np. zasad 
ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, in-
strukcji bhp dotyczącej obsługi urządzeń),

– niewłaściwym przygotowaniu pracowników 
(w programach szkoleń osób obsługujących 
wózki lub przenośniki brak jest zagadnień doty-
czących bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu; 
również przy ocenie ryzyka zawodowego nie 
uwzględnia się zagrożeń wynikających z użytko-
wania tych środków transportu).

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:
�� kontynuowania kontroli, głównie w takich obsza-

rach jak: organizacja ruchu kołowego i pieszego, 
eksploatacja wózków jezdniowych i przenośni-
ków, kwalifikacje pracowników;

�� rozszerzenia działalności informacyjno-eduka-
cyjnej adresowanej do pracodawców, w celu 
przybliżenia im zagadnień bezpieczeństwa przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych i przenoś-
ników;

�� ujednolicenia przepisów określających tryb 
uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym (zagadnienie 
to regulowane jest obecnie trzema rozporzą-
dzeniami). W tej kwestii, w następstwie kontroli 
przeprowadzonych w 2005 r., Główny Inspektor 
Pracy wystąpił do Ministra Gospodarki.

24.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy w gospodarstwach rolnych 
zatrudniających pracowników

Skontrolowano 128 gospodarstw rolnych, 
wśród których dominowały (98) gospodarstwa o za-
trudnieniu nieprzekraczającym 20 pracowników. 
W 27 gospodarstwach zatrudnienie kształtowało się 
w przedziale od 21 do 100, w 3 – powyżej 100 pra-
cowników. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych 
gospodarstwach wynosiło 2,4 tys. pracowników, 
w tym 473 kobiety. 

Około 30% kontroli zostało przeprowadzo-
nych w okresie prac żniwnych, 28% – w okresie 

Wykres 64. Gospodarstwa rolne – bezpieczeństwo i higiena pracy – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji ciągników, maszyn 
i agregatów rolniczych na pochyłościach

agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikiem

przestrzeganie przepisów bhp podczas obrządku zwierząt hodowlanych

przestrzeganie przepisów bhp przy zbiorze roślin okopowych

przestrzeganie przepisów bhp podczas przygotowywania pasz, zbioru 
zielonek i siana

przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu zabiegów ochrony 
roślin i nawożeniu

przestrzeganie przepisów bhp podczas wiosennych prac uprawowych

przestrzeganie przepisów bhp podczas prac żniwnych

zabezpieczenie otworów technologicznych na strychach i poddaszach

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy
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innych sezonowych prac polowych, a 42% kontroli 
ukierunkowano na ocenę stanu bezpieczeństwa 
w produkcji zwierzęcej. Inspektorzy stwierdzili 
częste naruszenia przepisów bhp przy wykony-
waniu tych prac (szczegółowe dane przedstawia 
wykres).

Ponadto inspektorzy ujawnili wiele nieprawidło-
wości w zakresie magazynowania i składowania, 
polegających zwłaszcza na niewłaściwej organi-
zacji tych prac (16% gospodarstw), składowaniu 
materiałów w magazynach nieprzystosowanych do 
ich rodzaju (13%), niewłaściwym magazynowaniu 
środków ochrony roślin (8%). 

Zastrzeżenia inspektorów budził również stan 
instalacji i urządzeń elektrycznych. W co czwartym 
gospodarstwie stwierdzono nieskuteczną ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim, a w 45% gospo-
darstw – przed dotykiem pośrednim. W ponad 
połowie gospodarstw niewłaściwie eksploatowano 
urządzenia i instalacje elektryczne, (nie przepro-
wadzano badań i przeglądów instalacji i urządzeń, 
nie zabezpieczano tablic i rozdzielnic elektrycznych, 
stosowano niebezpieczne podłączenia urządzeń do 
zasilania elektrycznego itp.).

Zaniedbania na dużą skalę dotyczyły ponadto 
szkoleń pracowników w zakresie bhp (u 62% pra-
codawców), badań lekarskich (38%), wyposażenia 
pracowników w odzież i obuwie robocze (33%) oraz 
w środki ochrony indywidualnej (17%).

Kontrolą objęto także problematykę praworząd-

ności w stosunkach pracy, stwierdzając w szcze-
gólności nierespektowanie przepisów dot. infor-
mowania pracowników na piśmie o warunkach 
zatrudnienia, udzielania urlopów wypoczynkowych, 
prowadzenia ewidencji czasu pracy (szczegółowe 
dane zawiera wykres).

Podsumowując wyniki kontroli można ocenić, 
iż ujawnione nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z:
– dekapitalizacji majątku trwałego – obiektów bu-

dowlanych, infrastruktury technicznej itp. (nie 
podejmuje się prób jego odtworzenia zwłasz-
cza w gospodarstwach dzierżawionych, gdyż 
w przypadku zamiaru wykupienia gospodarstwa 
jego wartość byłaby wyższa),

– złej sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębior-
ców rolnych (na skutek niekorzystnej relacji 
rosnących kosztów produkcji do cen zbytu 
płodów rolnych),

– zmniejszania stanu zatrudnienia, co powoduje 
wydłużanie czasu pracy pozostałych pracowni-
ków, likwidację służb nadzoru średniego, w tym 
służby bhp,

– nieznajomości prawa pracy przez wielu właści-
cieli gospodarstw rolnych. 

Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
wspierania dalszych kontroli intensywną działalno-
ścią prewencyjną, w tym również poprzez konty-
nuowanie konkursów: „Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” jako szczególnie skutecznego narzędzia 
służącego upowszechnianiu wśród pracodawców 
wiedzy o zagrożeniach zawodowych i metodach 
ich likwidacji.

Wykres 65. Gospodarstwa rolne – praworządność w stosunkach pracy – naruszenia przepisów

Niepokoi duża liczba gospodarstw, w których 
eksploatowane są maszyny i urządzenia w złym 
stanie technicznym. Brak lub nieodpowiedni stan 
urządzeń ochronnych stwierdzono przy 218 maszy-
nach rolniczych (oraz urządzeniach warsztatowych) 
w 61% kontrolowanych gospodarstw, a w 43% 
gospodarstw – eksploatację wałów przegubowo-
teleskopowych bez pełnowartościowych osłon (103 
na 236 wałów sprawdzonych podczas kontroli). 
W 19 gospodarstwach ujawniono 33 przypadki nie-
prawidłowego agregowania zestawów roboczych. 
Zaznaczyć należy, iż w co trzecim gospodarstwie 
użytkowano importowane maszyny, nieposiadające 
instrukcji obsługi w języku polskim.
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25.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania 
osób niepełnosprawnych

W 2006 r. skontrolowano 2 086 zakładów 
zatrudniających osoby niepełnosprawne (659 za-
kładów pracy chronionej, 83 zakłady ubiegające 
się o ten status, 813 zakładów przystosowujących 
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, 
445 zakładów pracy chronionej ubiegających się 
o rozszerzenie statusu, 66 zakładów pracy chro-
nionej przystosowujących stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych, 10 jednostek ubiegających się 
o status zakładu aktywności zawodowej, 10 zakła-
dów aktywności zawodowej). W zakładach tych 
zatrudnionych było ogółem 294,3 tys. pracowników, 
w tym 110,8 tys. osób niepełnosprawnych.

Jak wskazują wyniki kontroli, w zakładach aktyw-
ności zawodowej nie ujawniono znaczących naru-
szeń prawa. Natomiast w przypadku 8 pracodawców, 
posiadających status prowadzącego zakład pracy 
chronionej, stwierdzone nieprawidłowości uzasad-
niały skierowanie powiadomień do wojewodów o nie-
spełnieniu warunków ustawowych, stanowiących 
podstawę do uzyskania ww. statusu. Wszczęto po-
stępowania administracyjne, w wyniku których 4 
pracodawców utraciło status prowadzącego zakład 
pracy chronionej; w stosunku do 2 pracodawców po-
stępowania są w toku, zaś 2 pracodawców utrzymało 
status – jeden z nich doprowadził warunki pracy w za-
kładzie do stanu zgodnego z przepisami, natomiast 
w przypadku drugiego pracodawcy zadecydowały 
względy społeczne (zatrudnia 1 807 pracowników, 
w tym 1304 niepełnosprawnych) oraz niezwłoczne 

podjęcie przez niego działań w celu usunięcia niepra-
widłowości. Z tych właśnie powodów Minister Pracy
 i Polityki Społecznej (II instancja) uchylił decyzję wo-
jewody stwierdzającą utratę przyznanego statusu.

Wyniki kontroli wskazują, że w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym wzrósł odsetek pracodawców pro-

wadzących zakłady pracy chronionej, u których 

wystąpiły nieprawidłowości, i to w odniesieniu do 
większości kontrolowanych zagadnień. 

Szczegółowe dane nt. stwierdzonych nieprawi-
dłowości zawierają wykresy.

Pracodawcy, tłumacząc zaistniałe nieprawidło-
wości, wskazywali zwłaszcza na:
– brak środków finansowych na bieżące remonty 

budynków, pomieszczeń pracy i pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, a także na modernizację 
lub wymianę maszyn i urządzeń technicznych,

– obawę przed podejmowaniem inwestycji spo-
wodowaną zapowiadanymi zmianami w polityce 
zatrudniania osób niepełnosprawnych,

– zbyt dużą liczbę przepisów, częste ich zmiany 
i nie zawsze jednoznaczne sformułowania, co 
powoduje trudności interpretacyjne,

– wysokie koszty pracy i niskie dofinansowanie 
do wynagrodzeń, co wymusza zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w godzinach nadlicz-
bowych i nieterminowe udzielanie urlopów wy-
poczynkowych, zamiast zatrudnienia kolejnych 
pracowników.
W ocenie inspektorów pracy, podstawowymi 

przyczynami stwierdzonych uchybień są:
– niestaranne wykonywanie obowiązków przez 

osoby nadzorujące pracę, służbę bhp oraz służ-
by kadrowe,

Wykres 66. Zakłady pracy chronionej – naruszenia przepisów
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– wykorzystywanie przez pracodawców trudnej 
sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy i, w niektórych przypadkach, świadome 
nierespektowanie uprawnień tych osób, 

– lekceważenie zagrożeń i tolerowanie odstępstw 
od zasad bezpiecznej pracy.
Wyniki kontroli uzasadniają potrzebę stałego 

monitorowania warunków pracy osób niepełno-
sprawnych (w szczególności w zakładach pracy 
chronionej), a także rozwijania działań informacyj-
nych i poradnictwa wśród pracodawców – w za-
kresie wymogów techniczno-budowlanych, jakie 
powinien spełniać zakład, w którym pracują osoby 
niepełnosprawne.

26. Kontrole spełniania minimalnych
wymagań przez maszyny

Kontrole przeprowadzono u 580 pracodaw-
ców, zatrudniających ponad 65 tys. pracowników. 
Były to głównie małe zakłady pracy (zatrudniające 
od 1 do 9 pracowników – 31% oraz od 10 do 49 
pracowników – 33%). Zakłady średniej wielkości 
(zatrudniające od 50 do 250) oraz duże (powyżej 
250 pracowników) stanowiły odpowiednio 25% 
i 11%. Skontrolowano 7 872 maszyny (49% stanowi-
ły obrabiarki do metalu, 19% – obrabiarki do drewna, 
4% – sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, 
a 28% – inne maszyny i urządzenia). 

Minimalnych wymagań nie spełniała prawie po-
łowa skontrolowanych maszyn (47%). Wśród nich 
najwięcej było obrabiarek do metalu i drewna – od-
powiednio 52% i 49%, a najmniej sprzętu do tymcza-
sowej pracy na wysokości – 32%. Należy zaznaczyć, 

Inspektorzy ustalili, że ponad 81% kontrolowa-
nych pracodawców udostępniło pracownikom ma-
szyny niespełniające minimalnych wymagań bhp. 
Zaledwie co trzeci pracodawca podjął jakiekolwiek 
działania ukierunkowane na dostosowanie użytko-
wanych maszyn do minimalnych wymagań, przy 
czym większość z nich (ok. 80%), ze względów eko-
nomicznych, dostosowywała maszyny we własnym 
zakresie, często nieposiadając wystarczającej wie-
dzy i kwalifikacji. W rezultacie maszyny użytkowane 
w zakładzie nie spełniały minimalnych wymagań, 
pomimo podjętych działań dostosowawczych. Tylko 
nieliczni pracodawcy ocenę i ewentualne dostoso-
wanie użytkowanych maszyn do minimalnych wy-
magań zlecili firmie lub specjaliście spoza zakładu. 

że dostosowanie tych maszyn do minimalnych wy-
magań w wielu przypadkach nie stanowiło dużego 
problemu i często sprowadzało się do zamontowa-
nia odpowiednich osłon (lub też dostosowania zain-
stalowanych osłon do wymagań w zakresie odległo-
ści bezpieczeństwa albo odpowiedniego sprzężenia 
osłon ruchomych z układem sterowania). 

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nie-
prawidłowości przedstawiono na wykresie.

W zakładach pracy – szczególnie małych – nie 
ustala się zasad eksploatacji maszyn z uwzględnie-
niem przeglądów czy remontów. Prace z użyciem 

maszyn prowadzone są tak długo aż nastąpi 

awaria, która zmusza użytkownika do przerwania 

pracy i dokonania naprawy. Niestety awarie takie 

bardzo często wiążą się z wypadkami obsługują-

cych je osób.

Wykres 67. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów
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Podsumowując, należy stwierdzić, że wysoce 
niezadowalające wyniki kontroli to skutek braku 
działań dostosowawczych lub ich niewystarczają-
cego zakresu. Pracodawcy, którzy w ogóle podjęli 
takie działania, ograniczyli się do przeprowadzenia 
oceny maszyn i usunięcia „najmniej kłopotliwych” 
nieprawidłowości (polegających głównie na braku 
oznakowania umożliwiającego łatwą identyfikację 
wyłącznika głównego prądu elektrycznego czy też 
braku oznakowania funkcji elementów sterowania). 
Pozostawili natomiast niezgodności wymagające 
większego zaangażowania finansowego lub organi-
zacyjnego (np. czasowego wyłączenia maszyny lub/i 
zlecenia modernizacji specjalistom spoza zakładu). 

Przyczyny nieprawidłowości, zarówno w ocenie 
pracodawców jak i inspektorów pracy, to zwłasz-
cza:
– brak środków finansowych na wymianę parku 

maszynowego lub dostosowanie go do mini-
malnych wymagań. Dotyczy to przede wszyst-
kim zakładów, gdzie jest duża liczba maszyn 
niespełniających wymagań minimalnych lub 
też przypadków, gdy dostosowanie maszyny 
pociąga za sobą konieczność dodania lub zmia-
ny pewnych funkcji (wymagających np. przebu-
dowy układu sterowania). Zwracano uwagę, że 
w innych krajach Unii Europejskiej pracodawcy 
uzyskali – na dostosowanie maszyn do minimal-
nych wymagań lub ich wymianę – dodatkowe 
środki finansowe z budżetu państwa lub znacz-
ne ulgi podatkowe,

– zbyt krótki okres przyjęty na dostosowanie ma-
szyn do minimalnych wymagań, zwłaszcza dla 
zakładów pracy posiadających liczny i jedno-
cześnie stary park maszynowy, 

– nieznajomość lub trudności interpretacyjne dot. 
przepisu regulującego wymagania minimalne 
(zbyt duża ogólnikowość, brak konkretnych 
instrukcji lub odwołania do norm, wskazujących 
co należy zrobić, aby dany typ maszyny dosto-
sować do wymagań minimalnych).
Ustalenia inspektorów wskazują na koniecz-

ność:
�� wyjaśnienia zapisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy dotyczących treści dokumentu potwier-
dzającego przeprowadzenie kontroli maszyny 
oraz określeń „odpowiednie przeszkolenie” 
i „specjalistyczne przeszkolenie” (§ 32) i sposo-
bu ich dokumentowania;

�� intensyfikacji działań promocyjnych (także we 
współpracy z mediami), w celu upowszech-
niania w jak najszerszym gronie pracodawców 
i pracowników służb bhp problematyki minimal-
nych wymagań. 

27.  Kontrole dotyczące spełniania 
wymagań zasadniczych 
przez producentów 
i dostawców wyrobów

Podstawowym celem działań PIP prowadzonych 
w 2006 r. w zakresie nadzoru rynku była ocena, czy 
użytkowane przez pracowników środki ochrony in-
dywidualnej oraz maszyny i urządzenia techniczne 
spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa 

Wykres 68. Spełnianie przez maszyny minimalnych wymagań – naruszenia przepisów
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i higieny pracy. Kontrole obejmowały wyroby pod-
legające przepisom rozporządzeń przenoszących 
do prawa polskiego postanowienia wszystkich 8 dy-
rektyw nowego podejścia znajdujących się w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy (tj. dotyczą-
cych środków ochrony indywidualnej, maszyn i ele-
mentów bezpieczeństwa, urządzeń dźwigowych, 
sprzętu elektrycznego, prostych zbiorników ciśnie-
niowych, urządzeń spalających paliwa gazowe, 
urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem).

Ogółem kontrolami objęto 1 274 pracodawców, 
u których sprawdzono 2 057 maszyn i urządzeń 
technicznych lub środków ochrony indywidualnej 
wprowadzonych do obrotu od 1 maja 2004 r.; 471 
spośród nich (23%) wzbudziło zastrzeżenia inspek-
torów pracy.

Podstawowe wyniki kontroli, z podziałem wg dy-
rektyw nowego podejścia, zawiera tabela. 

Dyrektywa
Liczba 

kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów 
do których 
zgłoszono 

zastrzeżenia

87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPV 7 14

73/23/EWG sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 727 27

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 536 26

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 57 12

95/16/WE urządzenia dźwigowe LD 13 -

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 76 24

98/37/WE maszyny i elementy bezpieczeństwa MD 979 31

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 9 11

Jednocześnie, w ramach kontroli problemo-
wych, ukierunkowanych na monitorowanie zgod-
ności wybranych grup wyrobów z zasadniczymi 
wymaganiami, szczegółowej ocenie poddano ma-
szyny dla przemysłu spożywczego oraz rękawice 
ochronne.

Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości:
�� w zakresie maszyn dla przemysłu spożywcze-

go (sprawdzono 508 wyrobów, zakwestionowa-
no 142, tj. 28%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych – m.in.: 

brak lub nieprawidłowe elementy ochronne 
i osłony, brak prawidłowego oznaczenia ele-
mentów sterowniczych, brak tabliczek zna-
mionowych, brak lub nieprawidłowe barwy 
i znaki bhp (15% wyrobów),

– brak lub nieprawidłowe instrukcje użytko-
wania, w tym: nieuwzględnienie w instrukcji 
wymogów bhp, brak informacji o poziomie 
hałasu, nieprzetłumaczenie instrukcji na ję-
zyk polski (7%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodno-
ści (9%),

– brak oznakowania CE (5%).
W czasie kontroli inspektorzy sprawdzili także 

1 013 innych maszyn i urządzeń, stwierdzając po-
dobne nieprawidłowości jak w przypadku maszyn 
dla przemysłu spożywczego (zakwestionowali 234 
wyroby, tj. 23%).

�� w zakresie rękawic ochronnych (sprawdzono 
382 wyroby, zakwestionowano 107, tj. 28%):

– niespełnienie wymagań zasadniczych – m.in.: 
nieprawidłowości w wykonaniu rękawic; niekom-
pletne oznakowanie piktogramami wskazujący-
mi na rodzaj zagrożeń, przed którymi rękawice 
chronią oraz pozwalającymi na identyfikację 
producenta; brak instrukcji użytkowania lub nie-
prawidłowości w jej treści, np. niewskazanie 
przeznaczenia rękawic, sposobu czyszczenia 
i konserwacji, ograniczeń w używaniu czy też 
brak niezbędnych informacji umożliwiających 
ustalenie upływu okresu trwałości; nieprzetłuma-
czenie instrukcji na język polski (21% wyrobów), 

– uchybienia związane z oceną zgodności, w tym 
brak certyfikatu oceny typu WE w przypadku 
rękawic o konstrukcji innej niż prosta; wybranie 
nieodpowiedniej do ryzyka procedury oceny 
zgodności, np. dla rękawic przeznaczonych dla 
spawaczy – trybu ustalonego dla kat. I, zamiast 
dla kat. II (6%),

– brak lub wadliwe deklaracje zgodności, w tym 
wystawiane przez podmioty do tego nieupraw-
nione bez danych jednostki notyfikowanej (po-
za wzorami prostymi), bez przywołania przepi-
sów i norm zharmonizowanych zastosowanych 
w produkcji (19%),

– brak lub nieprawidłowe (nietrwałe bądź niezgod-
ne z wzorem, umieszczonym tylko na opakowa-
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niu zbiorczym, pomimo sprzedaży pojedynczych 
sztuk rękawic) oznakowanie znakiem CE (8%).

Inspektorzy ocenili także u kontrolowanych 
pracodawców inne środki ochrony indywidualnej 

(łącznie 154 wyroby) stwierdzając podobne niepra-
widłowości, jak w przypadku rękawic ochronnych 
(zakwestionowali 34 wyroby, tj. 22%).

W celu sprawdzenia zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami, w trakcie kontroli pobrano (do badań 
w akredytowanych laboratoriach) próbki środków 
ochrony indywidualnej, w tym rękawic chroniących 
przed czynnikami chemicznymi wyprodukowanych 
w Malezji, rękawic chroniących przed urazami me-
chanicznymi importowanych z Azji, rękawic ochron-
nych skórzano-tkaninowych pochodzących z Chin 
oraz obuwia ochronnego produkcji włoskiej. Wyniki 

badań w laboratoriach potwierdziły zastrzeżenia 

inspektorów pracy. 
W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami dla 

zdrowia lub życia użytkowników, inspektorzy pracy 
wydali 23 decyzje zakazujące (na okres do dwóch 
miesięcy) dalszego przekazywania maszyn, w tym: 
maszyn dla przemysłu spożywczego (3 decyzje), 
środków ochrony indywidualnej (6) oraz innych ma-
szyn i urządzeń technicznych (14).

Wobec podmiotów odpowiedzialnych za wpro-
wadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasad-
niczymi wymaganiami, wszczęto 164 postępowania, 
przy czym maszyn dla przemysłu spożywczego 
dotyczyło 49 postępowań, środków ochrony indy-
widualnej – 40, innych maszyn i urządzeń technicz-
nych – 75. 

Pozostałe, mniej istotne, nieprawidłowości zo-
stały wyeliminowane poprzez dobrowolne działania 
producentów, importerów lub dostawców, podjęte 
jeszcze w czasie trwania kontroli na wniosek inspek-
torów pracy. 

Organy celne zwróciły się do Państwowej In-

spekcji Pracy o opinię w sprawie 55 wyrobów im-
portowanych spoza europejskiego obszaru gospo-
darczego, co do których zachodziło podejrzenie, że 
mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników. W 48 przypadkach okręgowi inspek-
torzy pracy wydali opinie negatywne, a niezgodne 

z wymaganiami wyroby – m.in. maski dla spawa-
czy pochodzące z Chin, fartuchy chroniące przed 
promieniowaniem jonizującym z USA, rękawice 
i kombinezony z Indii do stosowania przy piasko-
waniu, okulary ochronne z Tajwanu, maszyna do 
cięcia tektury z Chin, trak do cięcia bali na deski 
z Ukrainy – nie zostały dopuszczone do obrotu na 
terytorium RP. 

W ocenie inspektorów pracy jedną z przyczyn 

nieprawidłowości jest nieznajomość prawa. Za-
równo producenci, jak i pracodawcy nabywający 
środki ochrony indywidualnej lub maszyny nie mają 
wystarczającej wiedzy nt. wymagań, jakie powinny 
te wyroby spełniać. Z tego względu, równolegle 
z kontrolami, inspektorzy prowadzili doradztwo dla 
producentów, dostawców i użytkowników. Zaintere-
sowanym przedsiębiorcom przekazywano, wydane 
przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy, poradniki 
poświęcone zasadniczym wymaganiom dla po-
szczególnych grup wyrobów oraz oznakowaniu CE.

Należy również zauważyć, że część podmio-
tów wprowadzających wyroby do obrotu świado-
mie lekceważy obowiązujące prawo. Zwłaszcza 
przedsiębiorcy zatrudniający niewielką liczbę pra-
cowników ograniczali nakłady na zastosowanie 
odpowiedniej jakości materiałów w procesie pro-
dukcji, czy właściwej procedury oceny zgodności 
(np. unikali udziału jednostki notyfikowanej w cer-
tyfikacji rękawic deklarowanych jako ochrona dla 
spawaczy). Podobne praktyki inspektorzy pracy 
ujawnili w przypadku niektórych importerów. 
W konsekwencji na rynku dostępne są wyroby 
konkurencyjne cenowo w stosunku do wyrobów 
rzetelnych wytwórców, ale niespełniające wymagań 
przepisów. 

W roku 2007 przewiduje się – oprócz zadań 
rutynowych wynikających z ustawy o systemie oce-
ny zgodności – objęcie kontrolami kolejnych grup 
maszyn i środków ochrony indywidualnej użytkowa-
nych w zakładach pracy. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż nie-
zbędne jest dalsze wspieranie kontroli przedsię-
wzięciami o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
Ponadto zacieśniana będzie współpraca pomiędzy 

okręgowymi inspektoratami PIP a izbami cel-

nymi, by zapobiegać importowi środków ochrony 
indywidualnej oraz maszyn i urządzeń technicznych, 
które nie spełniają zasadniczych wymagań. Znaczna 
część zakwestionowanych przez inspektorów pracy 
wyrobów pochodzi bowiem spoza europejskiego 
obszaru gospodarczego.

28.  Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Skontrolowano 1 338 pracodawców zatrudniają-
cych łącznie 117 tys. pracowników.

Należy podkreślić, że najwięcej rękawic zakwe-
stionowanych przez inspektorów pracy pochodziło 
z importu. Były to w szczególności wyroby sprowa-
dzane z krajów azjatyckich, w wielu przypadkach 
niespełniające zarówno zasadniczych wymagań 
bezpieczeństwa, jak i wymogów formalnych (dekla-
rację zgodności zazwyczaj sporządzał dystrybutor 
lub sprzedawca, pomijając dane faktycznego pro-
ducenta rękawic).
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Wykres 69. Szkolenia w zakresie bhp – naruszenia przepisów

poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowemu

poddanie pracowników instruktażowi ogólnemu

dokument szkolenia wstępnego niezgodny ze wzorem ustalonym 
w przepisach

poddanie instruktażowi ogólnemu pracowników podejmujących 
po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami

dostosowanie programów szkoleń do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy

konsultacje z pracownikami zagadnień dot. szkoleń

przeprowadzanie szkoleń okresowych w wymaganym terminie

ustalona w zakładzie pracy częstotliwość szkoleń okresowych 
mniejsza niż wymagana

przestrzeganie terminów przeprowadzania pierwszych 
szkoleń okresowych

posiadanie programów szkoleń

% pracodawców naruszających przepisy 0                  10                20                 30                40                 50  

Jak wynika z danych przedstawionych na wykre-
sie, najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był 
brak w zakładzie pracy programów, na podstawie 
których winny być prowadzone szkolenia pracowni-
ków. Natomiast w zakładach, w których te programy 
były, inspektorzy pracy stwierdzili liczne przypadki 
niedostosowania ich do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach 
pracy. Na przykład, w programach szkoleń dla 
pracowników przedsiębiorstwa transportowego 
inspektor pracy znalazł zagadnienia bhp charak-
terystyczne dla szkół oraz placów budów (praco-
dawca „skopiował” dla własnych potrzeb programy 
opracowane dla innych, niewystępujących w jego 
zakładzie, stanowisk pracy).

Część pracodawców, zatrudniając na stanowi-
skach kierowniczych pracowników, mających po 
raz pierwszy pełnić taką funkcję, nie poddało ich 

szkoleniu wstępnemu według rozszerzonego pro-
gramu, dostosowanego do obowiązków i odpowie-
dzialności tych pracowników w zakresie bhp.

Znaczna część pracodawców nie przestrzegała 
terminów przeprowadzania szkoleń okresowych 

pracowników, zarówno pierwszych (po szkoleniu 
wstępnym), jak i kolejnych, a także ustaliła ich cykl 
w okresach dłuższych niż dopuszczają przepisy.

Działań związanych ze szkoleniem w dziedzi-
nie bhp nie konsultowało z pracownikami lub ich 
przedstawicielami wielu kontrolowanych pracodaw-
ców, zwłaszcza w zakładach, w których nie działały 
związki zawodowe.

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, należy wskazać przede wszystkim:
– brak zainteresowania problematyką szkoleń 

wśród pracodawców i traktowanie ich tylko 
w kategorii kosztów (prawdopodobieństwo kon-
troli i poniesienia kary grzywny jest niewspół-
miernie małe do „oszczędności” uzyskiwanych 
w wyniku redukcji kosztów szkolenia), 

– nieznajomość przepisów prawa pracy, a także 
ich lekceważenie, zwłaszcza przez pracodaw-
ców o krótkim stażu menedżerskim, 

– wątpliwości interpretacyjne dot. przepisów 
nowego rozporządzenia w sprawie szkoleń 
w dziedzinie bhp,

– brak należytej kontroli procesu szkolenia ze 
strony osób, którym powierza się doraźnie 
obowiązki służby bhp (z reguły na podstawie 
umowy zlecenia i za niewielką opłatą; przypadki 
takie występują najczęściej w małych zakładach 
pracy), 

W wielu kontrolowanych zakładach ujawniono 
przypadki dopuszczenia pracowników do pracy bez 
przeszkolenia wstępnego (w ramach instruktażu 
ogólnego i stanowiskowego), np. w jednym z zakła-
dów pracy nikt z zatrudnionych tam pracowników 
(27 osób) nie odbył szkolenia wstępnego. Często 
praktykowano również poddawanie pracowników 
szkoleniu wstępnemu nie przed dopuszczeniem do 
pracy, ale dopiero po pewnym czasie jej wykonywa-
nia (pracodawcy tłumaczyli, że chcieli „sprawdzić 
w pracy” nowych pracowników, zanim zdecydowali 
się ponieść nakłady na ich przeszkolenie).
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– trudności pracodawców, zwłaszcza zatrudnia-
jących niewielką liczbę pracowników, w wy-
znaczeniu osoby kompetentnej (spełniającej 
wymagania przepisów) do przeprowadzenia 
instruktażu stanowiskowego,

– brak nadzoru merytorycznego nad jakością 
szkolenia prowadzonego przez podmioty dzia-
łające na podstawie ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.
Wysoka skala naruszeń przepisów dot. szkolenia 

w dziedzinie bhp uzasadnia potrzebę systematycz-
nego sprawdzania realizacji tych obowiązków pod-

czas rutynowych kontroli zakładów, a jednocześnie 
intensyfikacji wśród pracodawców działalności pre-
wencyjnej, mającej na celu wykazanie korzyści, i dla
pracodawcy, i dla pracowników z systematycznie 
i rzetelnie prowadzonych szkoleń. Ponadto wyma-
gana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Go-
spodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż 
niektóre przepisy w nim zawarte budzą wątpliwości 
interpretacyjne. Główny Inspektor Pracy zwrócił się 
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem 
o podjęcie prac legislacyjnych.
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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).
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1. Przedsięwzięcia prewencyjne
w rolnictwie indywidualnym

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy pro-
wadzili na szeroką skalę działania informacyjno-

-doradcze oraz edukacyjno-promocyjne, adre-

sowane do rolników i ich rodzin, współpracując
w tym zakresie z wieloma partnerami, w tym m.in. 
z KRUS, ośrodkami doradztwa rolniczego, ochotni-
czymi strażami pożarnymi, izbami rolniczymi, wójta-
mi, sołtysami, dyrektorami szkół i nauczycielami.

W ramach działań o charakterze informacyjno-
doradczym przeprowadzono 10 620 wizytacji gos-

podarstw wiejskich (tj. o 4 % więcej niż w 2005 r.),
które dotyczyły: prac żniwno-omłotowych – 5728 wi-
zytacji, terenu zabudowań – 4032, pozostałych prac 
polowych – 860. Podczas wizytowania gospodarstw 
wiejskich, prace rolnicze wykonywało 11,4 tys. 
osób (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin). Prawie
1,4 tys. wizytacji przeprowadzono wspólnie z in-
spektorami KRUS i sołtysami w ramach kolejnej 
edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 
który z roku na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem rolników. 

Wizytując gospodarstwa wiejskie w 2006 r., in-
spektorzy pracy dokonali przeglądu stanu technicz-

nego 5,9 tys. ciągników, 5,6 tys. przyczep ciągniko-
wych, 3,1 tys. kombajnów oraz 4,6 tys. innych maszyn 
używanych przy pracach rolniczych (prasy do słomy,
kosiarki, wiązarki, młockarnie). Znaczna część sprzę-

tu rolniczego i maszyn nie spełniała podstawowych

wymagań w zakresie bhp. Nieprawidłowości naj-
częściej dotyczyły: braku lub niesprawnej instalacji 
oświetleniowej, nadmiernego zużycia bieżników 
opon, niesprawnych układów kierowniczych i hamul-
cowych oraz znacznego stopnia zużycia sprzętu. Od-
notowano niewielki spadek liczby ciągników i przy-
czep w złym stanie technicznym, co można, zdaniem 
inspektorów pracy, wyjaśnić tym, że część rolników 
wykorzystała dopłaty bezpośrednie, wymieniając zu-
żyty sprzęt na nowszy i bezpieczniejszy. Wciąż jed-
nak utrzymuje się wysoka liczba kombajnów, których 
eksploatacja jest niebezpieczna (kupno nowych ma-
szyn wiąże się z dużymi kosztami). Podobnie jak w po-
przednich latach, znaczna skala nieprawidłowości 
dotyczyła niezabezpieczonych elementów maszyn 
w ruchu – 64% wałków odbioru mocy nie posiadało 
osłon. W trakcie wizytacji ujawniono pracę 155 cią-

gników własnej konstrukcji (tzw. samów), niespeł-

niających żadnych wymogów bhp i stwarzających 
bardzo duże zagrożenia wypadkowe (np. z powodu 
niezabezpieczenia kabiny operatora ciągnika). 

2006 r. 2005 r. 2004 r.

Wizytowanie gospodarstw rolników indywidualnych

Liczba wizytacji ogółem 10 620 10 258 9554

w tym:
wizytacji prac żniwnych,
wizytacji innych prac polowych,
wizytacji gospodarstw (zabudowań)

5728
 860

4032

6094
 360

3804

5640
429

3485

Liczba osób pracujących podczas wizytacji 11,4 tys. 13,8 tys. 14,9 tys.

Przegląd sprzętu rolniczego i maszyn w zakresie spełniania – wymagań bhp
dokonany w czasie wizytowania gospodarstw rolniczych

Odsetek sprzętu rolniczego i maszyn (części maszyn),
w którym stwierdzono uchybienia w zakresie bhp

Ciągniki 43 51 40

Przyczepy 47 53 46

Kombajny zbożowe 65 64 77

Inne maszyny 50 52 58

Wały przegubowo-teleskopowe 64 71 70

Punkty informacyjne PIP w ramach targów, wystaw, festynów rolniczych

Liczba punktów informacyjnych PIP 228 332 224

Liczba osób odwiedzających 121 tys. 120 tys. 54 tys.

Działania informacyjno-doradcze

Odnotowano również przypadki użytkowania 
sprzętu rolniczego w sposób niebezpieczny, polega-
jący m.in. na przemieszczaniu się maszyn rolniczych 

po drogach z nieosłoniętymi elementami roboczymi 
(dotyczy to np. bagnetów i listew nożowych zespołu 
żniwnego kombajnu), czy też transporcie ludzi na 
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błotnikach ciągników i w przyczepach bez podwyż-
szonych burt (np. przy przewozie słomy).

Natomiast najistotniejsze zaniedbania, które 
stwierdzili inspektorzy pracy w czasie wizytowania 
zabudowań gospodarskich, to m.in.:
�� niewłaściwy stan instalacji i urządzeń elektrycz-

nych,
�� brak instalacji odgromowej oraz środków ochro-

ny przeciwpożarowej,
�� użytkowanie pilarek i szlifierek tarczowych (czę-

sto własnej produkcji) bez urządzeń ochronnych,
�� zły stan narzędzi ręcznych, 
�� nieprawidłowe drabiny, rusztowania oraz brak 

zabezpieczeń do pracy na wysokości,
�� brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów

w stropach, dołach i zbiornikach (szambach),
�� niestosowanie środków ochrony osobistej, tak-

że podczas prac ze środkami ochrony roślin.

W trakcie wizytowania gospodarstw wiejskich 
inspektorzy stwierdzili 1117 przypadków bezpo-
średniego udziału dzieci w pracach polowych 
lub ich obecności przy wykonywaniu tych prac 
(11% ogółu wizytowanych gospodarstw). Wyniki 
wizytacji gospodarstw wiejskich w ostatnich latach 
wskazują wprawdzie na stopniowe ograniczanie 
udziału dzieci w pracach polowych, jednak w dal-
szym ciągu zatrważa liczba dzieci wykonujących 
prace im wzbronione, polegające m.in. na: kiero-
waniu sprzętem i maszynami rolniczymi, obsłudze 
urządzeń stacjonarnych, załadunku i rozładunku 
ciężarów o masie przekraczającej dopuszczalne 
wartości, pracach przy preparatach ochrony roślin 
(ogółem 413 przypadków), a także dzieci przeby-
wających w strefach bezpośredniego zagrożenia,
tj. w pobliżu pracujących ciągników i kombajnów 
(565 przypadków).

Jak zauważają inspektorzy pracy, próby elimino-
wania zjawiska pracy dzieci na wsi, w tym pracy im 
wzbronionej, spotykają się z oporem ze strony rolni-
ków, dla których wczesne wdrażanie dzieci do prac 
rolniczych stanowi niezbędny element tradycyjnego 
modelu wychowania i życia na wsi. 

Dynamicznie rozwijającą się formą działalności 
informacyjno-doradczej są punkty wystawiennicze 
i informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, orga-

Wciąż poważnym zagrożeniem dla zdrowia rol-
ników i ich rodzin jest azbest, występujący głów-
nie w pokryciach dachowych. Inspektorzy pracy 
podkreślają, że wiedza w tym zakresie jest na wsi 
wciąż niewielka. O lekceważeniu skutków narażenia 
na działanie włókien i pyłów azbestowych świad-
czą przypadki wtórnego wykorzystania materiału 
azbestowego przez rolników do utwardzania dróg 
polnych, budowy wiat na podwórzach i napraw 
dachów.

nizowane podczas imprez targowych, wystaw, na 
pokazach maszyn, w trakcie „dni otwartych” dla 
zainteresowanych ochroną pracy w rolnictwie (zob. 
rozdział VIII). 

W ramach działań o charakterze edukacyj-
nym organizowano szkolenia bhp dla rolników, 
podczas których omawiano podstawowe zasady 
bezpiecznej pracy przy produkcji rolnej i zwierzęcej, 
posługiwania się narzędziami zmechanizowanymi, 
sposoby wymiany osłon ruchomych części maszyn; 
uczono właściwych zachowań podczas prowadze-
nia prac transportowych i stosowania środków ochro-
ny osobistej przy pracach z użyciem preparatów 
ochrony roślin. Szczególną uwagę zwracano także 
na zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania 
pokryć azbestowych. W celu ugruntowania wiedzy 
zdobytej w czasie szkoleń, zorganizowano 95 kon-

kursów o tematyce bhp, w których wzięło udział
4,3 tys. rolników.

Obecnie na rolniczym rynku pracy obserwuje 
się stopniowy wzrost zapotrzebowania na młodych 
absolwentów kierunków technicznych, w tym rol-
niczych. Reaktywowane zostały zajęcia praktyczne 
w gospodarstwach rolnych. W porównaniu z rokiem
2005 przeprowadzono szkolenia dla ponad dwu-
krotnie większej liczby uczniów odbywających prak-
tyki zawodowe. Dzięki współpracy z nauczycielami 
i dyrektorami szkół średnich o profilu rolniczym od-
były się 232 wykłady dla 8,4 tys. uczniów, co jest 
godne podkreślenia ze względu na brak w progra-
mach nauczania tych szkół przedmiotu poświęco-
nego bezpieczeństwu pracy. 

Pośród różnych form działalności edukacyjnej 
PIP największym powodzeniem cieszyły się prelek-
cje i pogadanki dla dzieci szkół podstawowych i gi-
mnazjów (46,5 tys. uczestników), o które zabiegają 
nauczyciele, rozumiejąc potrzebę wpajania dzieciom
i młodzieży wiedzy nt. zagrożeń związanych z pracą. 

Olimpiady i konkursy dla dzieci i młodzieży

w środowisku wiejskim są znakomitym uzupełnie-
niem wykładów i pogadanek, mają bowiem w wa-
runkach atrakcyjnych dla młodych ludzi przybliżyć 
problematykę bhp i ugruntować poziom wiedzy.
W roku 2006 przygotowano 213 takich konkursów, 
w których udział wzięło prawie 30 tys. dzieci i mło-
dzieży (tj. o prawie 20% więcej niż w roku 2005). 
Jednocześnie – dla najmłodszych – prowadzone 
były konkursy plastyczne (z udziałem prawie 20 tys. 
dzieci), poświęcone tematyce bezpiecznego zacho-
wania w środowisku wiejskim. 

W celu dotarcia do największej liczby adresa-
tów, materiały PIP eksponowane były w urzędach 
gmin i na tablicach ogłoszeń parafii wiejskich. In-
spektorzy pracy rozsyłali je także do redakcji gazet. 
W przekazywanych przez PIP materiałach znalazł 
się m.in. wykaz prac wzbronionych dzieciom oraz li-
sta kontrolna do samooceny stanu bezpieczeństwa 
w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
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ochrony zdrowia i życia dzieci. Ogromną popular-
nością cieszyły się komiksy dla dzieci, przybliżające 
zasady bezpiecznej zabawy na wsi. 

Na łamach prasy ukazało się prawie 180 pu-

blikacji poświęconych tematyce bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym, także 
w formie wywiadów z inspektorami pracy. Media 
nagłośniły Apel Głównego Inspektora Pracy do rol-
ników i ich rodzin o przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa pracy podczas prac żniwnych. W telewizji 
regionalnej i ogólnopolskiej ukazywały się felietony
i wywiady (ponad 30); nadano 109 audycji radio-
wych dot. zasad bezpiecznej pracy w czasie prac 
polowo-gospodarczych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się 
również strony internetowe Państwowej Inspekcji 
Pracy; Internet staje się coraz istotniejszym narzę-
dziem w popularyzowaniu problematyki bhp, nie 
tylko w sektorze rolnictwa.

Mimo licznych działań prewencyjnych PIP
w rolnictwie, na polskiej wsi nadal występuje wie-
le zaniedbań i nieprawidłowości w sferze warunków 
i bezpieczeństwa pracy, dlatego konieczne jest:
�� kontynuowanie przedsięwzięć prewencyjnych 

we współpracy z partnerami z komisji ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy w rolnictwie, w tym 
z KRUS, a także poszukiwanie nowych pod-
miotów zainteresowanych poprawą warunków 
pracy polskich rolników;

�� doskonalenie współpracy z kierownictwami 
ośrodków doradztwa rolniczego i kuratoriów 
oświaty, nauczycielami szkół wszystkich pozio-
mów nauczania – poprzez organizowanie szko-
leń, bieżące informowanie o stanie wypad-
kowości oraz przekazywanie materiałów do 
samodzielnego prowadzenia szkoleń i spotkań 
poświęconych ochronie zdrowia i bezpieczeń-
stwu pracy w rolnictwie;

�� monitorowanie problematyki bezpiecznego wy-
poczynku dzieci na wsi w czasie pozaszkolnym, 
kierowanie w tej sprawie apeli do samorządów
i organizacji gminnych oraz pomoc w działa-
niach edukacyjnych w tym zakresie;

�� uatrakcyjnianie programów szkoleń służących 
popularyzacji zagadnień bhp w środowisku wiej-
skim; rozwijanie różnorodnych form edukacyj-
nych we współpracy z mediami w całym kraju, 
a także wiejskimi parafiami;

�� kontynuowanie współpracy z sołtysami, którzy 
– jako liderzy środowisk wiejskich – mają duże 
możliwości wpływania na postawy rolników
w sferze bezpieczeństwa pracy;

�� dalsze upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
przy pracy rolniczej wśród młodzieży i dzieci 
wiejskich; uatrakcyjnianie pogadanek i wykładów
m.in. poprzez częstsze projekcje filmów popu-
laryzujących bezpieczne zachowania; rozsze-
rzenie współpracy PIP i MSWiA w ramach akcji 
„Bezpieczne Wakacje”;

�� zwiększenie nakładu wydawnictw GIP, co umoż-
liwi dotarcie do jeszcze większej grupy odbior-
ców z działaniami popularyzującymi bezpieczne 
zachowania i bezpieczną pracę w środowisku 
wiejskim;

�� opracowanie programu szerszego monitorowa-
nia zagrożeń wypadkowych i wypadków w śro-
dowisku wiejskim (z uwagi na zmienione prze-
pisy dot. odszkodowań z tytułu wypadku przy 
pracy dla członków rodziny rolnika, tj. brak moż-
liwości ewidencjonowania wypadków wśród 
dzieci wiejskich);

�� włączenie do programu szkoleń dla rolników 
– informacji o możliwości uzyskania środków 
pomocowych z Unii Europejskiej na cele związa-
ne z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy; 

�� podjęcie starań, by Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Sportu reaktywowało przedmiot bhp 
przede wszystkim w szkołach o profilu rolniczym, 
a także w gimnazjach i szkołach podstawowych; 
rozszerzenie zakresu nauczania problematyki 
ochrony pracy na uczelniach wyższych;

�� zainicjowanie – wspólnie z Ministerstwem Zdro-
wia – działań legislacyjnych umożliwiających 
wprowadzenie w życie programu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad rolnikami, opracowanego 
w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, który jest 
ukierunkowany na obniżenie liczby chorób za-
wodowych.

2.  Działania poświęcone problematyce 
pracy z azbestem

Od kilku lat trwa w Polsce proces sukcesywnego 
usuwania wyrobów zawierających azbest (głównie 
płyt azbestowo-cementowych i materiałów izolacyj-
nych) z obiektów budowlanych. Bezpieczne usu-
wanie azbestu wymaga wysokich kwalifikacji wy-
konawców prac, a także odpowiedniego poziomu 
świadomości społecznej. W ramach Europejskiej 

Kampanii Azbestowej SLIC 2006 Państwowa In-
spekcja Pracy zrealizowała w roku sprawozdawczym 
program prewencyjno-informacyjny ukierunkowany 
na pogłębianie wiedzy społeczeństwa o szkodliwo-
ści azbestu oraz doskonalenie standardów kontroli 
prowadzonych przez inspektorów pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp podczas prac zwią-
zanych z usuwaniem azbestu. 

Działalność informacyjno-szkoleniowa była skie-
rowana przede wszystkim do firm wykonujących 
prace polegające na rozbiórce lub konserwacji 
obiektów budowlanych oraz do rolników wykonują-
cych różne prace w kontakcie z azbestem, a także 
ich rodzin narażonych na szkodliwą emisję pyłów
w czasie prac w gospodarstwie.
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Podstawowe formy działań prowadzonych przez 
inspektorów pracy polegały na:
�� informowaniu przedstawicieli firm budowlanych, 

organizacji pracodawców i związków zawodo-
wych o zagrożeniach i sposobach minimalizo-
wania ryzyka zawodowego związanego z od-
działywaniem azbestu – w czasie tematycznych
seminariów i szkoleń, organizowanych przy 
współudziale: organów samorządowych, Stowa-
rzyszenia Pracowników Służby BHP, wojewódz-
kich ośrodków medycyny pracy, zakładów 
doskonalenia zawodowego, jednostek organi-
zacyjnych NOT, rzemiosła; 

�� szkoleniu rolników i doradztwie dot. skutków 
narażenia na azbest i sposobów jego ogranicza-
nia;

�� przekazywaniu instytucjom i organizacjom spo-
łecznym zaangażowanym w ochronę zdrowia 
w miejscu pracy – materiałów o tematyce zwią-
zanej z zapobieganiem skutkom narażenia na 
azbest (broszury, ulotki, plakaty);

�� promowaniu bezpiecznych zasad pracy przy 
usuwaniu azbestu – poprzez media i Internet. 
W seminariach i szkoleniach poświęconych 

problematyce azbestu wzięło udział ogółem 238 
przedstawicieli pracodawców oraz partnerów spo-
łecznych. Zorganizowano m.in. seminaria dla przed-
stawicieli firm budowlanych z terenu woj. podlaskie-
go (które zgłosiły działalność w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest), starostw powiato-
wych i gmin, organizacji związkowych i stowarzy-
szeń pracodawców, a także dla pracodawców firm 
budowlanych z powiatów: zamojskiego, tomaszow-
skiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i opolskie-
go. Przy współpracy z Polską Izbą Przemysłowo-
Handlową (oddział wielkopolski) przygotowano dla 
pracodawców branży budowlanej seminarium pt. 
„Azbest w budownictwie – zagrożenia, profilaktyka, 
utylizacja”. 

W ramach działań ukierunkowanych na zwięk-
szenie świadomości zagrożeń i wiedzy o praktycz-
nych sposobach ochrony zdrowia przy użytkowaniu 
materiałów azbestowych w środowisku wiejskim 

– inspektorzy pracy przeprowadzili w 2006 r. cykl 36 
szkoleń organizowanych przez Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (dla ok. 1150 
rolników) oraz cykl 19 szkoleń w 11 gminach na 
terenie woj. świętokrzyskiego (w ramach współpra-
cy ze Świętokrzyskim Związkiem Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych) poświęconych promocji 
zdrowego środowiska rolniczego, pozbawionego 
czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym azbestu.
Natomiast podczas Zjazdu Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Opolskiego, przedstawiono 
procedury obowiązujące przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych i demontażu materiałów zawierają-

cych azbest, transporcie i składowaniu (dla ok. 200 
osób). Odbyły się także spotkania organizowane 
przez starostwa powiatowe woj. lubelskiego, po-
święcone promowaniu wśród rolników bezpiecz-
nych zasad usuwania azbestu (dla ok. 100 osób)
i 3 szkolenia z zakresu ww. zagadnień dla 72 rolni-
ków z terenu woj. zachodnio-pomorskiego.

Ważną formą popularyzowania problematyki 
dot. azbestu było poradnictwo dla rolników odwie-
dzających punkty informacyjne PIP podczas tra-
gów i wystaw rolniczych, takich jak: „Agrotech”
w Kielcach, „Opolagra” i „Wiosna kwiatów” w Opo-
lu, „Agropomerania” w Barzkowicach (woj. zachod-
nio-pomorskie), Forum Budownictwa Wiejskiego
w Łodzi.

W związku z potrzebą dotarcia do jak najwięk-

szej liczby adresatów kampanii – pracodawców 
i pracowników, inspektorzy PIP współpracowali
z urzędami gmin, starostw oraz nadzorem budowla-
nym, którym przekazywali ulotki – „Uwaga! Azbest” 
i „Uwaga! Azbest – ważne informacje dla rolników”, 
wybrane przepisy prawne oraz „Azbest – podręcz-
nik dobrych praktyk” (tłumaczenie publikacji SLIC),  
a także afisze „Azbest wciąż zabija”, do umieszcze-
nia w punktach informacyjnych. 

Cennymi partnerami w promowaniu ochrony 
zdrowia przy pracy związanej z azbestem są media 

i Internet. W tym zakresie szczególnie owocna oka-
zała się współpraca inspektorów pracy z lokalnymi 
ośrodkami radiowo-telewizyjnymi (m.in. „Radio Opo-
le”, „Radio Plus”, TV Opole, „Radio Szczecin” oraz 
TVP 3/Oddz. w Szczecinie). 

Na stronach internetowych PIP zamieszczone 
zostały materiały informacyjno-szkoleniowe, wybra-
ne przepisy prawne oraz ulotki opracowane przez 
specjalistów inspekcji. 

Ze względu na wciąż dużą ilość azbestu
w obiektach budowlanych, który będzie musiał być 
usunięty, uzasadnione jest kontynuowanie progra-
mu prewencyjnego PIP w latach następnych. For-
my realizacji tego programu będą doskonalone tak, 
aby były coraz lepiej dostosowane do potrzeb:
�� użytkowników obiektów – przede wszystkim

w zakresie wiedzy o zagrożeniach związanych 
z wbudowanymi materiałami azbestowymi oraz 
zasadach ochrony zdrowia przy użytkowaniu 
obiektów, w których zastosowano takie mate-
riały;

�� wykonawców – głównie w zakresie tzw. dobrych 
praktyk, minimalizujących ryzyko utraty zdrowia 
przy pracach wymagających kontaktu z azbe-
stem.
Największym problemem jest obecnie usu-

wanie i składowanie materiałów zawierających 

azbest na terenach wiejskich (remont lub de-

montaż pokryć dachowych), dlatego szczególne 
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znaczenie mają tu działania informacyjno-szkole-

niowe. Niezbędna jest ścisła współpraca inspekto-
rów pracy z urzędami gmin oraz innymi przedstawi-
cielami środowiska wiejskiego. Ważny krok w tym 
kierunku stanowi zintensyfikowanie działalności 
wojewódzkich komisji ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie, działających przy okręgowych 
inspektorach pracy.

3.  Program informacyjny dla 
pracodawców dot. dostosowania 
maszyn i urządzeń do minimalnych 
wymagań

Z dniem 31 grudnia 2005 r. zakończył się okres 

przejściowy na dostosowanie przez pracodaw-

ców maszyn i urządzeń do minimalnych wyma-

gań technicznych, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pra-
cy. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r. ww. przepisów – Państwowa Inspek-
cja Pracy przygotowała program informacyjny dla
pracodawców, pomyślany zarówno jako samo-
dzielne przedsięwzięcie prewencyjne, jak i forma 
wsparcia dla rutynowych działań kontrolno-nad-
zorczych. 

Program koncentrował się na popularyzacji 
omawianej problematyki, zwłaszcza wśród praco-
dawców, producentów wyposażenia, służb bezpie-
czeństwa i higieny pracy, społecznych inspektorów 
pracy oraz działaczy związkowych. Wykorzystywa-
no w tym celu różne formy –- konferencje, narady, 
targi i inne imprezy masowe, poradnictwo tech-
niczne podczas kontroli i dyżurów w siedzibach 
okręgowych inspektoratów pracy, a także szkole-
nia i wykłady, w tym w szkołach wyższych. Wśród 
osób, na których ciąży obowiązek podjęcia odpo-
wiednich działań, zwłaszcza pracodawców, roz-
prowadzano materiały pomocnicze zawierające 
wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samo-
oceny w zakresie spełniania wymagań i przykłady 
rozwiązań konkretnych problemów technicznych. 
Materiały te publikowano także na stronie interneto-
wej Głównego Inspektoratu Pracy. 

W ramach akcji informacyjnej zorganizowano 
ok. 50 seminariów, spotkań i szkoleń poświęconych 
problematyce minimalnych wymagań, z udziałem 
ok. 2,5 tys. przedstawicieli różnych branż (m.in. 
przemysłu metalowego, drzewnego, rolnictwa i leś-
nictwa). Tematyczne seminaria odbyły się np. na
Targach DREMA w Poznaniu, Targach SAWO w Byd-
goszczy, a wykłady przygotowały m.in. Politechnika 
Krakowska i Politechnika Śląska. Lokalne przed-

sięwzięcia o podobnym charakterze organizowano 
na terenie działania poszczególnych okręgowych 
inspektoratów pracy. 

W opinii inspektorów pracy, opóźnienia w do-
stosowaniu użytkowanego sprzętu roboczego do 
minimalnych wymagań wynikają z wielu przyczyn, 
w tym: braku środków finansowych, niedostatecznej 
znajomości problematyki, a także deficytu przystęp-
nych opracowań.

W świetle powyższych ustaleń zasadne jest:
�� upowszechnianie wśród użytkowników sprzę-

tu roboczego materiałów informacyjnych –
katalogu minimalnych wymagań, zawierające-
go przykłady działań dostosowawczych, oraz 
poszerzanie kręgu adresatów przedsięwzięć 
prewencyjnych o producentów, dystrybutorów 
i studentów;

�� wzbogacenie oferty wydawniczej PIP omawia-
jącej problematykę prac dostosowawczych, 
zwłaszcza o zagadnienia dot. maszyn szczegól-
nie niebezpiecznych, jak: obrabiarki do drewna, 
maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
urządzenia transportu wewnętrznego.

4.  Zapobieganie zagrożeniom
w przemyśle metalurgicznym,
w tym w odlewniach

Przygotowany przez Państwową Inspekcję Pra-
cy w 2006 r. program informacyjny poświęcony 

zapobieganiu zagrożeniom w przemyśle metalur-

gicznym, w tym w odlewniach metali, uwzględniał 
specyfikę procesów technologicznych i właściwości 
przetwarzanych materiałów, generujących bardzo 
wysoki poziom ryzyka zawodowego w tych zakła-
dach. Występowanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia (często w przekroczeniu obowiązujących 
norm higienicznych), takich jak hałas, wibracja, pyły 
zwłókniające, czynniki chemiczne, w tym kancero-
genne, mikroklimat oraz wielu zagrożeń wypadko-
wych powoduje, że od lat zakłady metalurgiczne 
znajdują się pod szczególnym nadzorem Państwo-
wej Inspekcji Pracy. 

Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że w du-
żych zakładach odlewniczych, posiadających zor-
ganizowane służby bhp (np. w hutach) podejmowa-

Z rozpoznania inspektorów wynika, że mimo 
wprowadzenia trzyletniego okresu dostosowawcze-
go, znajomość regulacji dot. minimalnych wymagań 
– zwłaszcza w małych i średnich zakładach – jest 
niewielka. Do wiadomości wielu pracodawców in-
formacje na ten temat docierały dopiero w czasie 
rutynowych kontroli inspekcji pracy. 
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ne są przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków 
pracy. Natomiast w małych (utworzonych m.in. 
w wyniku przekształceń własnościowych dużych 
przedsiębiorstw państwowych), gdzie ze względu 
na stan zatrudnienia nie ma obowiązku tworzenia 
służby bhp, występuje najwięcej nieprawidłowości. 
Część nowo powstałych firm, w tym prowa-

dzonych przez podmioty jednoosobowe, często 

korzysta z wyposażenia likwidowanych przedsię-

biorstw, niespełniającego wymogów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy (brak urządzeń ochronnych, 
znaczny stopień zużycia, niedostosowanie do obo-
wiązujących standardów bhp). 

Prowadzone w ramach programu prewencyjne-
go PIP działania objęły również, poza pracodawca-
mi, podmioty niezatrudniające pracowników, kadrę 
inżynieryjno-techniczną i osoby przygotowujące się 
do pracy w przemyśle metalurgicznym. Okręgowe 
inspektoraty PIP zorganizowały szereg konferencji, 

wykładów i seminariów poświęconych problema-
tyce redukcji ryzyka zawodowego w odlewnictwie
i hutnictwie. Wykorzystywano każdą formę kontaktu 
z przedstawicielami branży do upowszechniania
informacji o zagrożeniach i ich skutkach – wypad-
kach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadko-
wych oraz chorobach zawodowych występujących 
w przemyśle metalurgicznym (w tym w odlewniach) 
oraz do wymiany doświadczeń i upowszechniania 
tzw. dobrych praktyk, tj. rozwiązań zweryfikowanych 
w warunkach przemysłowych.

Istotną część realizowanego w okresie spra-
wozdawczym programu prewencyjnego stanowiło 
również upowszechnianie wydawnictw dot. oceny 
ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania, 
np.: „Bezpieczeństwo i zdrowie w hutnictwie me-
tali nieżelaznych”, „Hałas – ochrony indywidualne”, 
„Ręczne prace transportowe”, „Sprzęt roboczy – mi-
nimalne wymagania”. W ramach programu wydano 
i rozprowadzono także poradnik przeznaczony dla 
małych zakładów odlewniczych pt. „Odlewnictwo 
– bezpieczeństwo i higiena pracy z listą kontrol-
ną”, zawierający wskazówki dla pracodawców do 
samooceny spełniania wymogów przepisów dot. 
procesów pracy w odlewniach metali. Poradnik za-
mieszczono również na stronie internetowej PIP.

Doświadczenia z realizacji programu prewen-
cyjnego, jak i prowadzonych kontroli wskazują na 
potrzebę kontynuowania:
�� konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć 

mających na celu upowszechnianie informacji 
dot. ograniczania ryzyka zawodowego na stano-
wiskach pracy w przemyśle metalurgicznym; 

�� działalności wydawniczej, poświęconej proble-
matyce kształtowania warunków pracy w za-
kładach metalurgicznych, w tym publikowania 
materiałów pomocniczych do oceny ryzyka 
zawodowego i oceny spełniania wymagań bez-
pieczeństwa przez sprzęt roboczy (także przez 
maszyny i urządzenia odlewnicze oraz oprzyrzą-
dowanie).

5.  Przeciwdziałanie dolegliwościom 
układu mięśniowo-szkieletowego

Przygotowując się do zaplanowanej na 2007 r. 
Europejskiej Kampanii dot. ręcznego przemieszcza-
nia ciężarów, Państwowa Inspekcja Pracy zrealizo-
wała w roku sprawozdawczym program informacyj-

ny poświęcony problematyce zapobiegania do-

legliwościom układu mięśniowo-szkieletowego. 
Adresatami zakrojonych na szeroką skalę działań 
prewencyjnych byli pracodawcy, partnerzy społecz-
ni, służba bhp, w szczególności w handlu i ochronie 
zdrowia.

W 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy zorgani-
zowała, w ramach specjalnego programu informa-
cyjnego, szereg szkoleń poświęconych problema-
tyce zagrożeń układu mięśniowo-szkieletowego,
w tym m.in. dla:
�� kierownictw sklepów wielkopowierzchniowych 

należących do sieci handlowej Tesco z terenu 

Należy również podkreślić, że niektóre istotne 
zagrożenia zawodowe charakterystyczne dla proce-
su produkcji odlewów (w tym obecność substancji 
rakotwórczych w produktach termicznego rozkładu 
materiałów formierskich i rdzeniowych) rozpoznano 
dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na poziom 
ryzyka zawodowego w tej branży mają także wpływ 
nowe technologie form i rdzeni odlewniczych oraz 
obróbki stopów w stanie ciekłym, które wymagają 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 

O wyborze branż zadecydował fakt, iż zawo-
dy najbardziej narażone na dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego – to magazynierzy, pa-
kowacze, kasjerki i pielęgniarki. Zła organizacja 
pracy i ergonomia stanowisk prowadzi często do 
przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, w wy-
niku dźwigania, pchania, ciągnięcia, a także pod-
czas wykonywania czynności powtarzalnych, w wy-
muszonej pozycji ciała. Przewlekłe choroby układu 
ruchu wywołane sposobem wykonywania pra-
cy (wymienione w wykazie chorób zawodowych) 
stanowią ok. 4% wszystkich chorób zawodowych 
ujawnianych corocznie w Polsce. Brak jest nato-
miast szczegółowych danych o skali zjawiska do-
legliwości mięśniowo-szkieletowych, traktowanych 
jak parazawodowe choroby kręgosłupa (np. bóle 
mięśni pleców, zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
ucisk nerwów rdzeniowych).
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woj. pomorsko-kujawskiego, lubuskiego, pod-
karpackiego, lubelskiego oraz Dolnego Śląska; 

�� dyrektorów 40 szkół w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;

�� pracodawców oraz organizacji pracodawców,
w ramach podsumowania konkursu „Pracodaw-
ca – Organizator Pracy Bezpiecznej” na terenie 
woj. pomorskiego, a także – dla 135 kierowni-
ków placówek handlowych, dyrektorów szkół, 
pracowników ochrony zdrowia w województwie 
warmińsko-mazurskim;

�� uczestników ochotniczych hufców pracy oraz 
pracodawców prowadzących działalność na te-
renie Łowicza w ramach kampanii „Młodzi pra-
cownicy – bezpieczny start”.
Oprócz szkoleń, przeprowadzono również:

�� konferencje dla pracodawców zainteresowa-
nych problematyką zagrożeń przy dźwiganiu 
ciężarów (podczas „dni otwartych” w ramach 
kampanii informacyjnej „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start”);

�� seminaria dla kierownictw jednostek organiza-
cyjnych wielkopolskich placówek handlowych 
(Tesco, Real, Ikea, Castorama, Praktiker); 

�� program informacyjny dla 100 pracodawców woj. 
świętokrzyskiego (w tym 44 placówki handlo-
we, 34 jednostki służby zdrowia, 22 domy opieki
społecznej) i Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
W czasie szkoleń i spotkań, przekazywano 

uczestnikom broszury opracowane przez Główny 
Inspektorat Pracy („Ręczne prace transportowe”, 
„Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w szpi-
talach”) oraz ulotkę informującą o dopuszczalnych 
wartościach przenoszonych i podnoszonych cię-
żarów.

Przewidziana na 2007 r. europejska kampania 
informacyjno-kontrolna dot. ręcznego przemiesz-
czania ciężarów, koordynowana przez unijny Ko-
mitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), będzie 
poświęcona priorytetowemu kierunkowi działania 
Komisji Europejskiej, jakim jest zapobieganie cho-
robom zawodowym, ze szczególnym uwzględnie-
niem schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.
W kampanii wezmą udział wszystkie inspekcje pra-
cy Unii Europejskiej i państw należących do EFTA, 
dla których istotnym wsparciem merytorycznym
w działaniach kontrolnych i prewencyjnych będą 
m.in. profesjonalne broszury poświęcone metodom 

oceny ryzyka przy dźwiganiu ciężarów, przygoto-
wane przez specjalną grupę roboczą SLIC. Do-
świadczenia zdobyte przez Państwową Inspekcję 
Pracy w roku sprawozdawczym zostaną z pew-
nością wykorzystane w czasie działań w ramach 
kampanii.

6.  Program informacyjny dla 
pracodawców dot. przeciwdziałania 
negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu w pracy 

Niekorzystne psychospołeczne warunki pracy 
powodują chroniczny stan stresu wśród pracujących,
który z czasem może prowadzić m.in. do nadciśnie-
nia tętniczego, bólów mięśni, owrzodzenia układu 
pokarmowego, osłabienia układu odpornościowe-
go, a także depresji i nerwic – obniżających jakość 
pracy, konkurencyjność i kondycję finansową za-
kładów. W skrajnych przypadkach obciążenie psy-
chiczne może prowadzić do wypadków przy pracy. 
Konsekwencje nadmiernego stresu w pracy po-
noszą zatem pracownicy, pracodawcy i budżet 
państwa, obciążony kosztami koniecznych świad-
czeń lekarskich. Z danych europejskich wynika, że 
problem nadmiernego stresu w pracy dotyczy 28% 
wszystkich zatrudnionych oraz że jego rola wśród 
czynników ryzyka zawodowego będzie w przyszło-
ści rosnąć.

Z powyższych powodów Państwowa Inspekcja 
Pracy zrealizowała w 2006 r. po raz pierwszy pilota-

żowy program dla pracodawców dot. przeciążenia 
psychicznego i stresu w pracy. Celem programu 
było przekazanie podmiotom odpowiedzialnym za 
kształtowanie bezpiecznych i zdrowych warunków 
pracy:
�� wiedzy dotyczącej przyczyn stresu zawodowe-

go, jego negatywnych skutków zdrowotnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych,

�� informacji o metodzie pomiaru stresogenności 
pracy i zaoferowanie pomocy w przeprowadza-
niu takiego pomiaru w zakładzie,

�� oraz udzielenie porad prawnych, technicznych
i organizacyjnych w zakresie kształtowania ko-
rzystnych psychospołecznych warunków pracy 
oraz metod ograniczania nadmiernego stresu 
w pracy.
W ramach działań informacyjnych zorganizo-

wano 35 konferencji, seminariów i szkoleń w za-
kładach pracy poświęconych problematyce stresu 
zawodowego. Ich przygotowanie było też możliwe 
dzięki pomocy specjalistów medycyny i psychologii 
pracy m.in. z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny 
Pracy, Pracowni Stresu Zawodowego Zakładu Psy-
chologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 
Uniwersytetu Jeleniogórskiego, Krajowego Stowa-

W ocenie inspektorów pracy, większość pra-
codawców ma niewielką wiedzę o praktycznych 
sposobach zapobiegania dolegliwościom układu
mięśniowo-szkieletowego. Znaczenie omawianej 
problematyki dostrzegają z reguły tylko pracodawcy 
z handlu i ochrony zdrowia, u których działają związ-
ki zawodowe. 
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rzyszenia Psychologów Transportu, Kliniki Psychia-
trii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach, specjalistów z Oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawicieli 
związków zawodowych działających w regionach. 

Wart podkreślenia jest fakt udziału w tych 
konferencjach przedstawicieli pracodawców wdra-
żających w swoich firmach systemy zarządzania 
uwzględniające psychospołeczne warunki pracy. 
Na konferencji w Kielcach specjaliści z firm ETC 
oraz Huty CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim 
przedstawili przykłady dobrych praktyk w kształto-
waniu wewnętrznej polityki i zwalczaniu stresu. 

Część spotkań została zorganizowana z inicja-
tywy i na zaproszenie samych pracodawców. Było 
tak m.in. w przypadku spotkania ze 115 dyrektorami 
Oddziałów i Departamentów Zarządzania Persone-
lem Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regionu 
Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Warszawie.

W całym kraju w spotkaniach dotyczących 
stresu wzięło udział łącznie 2137 osób: w tym 884 
pracodawców, 54 przedstawicieli organizacji zrze-
szających pracodawców, 237 pracowników służby 
zdrowia, 175 pracowników oświaty, 102 sądownic-
twa, 45 handlu, a także 279 pracowników służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 204 członków 
organizacji związkowych i 157 pracowników młodo-
cianych. 

W czasie realizacji programu inspektorzy pracy 
przekazali jego uczestnikom łącznie 5039 egzem-

plarzy materiałów informacyjnych. Strony inter-
netowe zawierające informacje dot. problematyki 

stresu w pracy, relacje z konferencji oraz prezentacje 
prelegentów zostały odwiedzone 13 458 razy.

Organizacji spotkań towarzyszyły konferencje 
prasowe przygotowywane przez okręgowe inspek-
toraty pracy, a także szeroka akcja informacyjna
w lokalnych mediach (wywiady, audycje radiowe, ar-
tykuły w prasie codziennej i pismach branżowych). 

Uzupełnieniem działań informacyjnych było 
badanie ankietowe przeprowadzone przez inspek-
torów pracy wśród 1235 pracodawców. Uzyskane
w dniu rozpoczęcia programu dane pozwoliły na po-
znanie stanu wiedzy dot. stresu, stosowanych przez 
pracodawców środków zaradczych, a także potrzeb 
w tym zakresie. Ponowne badanie w dniu zakończe-
nia programu pozwoliło na ocenę skuteczności dzia-
łań informacyjnych podjętych przez PIP w 2006 r.
W etapie tym wzięło udział 72,2%, czyli 892 praco-
dawców uczestniczących w etapie pierwszym. 

Wyniki dwukrotnego badania grupy 892 praco-
dawców przedstawia wykres.

Realizacja części informacyjnej programu moż-
liwa była dzięki opracowaniu przez PIP ulotek 
„Stres w pracy”, stron internetowych, prezentacji 
multimedialnych, kompletów poradników dot. praw 
i obowiązków pracodawców i pracowników (także 
w wersji elektronicznej i na płytach CD) oraz wyko-
rzystaniu zrealizowanego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
filmu z serii „Praca a zdrowie: Stres w pracy”.

Wykres 70. Znajomość problematyki stresu wśród pracodawców (w %)

znajomość źródeł stresu zawodowego

znajomość wpływu stresu zawodowego na pracowników

znajomość wpływu stresu zawodowego na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa

podejmowanie działań profilaktycznych w zakładzie

zapoznanie się z materiałami PIP dot. stresu
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Integralną część programu stanowiły działa-
nia prewencyjne. W ich trakcie inspektorzy pracy 
przekazali zainteresowanym pracodawcom i pra-
cownikom 155 zakładów pracy w całym kraju 
Kwestionariusze do Oceny Cech Pracy opracowa-
ne przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Za ich
pomocą pracodawcy i pracownicy wspólnie z in-
spektorami dokonali oceny stresogenności cech 
pracy dla łącznej liczby 536 stanowisk. Sprawoz-
dania z opracowanymi przez PIP wynikami są 
przekazywane załogom zakładów w celu opraco-
wania przez nie działań profilaktycznych. Przykłady 
takich działań, realizowanych lub planowanych,
to: likwidacja umowy o odpowiedzialności material-
nej na stanowiskach kasjerów w Makro Cash and 
Carry w Białymstoku, wprowadzenie szczegółowe-
go planowania oraz bieżącego uzgadniania har-
monogramu prac w relacji przełożony – pracownik
w Zakładach Elektromechanicznych ELEKTRA SI 
w Warszawie, uwzględnienie problematyki stresu
w tematyce zakładowych szkoleń w Toruńskiej Ener-
getyce CERGIA SA w Toruniu.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, praco-
dawcy są świadomi problemu stresu w pracy i za-
interesowani podejmowaniem środków zaradczych. 
Wyniki badania wskazują jednak, że intuicyjnemu 
rozumieniu problemu nie towarzyszy na ogół pro-
fesjonalna wiedza w zakresie rozpoznawania przy-
czyn stresu zawodowego oraz planowania i wdra-
żania odpowiednich środków zaradczych. Praco-

dawcy, którzy podejmują takie działania, opierają 

się tylko na własnym wyczuciu i zwykle nie kon-

sultują ich z pracownikami. Nie korzystają z po-
mocy specjalistów z zakresu profilaktyki antystreso-
wej. W rezultacie, problem nadmiernego stresu
w pracy często traktowany jest w zakładach jak 
temat tabu. 

W opinii inspektorów pracy, pracodawcy przyjęli 
program z dużym zainteresowaniem, choć nie bra-
kowało również głosów krytycznych dotyczących 
zarówno samego tematu, jak i instytucji realizującej 
program. 

Część pracodawców w dalszym ciągu lekce-
waży kwestie wpływu warunków pracy na samo-
poczucie i stan zdrowia pracowników. Działania 
informacyjno-prewencyjne PIP wśród tej grupy, ze 
względu na przyjętą zasadę dobrowolności udziału, 
są ograniczone (będą jednak kontynuowane, np. 
poprzez propozycje bezpłatnego udziału w konfe-
rencjach, seminariach i szkoleniach organizowa-
nych przez PIP). 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że wielu 
pracodawców oczekuje od inspekcji doradztwa dot. 
metod zmniejszania stresu w pracy, zwiększenia 
liczby i zakresu materiałów informacyjnych, kon-
tynuowania konferencji i seminariów z udziałem 
specjalistów oraz częstszych szkoleń w zakładach 
pracy na powyższy temat. Część z tych propozy-
cji zostanie zrealizowana przez inspekcję pracy
w 2007 r.

Kontynuacja programu polegać będzie na 
wspieraniu pracodawców, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w jego pierwszej edycji oraz pozyski-
waniu nowych uczestników. Planowane jest m.in. 
skierowanie programu do różnych grup zawodo-
wych (np. przedstawicieli ochrony zdrowia, banko-
wości, urzędów).

Zmiana podejścia do problemu stresu w śro-
dowisku pracy, a następnie wprowadzenie działań 
profilaktycznych wymaga czasu oraz zależy od 
możliwości, dobrej woli i zaangażowania pracodaw-
ców i pracowników. Wiarygodna ocena efektów tych 
przedsięwzięć będzie możliwa w dłuższej perspek-
tywie czasu.
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W roku sprawozdawczym, włączając się w re-
alizację planu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy w Bilbao, Państwowa Inspekcja 
Pracy podjęła, wspólnie z innymi partnerami, kam-
panię tematyczną poświęconą młodym pracowni-
kom rozpoczynającym pracę zawodową. Kampa-

nia „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” miała 
na celu edukację młodzieży w dziedzinie zagrożeń 
zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw
w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informo-
wanie młodych o różnorodnych aspektach prawnej 
ochrony ich pracy.

Polska inspekcja pracy zainaugurowała ją 1 i 2 
czerwca podczas „dni otwartych” zorganizowanych 
w okręgowych inspektoratach pracy pod hasłem: 
„Możesz liczyć na pomoc inspektora pracy”. Pro-
gram „dni otwartych” obejmował konferencje pra-
sowe nt. założeń i przebiegu kampanii, spotkania 
inspektorów pracy z młodzieżą – zarówno w siedzi-
bach okręgowych inspektoratów, jak i w szkołach 
– połączone z prelekcjami, pogadankami oraz po-
radami z zakresu prawa pracy. Organizowane były 
także konkursy wiedzy o zasadach bezpiecznej 
pracy, konferencje i seminaria z udziałem uczniów 
najstarszych klas, studentów, młodych pracowni-
ków. W przedsięwzięciach tych wzięło udział ponad 
3,5 tys. młodzieży. Elementem kampanii był również 
piknik edukacyjny z udziałem ponad 500 młodych 
ludzi, zorganizowany 9 i 10 czerwca w Iławie, we 
współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pra-
cy-Państwowym Instytutem Badawczym.

Istotną część kampanii „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start” stanowił program edukacyjny 
adresowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych. Realizację programu rozpoczęło seminarium 
dla nauczycieli, zorganizowane wspólnie z Cen-
tralnym Instytutem Ochrony Pracy-PIB, na którym 

podjęto dyskusję o problemach upowszechniania 
na poziomie kształcenia – ponadgimnazjalnego 
– treści związanych z bhp i prawną ochroną pracy. 
Omówiono również materiały edukacyjne „Kultura 
bezpieczeństwa”, przygotowane przez specjalistów 
CIOP-PIB i rekomendowane przez Ministerstwo 
Edukacji. Kolejnym etapem był (przeprowadzony 
w okręgowych inspektoratach pracy) cykl szkoleń 
dla osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w oma-
wianym programie. Zgodnie z jego założeniami, 
nauczyciele – przy wsparciu inspektorów pracy
i specjalistów z dziedziny prawa pracy – prowadzili 
z uczniami zajęcia, wykorzystując przekazane do 
szkół materiały pomocnicze pn. „Kultura bezpie-
czeństwa”. W programie wzięło udział 854 nauczy-
cieli z całej Polski. Ponad 550 z nich odpowiedziało 
na ankietę przygotowaną przez PIP, w której oceniali 
program edukacyjny, przekazane im materiały dy-
daktyczne, a także wskazywali główne bariery zwią-
zane z podejmowaniem w szkołach problematyki 
związanej z bhp i prawną ochroną pracy. Warto od-
notować pozytywny odzew dotyczący tej inicjatywy 
PIP, gdyż obecnie w programach szkolnych nie ma 
odrębnego przedmiotu bhp.

Dla potrzeb kampanii Państwowa Inspekcja Pra-
cy przygotowała liczne wydawnictwa adresowane 
do młodzieży – ulotki dotyczące: pierwszej umowy 
o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń, pracy w czasie 
wakacji, wypadków, szkoleń, wolontariatu (łącznie 
60 tysięcy egzemplarzy). Wydano również porad-
nik: „Prawo pracy – poradnik dla podejmujących 
pierwszą pracę” w nakładzie 34 tys. egz., ulotkę dla 
pracodawców: „Młodzi pracownicy w Twojej firmie” 
– 10 tys. egz. Przygotowano ponadto afisz: „Bez-
piecznie od startu”, wskazujący 10 podstawowych 
spraw, na które powinien zwrócić uwagę młody 
człowiek podejmujący pierwszą pracę.

Realizując kampanię, we współpracy z telewi-
zją publiczną w Bydgoszczy wyprodukowano film 
edukacyjny adresowany do młodych pracowników. 
Pokazano w nim „dobre praktyki” stosowane przez 
pracodawców wobec pracowników podejmujących 
swoją pierwszą pracę. Film emitowany był przez 

kilka stacji regionalnych. Podobne programy tele-
wizyjne, podejmujące problematykę zatrudniania 
młodych pracowników, powstały przy współpracy
z innymi ośrodkami telewizji regionalnej.

Inspekcja uruchomiła specjalną podstronę in-
ternetową adresowaną do młodych pracowników, 
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na której internauci mogli zapoznać się z lokalnymi 
działaniami okręgowych inspektoratów pracy podej-
mowanymi w związku z prowadzoną kampanią (do 
końca 2006 roku zamieszczono ponad 200 informa-
cji o imprezach organizowanych w terenie). Ponad-
to, pierwszy raz na stronie internetowej inspekcji, 
uruchomiony został test znajomości prawa pracy 
adresowany do młodzieży i młodych pracowników. 
Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczą-
cą umów o pracę, czasu pracy i wynagrodzeń oraz 
przepisów związanych z urlopami. W teście wzięło 
udział kilkuset internautów, a wśród osób, które 
udzieliły najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlo-
sowano nagrody rzeczowe i komplety wydawnictw 
PIP.

Podstrona stwarzała również zainteresowa-
nym możliwość korespondencji na adres e-mail: 
start@gip.pl; zawierała m.in. komiks w dowcipny 
sposób prezentujący podstawowe zasady bhp; pre-
zentowała, ku przestrodze, zdarzenia wypadkowe, 
jakim ulegli młodzi pracownicy; dawała możliwość 
zapoznania się z poglądami filozofów i myślicieli 
na temat roli pracy w życiu człowieka. Informowała 
o konkursach organizowanych przez partnerów 
kampanii: „Bezpieczny start...Młody europejski 
filmowiec roku” oraz „Europejski konkurs dobrych 
praktyk”.

Kampania, a zwłaszcza jej część prowadzona na 
szczeblu OIP, była okazją do zacieśniania współpra-
cy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Ochotniczy-
mi Hufcami Pracy, wyższymi uczelniami. Okręgowe 
inspektoraty brały udział w młodzieżowych targach 
pracy, oferując swoją pomoc. Wystarczy zaznaczyć, 
że tylko w jednym cyklu imprez targowych pn. 
„Młodzież – Praca – Perspektywy” ponad 5,5 tys. 
młodych ludzi skorzystało z wydawnictw i porad 
Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku z ogłoszeniem – przez Komitet Wyż-
szych Inspektorów Pracy KE – kampanii azbesto-

wej w roku 2006, Główny Inspektorat Pracy opubli-
kował wydany przez SLIC „Praktyczny podręcznik 
najlepszych praktyk służących zapobieganiu ryzy-
ku związanemu z azbestem …” (polski tytuł „Azbest 
– podręcznik dobrych praktyk”) w liczbie 2000 
egzemplarzy. Podręcznik był rozdawany przez in-
spektorów pracy podczas prowadzonych kontroli. 
Ponadto wydano i rozpropagowano plakat ostrze-
gawczy „Azbest wciąż zabija”. Zorganizowano także 
47 spotkań, seminariów i konferencji poświęconych 
problematyce zagrożeń związanych z azbestem.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Pracy www.pip.gov.pl umieszczono wydane wcze-
śniej publikacje, tj.: „Wybrane przepisy prawne 
dotyczące azbestu, „Azbest – podręcznik dobrych 
praktyk”, „Postępowanie z azbestem w obiektach 
budowlanych, 2006. Nowe zaktualizowane wyda-
nie”, ulotkę „Uwaga! Azbest – ważne informacje dla 
rolników”. 

We wszystkich okręgowych inspektoratach pra-
cy udzielano porad technicznych i prawnych z za-
kresu powyższej problematyki. Ponadto wszystkie 
inspektoraty prowadziły strony internetowe dotyczą-
ce postępowania z azbestem. 

Podobnie jak w latach poprzednich, także
w 2006 r. realizowane były przedsięwzięcia pro-

mocyjne na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym. Ich celem było upowszechnianie 
wśród rolników wiedzy o zasadach bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym, a także kształto-
wanie świadomości zagrożeń wśród dzieci i mło-
dzieży wiejskiej, pomagającej rodzicom w pracach 
polowych. W ramach tych działań inspekcja przy-
gotowała specjalne wydawnictwa (w łącznym nakła-
dzie ponad 100 tys.), m.in.: poradnik dla młodzieży 
„Przygoda na wsi – zobacz, co Ci zagraża”, listę 
kontrolną dla rodziców „Bezpieczeństwo dzieci na 
wsi”, ulotkę „Pilarki tarczowe – bezpieczna eksplo-
atacja” oraz wznowiła publikację „Pracuj bezpiecz-
nie – poradnik dla rolników”. Należy podkreślić, że 
media upowszechniły „Apel Głównego Inspektora 
Pracy do rolników” oraz wykaz „Jakich prac nie mo-
gą wykonywać dzieci do lat 15 na wsi”. Ponadto Pań-
stwowa Inspekcja Pracy uczestniczyła w licznych
imprezach rolniczych, takich jak wystawy, targi, 
festyny, pokazy obsługi sprzętu rolniczego, a także
„Dni Otwartych Drzwi”. W czasie tych imprez przed-
stawiciele Państwowej Inspekcji Pracy udzielali rol-
nikom porad w specjalnie zorganizowanych punk-
tach informacyjnych, przekazując jednocześnie od-
wiedzającym stosowne materiały. Ogółem, podczas
wspomnianych imprez, funkcjonowało ok. 160 punk-
tów informacyjnych PIP. Wśród najważniejszych im-
prez można wymienić: XIII Jesienne Targi Rolnicze
w Olsztynie (350 wystawców), XIV Targi Rolne 
„AGROTECHNIKA” w Bratoszewicach (123 wystaw-
ców), Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA –
FARM 2006” w Poznaniu (1350 wystawców), XIII Żu-
ławskie Targi Rolne w Starym Polu (550 wystaw-
ców), Targi „AGROPOMERANIA 2006” w Barzko-
wicach (450 wystawców), „Dni Otwartych Drzwi –
Boguchwała 2006” (7000 uczestników). W Bratosze-
wicach odbyły się również I Spotkania Środowisk 
Rolniczych Województwa Łódzkiego, z udziałem 
reprezentacji 17 szkół rolniczych. 

Z kolei w ramach współpracy inspekcji ze Związ-
kiem Harcerstwa Polskiego – podczas Nieobozowej 
Akcji Letniej – organizowano z udziałem inspek-
torów pracy prelekcje, szkolenia oraz konkursy 
w stanicach i na obozach harcerskich na terenie 
całego kraju. W prelekcjach uczestniczyło blisko 
2,5 tys. dzieci. Podczas rozstrzygnięcia konkursu 
„Bezpieczne lato”, najlepszej z 26 drużyn biorących
w nim udział, puchar wręczył Główny Inspektor 
Pracy. W ramach obchodów Światowego Dnia 
Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci (12 czerwca) zorga-
nizowano m.in. instruktażowe szkolenie połączone 
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z konkursem „Jestem bezpieczny w gospodarstwie 
rolnym”, w którym wzięło udział 495 dzieci i mło-
dzieży. 

Kontynuowany był program „Przestrzeganie 

prawa pracy w małych zakładach”. W szóstym 
roku jego trwania przyznano 165 dyplomów Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Zostali nimi uhonorowani 
pracodawcy – właściciele mikroprzedsiębiorstw (tj. 
zatrudniający mniej niż 10 osób), którzy doprowa-
dzili do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa pracy
w swoich firmach. Istotą programu jest, by praco-
dawca, przy użyciu materiałów przygotowanych 
przez PIP („Lista kontrolna z komentarzem”, porad-
nik „Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach”), 
samodzielnie zidentyfikował występujące w zakła-
dzie nieprawidłowości, ocenił skalę zagrożeń oraz 
określił sposoby i terminy ich likwidacji – tak, aby po 
audycie przeprowadzonym przez inspektora otrzy-
mać dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.

Realizując zadania programowe w dziedzinie 
promocji ochrony pracy, PIP kontynuowała działal-

ność informacyjno-wydawniczą. 

Pod koniec 2006 roku polska wersja strony 
zawierała ponad 550 podstron i ponad 350 pli-
ków do pobrania. Największym zainteresowaniem 
internautów cieszyły się elektroniczne wersje wy-
dawnictw: „Prawo pracy. Poradnik dla pracodaw-
cy”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Poradnik 
dla pracodawcy”, „Kodeks pracy”, oraz informacje
o bezpłatnych poradach prawnych udzielanych 
przez PIP. W 2006 roku odnotowano ponad milion 
wejść na ww. stronę.

Oprócz strony głównej PIP, dostępne są strony 
okręgowych inspektoratów pracy. Średnio odnoto-
wujemy rocznie kilkadziesiąt tysięcy wejść na każdą 
z nich. Internauci poszukują aktualnych informacji
o działalności PIP w danym regionie. 

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również 
podstronę Biuletynu Informacji Publicznej, która za-
wiera treści wynikające z ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej (w 2006 roku – 152 300 wejść).

Inspekcja publikuje wydawnictwa skierowane 
zarówno do pracowników, pracodawców, kadry 
zarządzającej, jak i do partnerów społecznych oraz 
rolników.

W 2006 roku wydano 30 pozycji – ulotek, 
broszur, plakatów – w łącznym nakładzie 337 070 
egzemplarzy. Jest to nieco mniej niż w poprzednim 
roku, który był rekordowy pod względem wielkoś-
ci nakładów (dzięki dodatkowym funduszom po-
zyskanym z Unii Europejskiej w celu prowadzenia 
kampanii „Bezpieczna budowa”); jednak więcej 
niż w 2004 roku, w którym ukazało się 29 tytułów 
w łącznym nakładzie 190 tys. egz. W roku sprawoz-
dawczym na szczególną uwagę zasługuje zestaw 
publikacji „Bezpiecznie od startu” oraz książka
i ulotki wspierające dobre praktyki bezpiecznego 
usuwania azbestu. Ważną rolę w działalności pre-
wencyjnej pełni pakiet wydawnictw skierowanych 
do rolników, którzy nie są przecież kontrolowani 
przez Państwową Inspekcję Pracy. Wśród licznych 
wydawnictw podejmujących problemy bhp na 
wsi warto zwrócić uwagę na zestaw 3 broszur za-
adresowanych do trzech grup wiekowych: dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Ponadto w 2006 r. została 
zainaugurowana seria pod wspólnym tytułem 
„Sprzęt roboczy – minimalne wymagania”; dotyczy 
ona maszyn i urządzeń, które powodują najwięcej 
wypadków. Wszystkie wydawnictwa umieszczono
w pełnej wersji na stronie internetowej PIP, jako pliki 
do pobrania. Publikacje PIP rozpowszechniane są 
nieodpłatnie. Dystrybucją zajmują się okręgowe 
inspektoraty pracy, które przekazują wydawnictwa 
zainteresowanym, w szczególności podczas udzie-
lania porad prawnych, przy okazji prowadzonych 
kontroli, akcji promocyjnych oraz wizytacji w gos-
podarstwach rolnych. Część nakładów przekazana 
została bezpośrednio partnerom społecznym. In-
spektorzy zajmujący się działalnością promocyjną
i prewencyjną szczególnie dbają o to, aby maksy-
malnie zracjonalizować dystrybucję wydawnictw 
– tak, by trafiały do osób najbardziej zainteresowa-
nych.

Państwowa Inspekcja Pracy kontynuuje wy-
dawanie, założonego w 1929 roku, miesięcznika 
„Inspektor Pracy” oraz wychodzących raz na kwar-
tał „Zeszytów Prawnych” (obydwie publikacje ad-
resowane są przede wszystkim do kadry inspek-
torskiej).

Od 1999 roku dostępna jest strona 
www.pip.gov.pl (również w wersji angielskiej). 
Znaleźć na niej można m.in. wydawnictwa PIP, od-
powiedzi na najczęściej powtarzające się pytania 
kierowane do inspekcji, znowelizowane akty prawne 
z komentarzami, bieżące informacje o działalności 
urzędu, obszerne informacje o konkursach i progra-
mach prewencyjnych (np.: jak przeprowadzić ocenę 
ryzyka w 5 krokach, czy też minimalne wymagania 
dotyczące maszyn i urządzeń).

Wykres 71. Liczba egzemplarzy wydawnictw 
(w tysiącach) opublikowanych 
w ciągu ostatnich czterech lat
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Celem organizowanych konkursów było popu-
laryzowanie wiedzy na temat ochrony pracy, a także 
wskazywanie najlepszych wzorców w tym zakresie. 
Szczególne znaczenie ma konkurs „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. Jego celem jest 
wskazanie najlepszych polskich przedsiębiorstw, 
które mogą być stawiane za przykład do naśla-
dowania w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników. Udział w konkursie biorą 
zakłady dobre lub bardzo dobre pod względem 
zarządzania, bezpieczeństwa technicznego i warun-
ków pracy. W roku 2006 w konkursie wzięło udział 
254 pracodawców z całego kraju, a 19 najlepszych 
otrzymało nagrody i wyróżnienia Głównego Inspek-
tora Pracy; zostali też wpisani na Złotą Listę Przed-
siębiorców (stworzoną przez Głównego Inspektora 
Pracy), których Państwowa Inspekcja Pracy będzie 
wskazywać i rekomendować jako wzorce godne 
naśladowania.

Na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy 
organizowany był konkurs: „Bezpieczna Budowa”, 
którego zadaniem jest upowszechnianie bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy na placach 
budów, a także promowanie wykonawców robót 
budowlanych, zapewniających bezpieczne stano-
wiska pracy. Z kolei celem konkursu „Na najaktyw-
niejszego zakładowego społecznego inspektora 
pracy” jest promowanie działalności sip, których 
misję stanowi wspieranie zawodowych kadr inspek-
torskich w egzekwowaniu przestrzegania prawa,
a oczekiwanym efektem – systematyczna poprawa 
stanu ochrony pracy w przedsiębiorstwach.

Wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego 
oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej organizo-
wany jest konkurs „Wiedzy o zasadach bhp dla mło-

dzieży z zakładów rzemieślniczych”. W 2006 roku do 
rywalizacji przystąpiło 512 uczniów z całego kraju.

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” orga-
nizują wspólnie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Nierucho-
mości Rolnych. Zainteresowanie konkursem wśród 
rolników systematycznie rośnie. W zeszłorocznej, 
czwartej jego edycji uczestniczyło 1499 rolników
(w 2004 roku – 1100, w 2005 – 1486). 

Ważną rolę w działalności promocyjnej spełniały 
targi, wystawy, pokazy – zarówno międzynarodo-
we, ogólnopolskie, jak i regionalne. Uczestniczyli-
śmy m.in. w Międzynarodowych Targach Ochrony 
Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO”, podczas 
których najlepszym wystawcom przyznawana jest 
przez Głównego Inspektora Pracy nagroda Grand 
Prix (w trzech kategoriach: ochron indywidualnych, 
ochron zbiorowych i aparatury kontrolno-pomia-
rowej).

Kolejny raz Państwowa Inspekcja Pracy uczest-
niczyła w Międzynarodowych Targach Budownic-
twa „BUDMA”, podczas których zorganizowała 
seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy
w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki zagrożeń i profilaktyki prac na wyso-
kości. Inspekcja pracy uczestniczyła również w tar-
gach regionalnych budownictwa, jak np. w Targach 
Budowlanych „Lubdom” w Lublinie, XIII Targach Bu-
downictwa „INTERBUD” w Łodzi, czy w Rzeszowie 
– w Międzynarodowych Targach Budownictwa.

Zwiększył się, w porównaniu z poprzednimi la-
tami, udział Państwowej Inspekcji Pracy w regional-
nych targach edukacji i pracy, organizowanych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy pod hasłem: „Młodzież 
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– Praca – Perspektywy”. Podczas targów inspekto-
rzy doradzali młodzieży w sprawach obowiązków 
i uprawnień osób, podejmujących zatrudnienie. 

Główny Inspektor Pracy i członkowie kierow-
nictwa PIP uczestniczyli w spotkaniach z przedsta-
wicielami ogólnokrajowych central związkowych, 
m.in. NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związ-
ków Zawodowych a także niektórych regionalnych 
struktur związkowych. Omawiano bieżące proble-
my w sferze przestrzegania prawa pracy oraz kwe-
stie związane z doskonaleniem współdziałania. 

Najpilniejsze problemy ochrony pracy były tak-
że przedmiotem rozmów ze środowiskami praco-
dawców. Poruszano m.in. zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, warunków,
w jakich zatrudniani są pracownicy wielkopowierz-
chniowych placówek handlowych, przestrzegania 
przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świad-
czeń ze stosunku pracy.

Ważne miejsce w działaniach promocyjnych 
inspekcji, zajmowały spotkania i narady informa-

cyjno-szkoleniowe z różnymi jej partnerami orga-
nizowane na szczeblu okręgowych inspektoratów 
pracy (w 2006 r. łącznie 629). Kierownictwa OIP
oraz inspektorzy pracy odbyli 160 spotkań i narad 
z reprezentantami regionalnych struktur związko-
wych, 156 – z członkami organizacji pracodawców 
oraz 313 – z przedstawicielami lokalnych instytucji 
samorządowych, administracyjnych i organizacji 
społecznych. Zbliżone dane w tym zakresie odno-
szą się do roku wcześniejszego, tj. 2005 r. (odpo-
wiednio: 653, 188, 156 i 313), co świadczy o sta-
bilizowaniu się tych form aktywności urzędu. Warto 
przy tej okazji zaznaczyć, że w ostatnich latach na-
stąpił wzrost liczby spotkań i narad ze środowiska-
mi pracodawców (106 w 2003 r.; 136 w 2004 r. i 158
w 2005 r.). Tendencja ta jest zgodna z dobrymi 
praktykami charakterystycznymi dla działalności 
inspekcji pracy państw Unii Europejskiej. 

Działalność edukacyjna dla partnerów spo-

łecznych realizowana była zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i regionalnym. Na szczeblu central-
nym odbyło się 5 szkoleń dla 189 działaczy związko-
wych i społecznych inspektorów pracy (NSZZ „So-
lidarność”, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) 
oraz 13 spotkań dla organizacji pracodawców 
(PKPP Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego oraz 
Konfederacja Pracodawców Polskich). Natomiast 
na szczeblu regionalnym zorganizowano 230 spo-
tkań dla 8444 związkowców (w tym dla społecznych 
inspektorów pracy).

Okręgowe inspektoraty pracy przeprowadziły 
szkolenia dla wszystkich wnioskujących o to orga-
nizacji związkowych. Najwięcej szkoleń zorgani-
zowano dla związkowców z NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ (Związku Nauczycielstwa Polskiego, Związku 
Zawodowego Budowlani, Związku Zawodowego 

Górników), Forum Związków Zawodowych (Krajo-
wego Związku Zawodowego Ciepłowników, Ogól-
nopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych, NSZZ Pracowników Policji). Odbywały 
się także szkolenia dla organizacji pracodawców: 
PKPP Lewiatan, Business Centre Club, Związku 
Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Pracodawców 
Polskich. W 107 spotkaniach wzięło udział 3053 
przedstawicieli tych organizacji.

We współpracy z instytucjami samorządowy-
mi i terytorialnymi strukturami administracji rządo-
wej zorganizowano wiele szkoleń dla pracowników 
administracyjnych, osób bezrobotnych, pracodaw-
ców, uczniów i nauczycieli. W 188 takich spotka-
niach udział wzięło 7102 uczestników.

Przedmiotem szkoleń często była problematyka 
czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów, wypoczynków, 
a także np. bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
wymagań minimalnych dotyczących użytkowania 
maszyn, oceny ryzyka zawodowego – a więc obsza-
rów ochrony pracy charakteryzujących się znaczną 
skalą naruszeń prawa. Tym samym szkolenia sta-
wały się znakomitą okazją do wspólnej dyskusji 
nad sposobami eliminacji występujących nieprawi-
dłowości. Podczas szkoleń wykorzystywano pomo-
ce dydaktyczne, przygotowane przez Państwową 
Inspekcję Pracy.

Kontrole przeprowadzane na wniosek organi-

zacji związkowych są istotną formą współdziałania 
Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecz-
nymi. W 2006 roku przyjęto 1017 skarg, na pod-
stawie których przeprowadzono u pracodawców 
981 kontroli. Podobnie jak w poprzednich latach, 
dominowały skargi i wnioski o przeprowadzenie 
kontroli składane przez NSZZ „Solidarność” (48%). 
Ponadto kontrole podejmowane były z inicjatywy 
organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ (np. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego) oraz działają-
cych w ochronie zdrowia (np. Ogólnopolski Związek 
Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy).

Skargi organizacji związkowych dotyczyły naj-
częściej nieprawidłowości w zakresie: czasu pracy 
i udzielania urlopów (23%), terminowości i prawidło-
wości wypłacania wynagrodzeń za pracę (22%), na-
ruszania przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu 
stosunku pracy (19%). Związki zawodowe porusza-
ły również sprawy związane z tworzeniem zakła-
dowych przepisów prawa pracy, funkcjonowaniem 
zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz 
uprawnieniami organizacji związkowych. Zgłaszano 
także zastrzeżenia wobec pracodawców dotyczące 
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (15%), 
w tym: wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej, zapewnienia odpowiedniego stanu 
technicznego pomieszczeń pracy oraz pomiesz-
czeń higienicznosanitarnych. 
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Przeprowadzone w wyniku tych skarg kontrole 
pozwoliły zidentyfikować i usunąć wiele istotnych 
nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony i bez-
pieczeństwa pracy. Trafność spostrzeżeń partnerów 
społecznych można ocenić poprzez odsetek skarg 
związkowych zasadnych lub częściowo zasadnych. 
Odsetek ten w roku sprawozdawczym wyniósł 
blisko 70% (a w niektórych okręgowych inspektora-
tach pracy przekroczył 80%).

Efektem ww. kontroli było w wielu przypadkach: 
wypłacenie zaległych wynagrodzeń, przekazanie 
należnych środków na fundusz socjalny, udzielenie 
zaległych urlopów i odbiór dni wolnych od pracy, 
doprowadzenie do zamontowania odpowiednich 
ochron i zabezpieczeń, a także zapewnienie wła-
ściwego gospodarowania środkami ochrony indy-
widualnej.

Podobnie jak w latach poprzednich, również 
w roku sprawozdawczym inspektorzy sprawdzali 
przestrzeganie uprawnień społecznej inspekcji 

pracy (sip). Funkcjonowała ona tylko w 4652 (7%) 
skontrolowanych w 2006 r. firm i były to najczęściej 
zakłady duże (zatrudniające powyżej 250 osób) – 
51% i średnie (od 50 do 249 osób) – 38%. Praktycz-
nie sip nie działała w tzw. mikroprzedsiębiorstwach 
(zatrudniających do 9 osób) – obecna była tylko
w 101 takich zakładach na 28 277 kontrolowanych. 
Wynika to z faktu, że w najmniejszych firmach
z reguły nie działają związki zawodowe, zaś zgodnie 
z ustawą o społecznej inspekcji pracy to one prze-
prowadzają wybory sip (tam gdzie działają związki 
zawodowe, funkcjonuje więc również sip).

Ustalenia inspektorów wskazują niestety na 
raczej niewielką aktywność sip w sferze ochro-
ny uprawnień pracowniczych i warunków pracy
w przedsiębiorstwach (co zarazem może też świad-
czyć o braku zainteresowania ich działalnością ze 
strony zakładowych organizacji związkowych). 
Jedynie w 496 przypadkach zakładowi sip opraco-
wali plany pracy. Księga zaleceń i uwag sip została 
założona w 999 zakładach, a jak wynika z uzyska-
nych danych, jeden zakładowy społeczny inspektor 
wydał w ciągu roku zaledwie 3 zalecenia. Społeczna 
inspekcja pracy tylko w 21 przypadkach wniosko-
wała o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Liczba kontroli na wniosek sip od 
dłuższego czasu utrzymuje się mniej więcej się
na tym samym poziomie(w 2003 – 20, 2004 – 28, 
2005 – 32).

Państwowa Inspekcja Pracy, doceniając zna-
czenie społecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
podejmuje przedsięwzięcia wspierające działanie 
sip. Polegają one m.in. na pomocy w organizacji 
szkoleń oraz działalności wydawniczej. PIP przygo-
towała specjalny materiał edukacyjny pn. „Poradnik 
społecznego inspektora pracy”, wraz z płytą CD, 
który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów, prze-
pisów prawnych i publikacji. Materiał ten był nie-

odpłatnie wręczany sip podczas szkoleń, a także 
został przekazany organizacjom związkowym do 
dystrybucji wśród społecznych inspekcji pracy.

Większa otwartość wobec mediów, natychmias-
towa reakcja na każdy sygnał o nieprawidłowoś-
ciach i częstsze spotkania z dziennikarzami, cha-
rakteryzujące politykę informacyjną Urzędu w roku
sprawozdawczym, przybliżyły społeczeństwu za-
gadnienia codziennej działalności Państwowej In-
spekcji Pracy i pozwoliły ją lepiej zrozumieć. 

Fakt znacznego rozszerzenia współpracy z me-
diami świadczy o tym, że coraz skuteczniej także 
poprzez media wypełniana jest misja edukacyjna 
w sferze ochrony pracy. Poprzez stałe i bliskie kon-
takty z mediami, inspekcja pracy mogła dotrzeć do 
szerokich kręgów opinii publicznej, czytelników pra-
sy zarówno specjalistycznej, jak i popularnej, także 
kobiecej, obejmującej wszystkie środowiska, w tym 
również mieszkańców wsi. 

W 2006 r. na łamach prasy ogólnopolskiej
i regionalnej ukazało się ponad 7 tys. publikacji. 
Przeważająca ich część dotyczyła naruszeń prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. 

Centralne oraz regionalne stacje telewizyjne
i radiowe wyemitowały ok. 2 tys. audycji, w których 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wypo-
wiadali się na temat rezultatów działań inspekcji, 
udzielając również wyjaśnień dotyczących obo-
wiązujących przepisów prawa pracy. Informując
o ustaleniach pokontrolnych, media zachęcały jed-
nocześnie poszkodowanych pracowników do bliż-
szej współpracy z inspekcją. Na łamach prasy 
upowszechniano informacje o telefonicznych dyżu-
rach w okręgowych inspektoratach pracy, podając 
terminy udzielania porad prawnych i technicznych. 
Dziennikarze przybliżali również zasady składania 
skarg do Państwowej Inspekcji Pracy oraz informo-
wali o trybie ich załatwiania. 

Do najczęściej poruszanych w mediach tematów 
należały: stan przestrzegania prawa w supermarke-
tach, bankach, agencjach pracy tymczasowej, dys-
kryminacja i mobbing w stosunkach pracy, sposób 
zatrudniania, praca w godzinach nadliczbowych, 
niewypłacanie wynagrodzeń, zaległe urlopy pra-
cownicze. Obszernie informowano o wypadkach 
przy pracy oraz ich przyczynach w świetle ustaleń 
pokontrolnych inspektorów pracy. 

Upowszechnione przez media Apele Głównego 
Inspektora Pracy, m.in. do rolników o zwrócenie 
szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci pod-
czas prac żniwnych; do pracodawców o zapewnie-
nie pracownikom napojów chłodzących i skrócenie 
czasu pracy podczas największych upałów; o przes-
trzeganie zasad bezpieczeństwa pracy na budo-
wach; o respektowanie obowiązujących przepisów 
prawa pracy w okresie przedświątecznym w pla-
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cówkach handlowych oraz zgłaszanie przypadków 
naruszeń prawa i występujących zagrożeń dla 
zdrowia i życia; o zwrócenie szczególnej uwagi na 
zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas 
odśnieżania dachów, a także podczas wichury
i silnych wiatrów (wraz z zapowiedzią wzmożonych 
kontroli) dzięki wsparciu mediów trafiły do szerokich 
kręgów społeczeństwa. 

Pracownicy inspekcji pracy chętnie uczestniczy-
li w radiowych i telewizyjnych debatach „na żywo”, 
w których brali udział także przedstawiciele związ-
ków zawodowych i organizacji pracodawców, m.in. 
na temat stanu bezpieczeństwa pracy, wypadków 
przy pracy, dyskryminacji i mobbingu, a także pato-
logii związanych z tzw. samozatrudnianiem. 

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra 
współpraca z mediami w zakresie upowszechniania 
znajomości obowiązujących przepisów. Specjaliści 
Głównego Inspektoratu Pracy, jak też okręgowych 
inspektoratów pracy, wzięli udział w ponad 200 
dyżurach telefonicznych organizowanych przez 
redakcje pism, radio, a także przez stacje telewizyj-
ne, gdzie „na żywo” wyjaśniali wątpliwości związane
z funkcjonowaniem prawa pracy. W wielu regionach 
Polski współpraca ta przybrała postać systematycz-
nych kontaktów, polegających także na udzielaniu 
odpowiedzi na pytania czytelników i radiosłuchaczy 
w stałych rubrykach poradniczych i podczas cy-
klicznych audycji radiowych. 

Tematyka porad koncentrowała się wokół zasad 
udzielania urlopu (wypoczynkowego, macierzyń-
skiego i „na żądanie”), nawiązywania i rozwiązywa-
nia stosunku pracy, przepisów regulujących wypłatę 
wynagrodzenia za pracę, rozliczania i dokumento-
wania czasu pracy, różnic między umową o pracę 
a umowami cywilnoprawnymi, praw kobiet w ciąży 
i młodych matek, zapewnienia odrębnych pomiesz-
czeń dla osób palących papierosy oraz – częściej 
niż w latach poprzednich – mobbingu. Wiele uwagi 
poświęcono możliwościom dochodzenia roszczeń 
pracowniczych za pośrednictwem inspekcji pracy 
oraz na drodze sądowej. 

Wydarzeniem, które przyciągnęło szczególną 
uwagę i zainteresowanie mediów w roku sprawo-
zdawczym był prezydencki projekt ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy i planowane w związku
z tym zaostrzenie kar wobec pracodawców rażąco 
naruszających prawa pracownicze, jak również 
przejęcie przez inspekcję pracy kontroli legalności 
zatrudnienia. 

Nowa ustawa, nowe zadania i związane z tym 
oczekiwania społeczne były również jednym z naj-
częściej poruszanych zagadnień podczas ponad 
100 wywiadów, jakich udzielił mediom w roku spra-
wozdawczym Główny Inspektor Pracy. Wiele w nich
miejsca poświęcił wymiernym efektom działań in-
spektorów w zakresie zwalczania nieprawidłowości 
w stosunkach pracy, zwłaszcza w placówkach han-
dlowych oraz najważniejszym problemom bezpie-
czeństwa pracy, także w rolnictwie. 

W 2006 r. odbyły się 64 konferencje prasowe 

(jest to prawie dwukrotnie więcej niż w roku po-
przednim). Ich tematyka obejmowała pełny zakres 
działalności kontrolno-nadzorczej oraz prewencyj-
nej Państwowej Inspekcji Pracy. 

Duże zainteresowanie mediów towarzyszyło 
także działaniom informacyjno-prewencyjnym pro-
wadzonym m.in. w ramach kampanii unijnej „Mło-
dzi pracownicy-bezpieczny start” czy w ramach 
„Programu informacyjnego dla pracodawców dot. 
przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciąże-
nia psychicznego i stresu w pracy”. 

Ważnym źródłem inspiracji dla mediów stały 
się strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy, 
zawierające m.in. informacje dotyczące bieżącej 
działalności kontrolnej inspekcji pracy, wyjaśnienia 
z zakresu prawa pracy, porady dla pracowników
i pracodawców, założenia prowadzonych kampanii 
edukacyjno-prewencyjnych. 

Za szczególne zasługi w propagowaniu proble-
matyki ochrony pracy w 2006 r. Główny Inspektor 
Pracy uhonorował nagrodą 25 dziennikarzy, spo-
śród których 20 reprezentowało media lokalne,
a 5 – centralne.
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Realizacja ustawowych zadań wyznacza kie-
runki współpracy PIP z organami władzy, urzędami 
i instytucjami, których kompetencje obejmują pro-
blematykę ochrony pracy. Uwarunkowania i zakres 
aktywności PIP dodatkowo uszczegóławiają zapisy 
porozumień zawartych przez Głównego Inspektora 
Pracy.

W zasadniczej części obszary współpracy obej-
mowały zadania ujęte w Programie działania PIP na 
2006 rok, a także inspirowane były informacjami
o stwierdzanych przypadkach nieprzestrzegania 
prawa pracy, w tym przepisów  bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

W 2006 r. PIP powiadomiła właściwe organy
i urzędy o wynikach 7013 kontroli. Inspektorzy pracy 
na wniosek zainteresowanych stron przeprowadzili 
1018 kontroli. Wspólnie z innymi organami przepro-
wadzono 408 kontroli. Szczegółowe dane liczbowe 
przedstawia tabela.

Współpraca z organami władzy

Realizując obowiązki wynikające z ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektor Pracy 
przedkładał Marszałkowi i Wicemarszałkom, a tak-

Wyszczególnienie Kontrole wspólne

Kontrole na 

wniosek organu 

współdziałającego

Zawiadomienie

o wynikach kontroli 

przeprowadzonej 

samodzielnie przez PIP

Rok 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Organy władzy ustawodawczej 0 0 0 18 31 36 7 9 21

Organy władzy wykonawczej 48 58 76 73 68 118 164 148 230

Samorząd terytorialny 13 18 11 125 115 188 304 335 474

Najwyższa Izba Kontroli 25 1 1 22 28 13 20 11 13

Wyższy Urząd Górniczy 37 30 58 1 7 4 16 20 16

Urząd Dozoru Technicznego 8 13 113 9 7 10 1204 1302 1581

Państwowa Inspekcja 

Sanitarna
44 55 296 215 228 227 308 438 1062

Inspekcja Ochrony Środowiska 4 19 98 13 17 19 73 63 126

Państwowy nadzór budowlany 39 66 89 16 20 30 3068 3106 2860

Inspekcja Transportu 

Drogowego
1 0 3 15 12 26 50 67 54

Transportowy Nadzór 

Techniczny
0 0 0 0 0 0 6 10 5

Państwowa Straż Pożarna 30 25 295 13 17 32 286 192 249

Policja 113 140 143 192 140 146 379 274 254

Prokuratura 14 6 13 175 100 90 738 712 717

Urząd Pracy 20 33 53 37 24 54 75 81 93

Urząd Ochrony Konkurencji

i Konsum.
0 0 2 1 1 0 5 6 1

ZUS 12 3 35 93 86 96 310

+488*
431

+894*
561

+1540*

Razem 408 467 1286 1018 901 1089 7013

+488*
7205

+894*
8317

+1540*

* inf. dotyczące nieprawidłowości w formularzu ZUS IWA.

Współdziałanie PIP z organami władzy, organami nadzoru nad warunkami pracy
oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy w latach 2004–2006

(dane liczbowe)
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że właściwym sejmowym komisjom informacje wy-
nikające z przeprowadzonych kontroli.

Podczas 9. posiedzenia plenarnego Sejmu RP, 
24 stycznia 2006 r., rozpatrzone i przyjęte zostało 
Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy w 2004 roku, a w 
trakcie 28. posiedzenia, 17 listopada 2006 r. – Spra-
wozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2005 roku.

Główny Inspektor Pracy wraz z zastępcami 
uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Sejmo-
wych Komisji: do Spraw Kontroli Państwowej oraz 
Pracy, podczas których prezentowane były infor-
macje PIP, w szczególności dotyczące:
�� skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Pań-

stwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązują-
cych przepisów prawnych;

�� przestrzegania przepisów o czasie pracy, w tym 
o czasie pracy kierowców;

�� skuteczności postępowań karnych wszczętych 
po zawiadomieniach prokuratury przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy w 2005 r.;

�� przestrzegania przez pracodawców przepisów 
prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzeń 
za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku 
pracy w latach 2003–2005 i w pierwszym półro-
czu 2006 r.;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy w super- i hiper-
marketach;

�� wyników kontroli przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu
płynnego i stacjach autogazu w latach 2004–2005
oraz w I półroczu 2006 r.
Ponadto Komisja do Spraw Kontroli Państwowej,

obradująca na wyjazdowym posiedzeniu w Ośrod-
ku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wro-
cławiu, rozpatrzyła:
– informację dotyczącą działalności Ośrodka 

Szkolenia w zakresie przygotowania i dosko-
nalenia kadr Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
upowszechniania wiedzy, informacji i doradztwa 
z dziedziny ochrony pracy,

– informację PIP dotyczącą działalności prewen-
cyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w świetle przyczyn wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i innych chorób 
związanych z warunkami środowiska pracy.

Posiedzenie odbyło się z udziałem okręgowych in-
spektorów pracy oraz właściwych merytorycznie 
dyrektorów departamentów GIP.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infra-
struktury i Komisji Pracy została rozpatrzona infor-
macja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca bez-
pieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. 

Główny Inspektor Pracy oraz przedstawiciele 
kierownictwa PIP uczestniczyli w 77 posiedzeniach 

sejmowych komisji, podkomisji i komisji nadzwy-

czajnych rozpatrujących projekty nowelizowanych 
lub tworzonych ustaw obejmujących zagadnienia 
ochrony pracy (w szczególności – Komisji Pracy, 
Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Podko-
misji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawio-
nego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

W 2006 r. prowadzono współpracę z parla-

mentarzystami, w ramach właściwości terytorialnej 
okręgowych inspektoratów pracy, która koncentro-
wała się m.in. na:
�� udostępnianiu informacji o aktualnym stanie wa-

runków pracy i przestrzegania przepisów prawa 
pracy przez pracodawców;

�� przedkładaniu sprawozdań z działalności OIP
w 2005 r.;

�� przedstawianiu programu działania urzędu oraz 
zadań własnych realizowanych przez poszcze-
gólne OIP;

�� prezentowaniu bieżących problemów ochrony 
pracy podczas spotkań z udziałem parlamenta-
rzystów;

�� rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamenta-
rzystów skarg i interwencji dotyczących prze-
strzegania przepisów prawa pracy.
Główny Inspektor Pracy oraz członkowie kiero-

wnictwa urzędu uczestniczyli we wszystkich posie-
dzeniach plenarnych Rady Ochrony Pracy prezen-
tując materiały i informacje wynikające z działalności 
PIP. W szczególności dotyczyły one:
�� oceny funkcjonowania przepisów ustawy o swo-

bodzie działalności gospodarczej w części do-
tyczącej działalności kontrolno-nadzorczej pro-
wadzonej przez organy PIP;

�� wykonywania przez pracodawców orzeczeń 
sądów pracy w latach 2003–2005;

�� warunków pracy w rolnictwie, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rol-
nych;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy w super- i hiper-
marketach;

�� przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bhp w odniesieniu do młodych pracowników,
w wieku do 26 lat.
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Główny 

Inspektor Pracy przedstawił Radzie Ochrony Pracy 
roczne sprawozdanie z działalności Państwowej 
Inspekcji Pracy w 2005 roku.

Podczas posiedzenia plenarnego, 12 grudnia 
2006 r., Rada Ochrony Pracy rozpatrzyła i jedno-
głośnie przyjęła przedłożony projekt Programu dzia-
łania Państwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok i na 
lata 2007–2009 wraz z harmonogramem realizacji 
przewidzianych w nim zadań kontrolnych i prewen-
cyjnych.

Realizując zadania ustawowe, Główny Inspektor 
Pracy przedłożył Prezesowi Rady Ministrów Spra-
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wozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2005 r. Dokument został przekazany wszystkim 
urzędom administracji rządowej i centralnej, orga-
nom nadzoru i kontroli, a także placówkom nauko-
wo-badawczym oraz bibliotekom.

Na szczególne podkreślenie zasługuje bieżą-
ce współdziałanie z Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej. Zakres prowadzonej współpracy obej-
mował w szczególności: opiniowanie projektów 
aktów prawnych, przekazywanie informacji o wyni-
kach przeprowadzonych przez PIP kontroli, a także 
problematykę stosowania w praktyce przepisów
i postanowień ratyfikowanych przez Polskę Konwen-
cji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Realizując ustawowe obowiązki, okręgowi in-
spektorzy pracy przedłożyli roczne sprawozdania 
z działalności: wojewodom, marszałkom woje-

wództw, dyrektorom delegatur Najwyższej Izby 

Kontroli. Informacje zawarte w dokumentach spra-
wozdawczych były przedmiotem debat na sesjach 
sejmików lub obrad komisji sejmików.

Szeroko realizowana współpraca z organami 
władzy szczebla terenowego dotyczyła w szcze-
gólności:
– bieżących problemów w zakresie przestrzega-

nia przepisów prawa pracy w poszczególnych 
województwach,

– przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy,

– norm czasu pracy (zwłaszcza w transporcie
i handlu),

– bezpieczeństwa pracy w zakładach o najwięk-
szym nasileniu zagrożeń zawodowych,

– bezpiecznego startu zawodowego młodych pra-
cowników,

– przeprowadzania wspólnych kontroli, a także 
podejmowania przez OIP kontroli na wniosek or-
ganów administracji rządowej i samorządowej,

– kampanii informacyjnych i prewencyjnych w sfe-
rze ochrony pracy.
Współdziałanie z urzędami pracy dotyczyło m.in.

szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących 
zatrudnienia (szkolenia miały na celu przybliżenie 
zainteresowanym podstawowych praw wynikają-
cych z nawiązania stosunku pracy i omówienie 
najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości w od-
niesieniu do pracowników, w tym podejmujących 
pierwszą pracę). Przedstawiciele PIP brali udział
w „targach pracy”, organizowanych przez powiato-
we urzędy pracy, udzielając porad prawnych z za-
kresu zagadnień związanych z prawną ochroną 
stosunku pracy i udostępniając specjalnie przygo-
towane wydawnictwa (ulotki) adresowane przede 
wszystkim do absolwentów szkół.

Kontynuowano współdziałanie z wydziałami 

kontroli legalności zatrudnienia w wojewódzkich 
urzędach pracy. Współpraca obejmowała m.in.:

�� stałą wymianę informacji przydatnych przy wy-
konywaniu bieżących zadań dotyczących prze-
ciwdziałania zatrudnianiu „na czarno” bezrobot-
nych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy;

�� działalność szkoleniową;
�� informowanie właściwych organów o stwierdzo-

nych przypadkach zatrudniania cudzoziemców 
pracujących bez lub niezgodnie z posiadanym 
pozwoleniem na pracę;

�� inicjowanie i przeprowadzanie wspólnych kon-
troli.
Na podkreślenie zasługuje współpraca okręgo-

wych inspektoratów pracy z wojewódzkimi komi-

sjami dialogu społecznego. Na forum komisji 
przedstawiciele PIP prezentowali informacje i wnio-
ski wynikające z kontroli zakładów zlokalizowanych 
na terenie danego województwa.

Również pozytywnie należy ocenić współpracę 
PIP z przedstawicielami samorządów powiatowych 

i gminnych. Szczególną uwagę poświęcano szko-
leniom i działaniom profilaktycznym w rolnictwie. 
W każdym OIP możliwie szeroko popularyzowane 
były apele kierowane przez Głównego Inspektora 

Pracy, dotyczące m.in. przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa pracy podczas żniw, a przede wszyst-
kim ostrzeżenia przed powierzaniem dzieciom prac 
niosących ryzyko urazów i wypadków. Wiele uwagi 
skierowano na działania zmierzające do likwidacji 
zagrożeń związanych z pracami budowlanymi.

Przedstawiciele PIP, uczestnicząc w spotkaniach 
z przedstawicielami samorządu terytorialnego, oma-
wiali wyniki kontroli i wypływające z nich wnioski
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych, dla 
których organem założycielskim jest samorząd. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się seminaria i szko-
lenia nt. przepisów prawa pracy, realizowane także 
na wniosek organów samorządowych.

Współpraca z organami nadzoru
i kontroli warunków pracy

W zasadniczej części współpraca ta wyrażała 
się we wzajemnym przekazywaniu informacji, 
podejmowaniu działań interwencyjnych, wspól-
nych kontrolach przeprowadzanych w związku ze 
zgłaszanymi skargami i sygnałami wskazującymi 
na możliwość naruszania przepisów prawa pracy. 
Wymierne efekty przyniosły również wspólne przed-
sięwzięcia prewencyjne. I tak w szczególności:

Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy 
pracy informowali kierownictwo Najwyższej Izby

Kontroli oraz jej delegatury o programie i najważniej-
szych wynikach działalności PIP w 2006 r. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, organizowane były robocze 
spotkania, poświęcone problematyce prawnej inte-
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resującej oba urzędy, wymianie informacji o stanie 
przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, 
zwłaszcza o przypadkach drastycznego ich łama-
nia, a także o nieprawidłowościach dot. zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych. Na wniosek NIK 
przeprowadzano kontrole pracodawców.

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP 
współdziałali z inspektorami urzędów górniczych 

przy ustalaniu okoliczności i przyczyn śmiertelnych, 
ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy. Na 
wniosek organów WUG prowadzone były kontrole, 
zarówno w kopalniach węgla kamiennego, jak i w 
podmiotach wykonujących różnorakie usługi na 
rzecz kopalń. 

W ramach współpracy z Wyższym Urzędem Gór-
niczym, w listopadzie 2006 r., zorganizowana zos-
tała narada z udziałem Głównego Inspektora Pracy, 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, okręgo-
wych inspektorów pracy, a także dyrektorów okrę-
gowych urzędów górniczych, na której omówiono 
stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w ko-
palniach. Robocze spotkania kierownictw okręgo-
wych inspektoratów pracy i okręgowych urzędów 
górniczych odbyły się m.in. w Katowicach i we Wro-
cławiu (na spotkaniach przyjęto m.in. ustalenia dot. 
wspólnych kontroli w zakładach górnictwa węglo-
wego i miedziowego oraz w zakładach pracujących 
na rzecz kopalń).

Bieżące współdziałanie z Urzędem Dozoru Tech-

nicznego polegało m.in. na przekazywaniu przez 
inspektorów pracy informacji o ujawnionych w trak-
cie kontroli naruszeniach przepisów o dozorze tech-
nicznym, w szczególności dotyczących: stanu tech-
nicznego urządzeń poddozorowych, eksploatowa-
nia przez pracodawców urządzeń – podlegających 
dozorowi technicznemu – bez zgody tego organu 
lub wbrew jego decyzji oraz obsługi i konserwacji 
urządzeń przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień. 

W ramach działań związanych z nadzorem ryn-
ku, inspektorzy dozoru technicznego przekazywali 
informacje o urządzeniach poddozorowych, które 
nie spełniały wymagań zasadniczych; inspektorzy 
pracy podejmowali w tym zakresie stosowne dzia-
łania kontrolno-nadzorcze. Wzajemnie udostępnia-
no także dane dotyczące wypadków przy pracy 
oraz wyniki badań i ekspertyz technicznych doty-
czących urządzeń poddozorowych. Kontynuowa-
no współpracę w zakresie szkoleń zawodowych; 
inspektorzy dozoru technicznego przeprowadzili 
szkolenia – w których uczestniczyli inspektorzy pra-
cy – poświęcone dyrektywom nowego podejścia dla 
urządzeń poddozorowych. W lipcu 2006 r. Główny 
Inspektor Pracy wraz z kierownictwem okręgowych 
inspektoratów pracy uczestniczył w konferencji 
zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego, 
poświęconej bezpieczeństwu eksploatacji urządzeń 
technicznych oraz współpracy z innymi organami.

Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów, przekazano plany kontroli PIP na 2006 r. dot. 
nadzoru rynku, dokumentacje z kontroli maszyn, 
urządzeń technicznych i środków ochrony indywi-
dualnej oraz roczne sprawozdanie z działalności PIP 
w 2005 r. w zakresie nadzoru rynku. Na wniosek Pre-
zesa UOKiK, inspektorzy pracy prowadzili kontrole 
zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi. 
Przedstawiciel PIP uczestniczył w bieżących pracach
powołanego przez Prezesa UOKiK Komitetu Steru-
jącego ds. Nadzoru Rynku.

Ponadto inspektorzy pracy uczestniczyli w ro-
boczych spotkaniach grup ekspertów UE w sprawie 
dyrektyw nowego podejścia (spotkania odbyły się
w Brukseli, Hadze, Luksemburgu oraz w Wiedniu). 

W sprawach wyrobów wprowadzonych do 
obrotu organa PIP współpracowały także z inspek-

cją handlową oraz z urzędami celnymi (okręgowi 
inspektorzy pracy na wnioski urzędów celnych, 
wydawali opinie dotyczące spełniania zasadniczych 
wymagań przez importowane maszyny, urządzenia 
techniczne oraz środki ochrony indywidualnej).

Państwową Inspekcję Sanitarną informowano 
o nieprawidłowościach dot. m.in.: braku badań i po-
miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-
dowisku pracy; niewykonania wydanych przez ten 
organ decyzji; nieprawidłowościach stwierdzonych 
w czasie kontroli zakładów opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza w zakresie wymogów sanitarnych dot. po-
mieszczeń; stosowania preparatów niebezpiecz-
nych posiadających wadliwe oznakowanie opako-
wań. Inspekcja sanitarna przekazywała organom PIP
wyniki pomiarów czynników szkodliwych, informowa-
ła o wydanych decyzjach dot. chorób zawodowych, 
o nieprawidłowościach w zakresie prac związanych 
z usuwaniem azbestu oraz innych zagrożeniach 
zawodowych w zakładach pracy.

Współpracowano także przy wydawaniu decyzji
w sprawie odstępstw od wymogów przepisów dot.
pomieszczeń stałej pracy, w szczególności w spra-
wie stosowania w pomieszczeniach wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego oraz pracy w pomieszcze-
niach usytuowanych poniżej poziomu otaczającego 
terenu.

Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną 

dotyczyło kontroli zakładów stwarzających zagro-
żenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
z udziałem niebezpiecznych substancji chemicz-
nych; kontroli stacji paliw (w tym autogazu) oraz 
zakładów, w których magazynowane były w dużych 
ilościach chemiczne substancje niebezpieczne. In-
spektorzy pracy informowali przedstawicieli tere-
nowych komend PSP o: zagrożeniach pożarowych 
stwierdzonych w zakładach pracy, braku oznakowań
dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach, niewyko-
naniu decyzji PSP w eksploatowanych budynkach, 
użytkowaniu instalacji elektrycznych w sposób za-
grażający bezpieczeństwu oraz nieprawidłowych 
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warunkach stosowania i magazynowania substan-
cji chemicznych o właściwościach żrących i łatwo-
palnych. Inspektorzy pracy i przedstawiciele PSP 
uczestniczyli, w charakterze wykładowców, w se-
minariach szkoleniowych dla pracowników, jak rów-
nież w szkoleniach dla pracodawców, na których 
omawiane były zagadnienia ochrony przeciwpoża-
rowej.

Organy PIP przekazywały Inspekcji Transpor-

tu Drogowego informacje o nieprawidłowościach 
stwierdzonych podczas kontroli firm transportowych,
dotyczące nieprzestrzegania przepisów o transpor-
cie materiałów niebezpiecznych i czasie pracy kie-
rowców. Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwra-
cali na nieprawidłowości związane z czasem pracy 
kierowców w transporcie międzynarodowym oraz 
na narastający problem nieprzestrzegania przepi-
sów o czasie pracy w małych firmach zajmujących 
się w transportem osobowym. Inspektorzy pracy 
uczestniczyli również w akcjach promocyjnych orga-
nizowanych przez inspektorów TD oraz funkcjona-
riuszy policji.

Inspekcji Ochrony Środowiska przekazywano
informacje o stwierdzonych podczas kontroli praco-
dawców zagrożeniach środowiska, w tym o zwięk-
szonej, ponadnormatywnej emisji hałasu i pyłów,
o nieprawidłowościach z zakresu gospodarki niebez-
piecznymi odpadami oraz stosowania, oznaczania 
i magazynowania substancji chemicznych, a także
o przypadkach prowadzenia przez pracodawców 
– bez wymaganego zezwolenia – działalności z za-
kresu gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej.
Współpraca dotyczyła również problematyki zwią-
zanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 
Wymieniane były na bieżąco informacje o wynikach 
kontroli zakładów, w których stosowane są w pro-
cesach produkcyjnych duże ilości chemicznych 
substancji niebezpiecznych oraz o zakładach znaj-
dujących się w rejestrze podmiotów o dużym i zwięk-
szonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej.

Organa inspekcji pracy i nadzoru budowla-

nego ściśle współpracowały w ramach zadań pre-
wencyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy 
w budownictwie. Współpraca dotyczyła odbiorów 
inwestycyjnych, kontroli placów budów oraz ru-
tynowych kontroli stanu technicznego obiektów 
budowlanych i pomieszczeń pracy. Inspektorzy PIP 
informowali organy nadzoru budowlanego o niepra-
widłowościach powstałych na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej, a także w wykonawstwie 
budowlanym; przekazywali informacje o braku okre-
sowych przeglądów stanu technicznego obiektów
i budynków, użytkowaniu obiektów budowlanych 
bez wymaganej zgody, prowadzeniu prac niebez-
piecznych związanych np. z demontażem mate-
riałów zawierających azbest z budynków miesz-

kalnych i socjalnych oraz o braku odpowiednich 
kwalifikacji osób sprawujących funkcje techniczne 
w budownictwie. Współpracowano również przy 
ustalaniu przyczyn i okoliczności katastrof budowla-
nych zaistniałych na terenie zakładów pracy.

Współpraca z innymi instytucjami
i organizacjami zajmującymi się
problematyką ochrony pracy

Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych kon-
tynuowano współpracę dot. problematyki nielegal-
nego zatrudnienia, nieodprowadzania przez praco-
dawców składek na ubezpieczenie zdrowotne i spo-
łeczne, eliminacji zagrożeń wypadkowych i choro-
bowych. Wzajemnie informowano się o ujawnionych 
nieprawidłowościach, w szczególności w zakresie 
obowiązku zgłaszania rozpoczęcia działalności gos-
podarczej oraz potwierdzania na piśmie rodzaju 
umowy o pracę. Inspektorzy pracy nadal sprawdzali 
poprawność – w składanych do ZUS przez praco-
dawców formularzach ZUS IWA – informacji zawie-
rających dane dla ustalenia składki na ubezpie-
czenie wypadkowe. Organizowane były spotkania
kierownictw okręgowych inspektoratów pracy z dy-
rekcjami oddziałów ZUS, podczas których uszcze-
gółowiano zakres dalszego współdziałania. Waż-
nym elementem współpracy była wzajemna po-
moc i doradztwo przy rozwiązywaniu trudnych 
zagadnień prawnych. Ponadto przedstawiciele PIP 
uczestniczyli w seminariach z zakresu prewencji 
wypadkowej organizowanych przez ZUS dla pra-
codawców.

Współdziałanie z Kasą Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, podobnie jak w latach po-
przednich, realizowane było wspólnie z sygnata-
riuszami Porozumienia w sprawie współpracy na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie. Obejmowało wspólne działania infor-
macyjno-promocyjne, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki zapobiegania wypadkom wśród 
dzieci wiejskich. Organizowane były m.in. szkolenia 
rolników oraz uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i szkół rolniczych; pokazy bezpiecznej obsługi 
maszyn i urządzeń rolniczych; konkursy wiedzy nt. 
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych 
dla rolników i młodzieży wiejskiej oraz konkursy 
plastyczne dla uczniów. Przeprowadzano wizytacje 
prac polowych i gospodarstw rolników.

Na terenie kilku kolejnych OIP powołane zostały 
wojewódzkie komisje do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie, których zadaniem jest 
inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji 
działających w środowisku wiejskim. Odbywały się 
także spotkania okręgowych inspektorów pracy
z kierownictwami oddziałów KRUS. Inspektorzy PIP 

WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRACY



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

�
�

zajmujący się problematyką rolniczą na bieżąco 
współpracowali ze specjalistami z oddziałów KRUS. 
Ponadto przedstawiciel PIP wziął udział w prowa-
dzonej przez KRUS akcji promocji bezpiecznych 
maszyn rolniczych oraz w pracach komisji kwalifi-
kującej maszyny i urządzenia rolnicze do nadania 
„Znaku Bezpieczeństwa KRUS”.

W ramach działań służących poprawie stanu 
bezpieczeństwa w rolnictwie, PIP współpracowała 
także z Agencją Nieruchomości Rolnych. Podob-
nie jak w latach poprzednich, organizowane były ro-
bocze spotkania poświęcone omówieniu wniosków 
wynikających z przeprowadzonych przez PIP kon-
troli. Sporym zainteresowaniem cieszyły się szko-
lenia i konkursy o tematyce bhp dla dzierżawców 
prowadzących gospodarstwa i zakłady rolne. 

Wspólnie z przedstawicielami urzędów skarbo-

wych organizowano spotkania poświęcone omó-
wieniu współpracy w zakresie prowadzenia postę-
powania egzekucyjnego. Ponadto inspektorzy pracy
powiadamiali organy skarbowe o ustaleniach po-
kontrolnych w związku z wątpliwościami dot. kwestii 
podatkowych.

Współpraca z Policją dotyczyła zwalczania prze-
stępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracowni-
ka, wyjaśniania przyczyn katastrof i wypadków przy 
pracy. Przedstawiciele Policji zwracali się do PIP
o udostępnianie dokumentacji powypadkowej oraz 
wydawanie opinii dot. prowadzonych postępowań 
przygotowawczych; udostępniane były także doku-
mentacje kontrolne z zakresu m.in. legalności zatrud-
nienia oraz transportu materiałów niebezpiecznych. 
Inspektorzy PIP uczestniczyli ponadto w policyjnych 
kontrolach drogowych dotyczących przewozu osób 
w transporcie autokarowym i przewozu materiałów 
niebezpiecznych. Funkcjonariusze Policji zapew-
niali, w niezbędnych przypadkach, bezpieczeństwo 
kontrolującym inspektorom pracy i umożliwiali prze-
prowadzenie przez nich kontroli.

W roku sprawozdawczym z powodzeniem kon-
tynuowano współpracę z samorządami gospodar-

czymi, organizacjami pracodawców oraz organiza-

cjami zawodowymi. Szczególną uwagę poświęcono
upowszechnianiu przedsięwzięć wspierających sys-
temowe rozwiązania, które w dłuższej perspekty-
wie czasowej prowadzą do trwałej poprawy wa-
runków pracy, a zarazem do optymalizacji efektów 
ekonomicznych. Równolegle, organom samorzą-
dów gospodarczych i zawodowych prezentowano 
informacje o wynikach kontroli posz czególnych 
branż, szczegółowo omawiając najczęściej stwier-
dzane uchybienia. W czasie spotkań zachęcano do 
korzystania z bogatej oferty wydawnictw Państwo-
wej Inspekcji Pracy.

Ze Związkiem Rzemiosła Polskiego kontynuo-
wano wspólne przedsięwzięcia informacyjno – pro-
mocyjne. Inspektorzy pracy uczestniczyli w naradach 

roboczych oraz szkoleniach organizowanych dla 
rzemieślników – pracodawców. Celem tych działań
było podniesienie poziomu wiedzy właścicieli firm 
w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, 
a także promocja konkursu organizowanego przez 
PIP i ZRP nt. wiedzy o bhp dla młodych pracow-
ników zatrudnionych w rzemiośle. Przedstawiciele 
PIP przekazywali również materiały i poradniki prze-
znaczon e dla pracodawców – właścicieli małych 
przedsiębiorstw, zawierające m.in. wskazówki nt.
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, wy-
magań dla instalacji elektrycznych oraz maszyn
i urządzeń technicznych. Wspólnie z Izbą Rzemieśl-
niczą prowadzono program promocyjny Przestrze-
ganie prawa pracy w małych zakładach. 

Współdziałanie ze Związkiem Harcerstwa Pol-

skiego koncentrowało się na podejmowaniu przed-
sięwzięć promujących bezpieczną pracę w gos-
podarstwach rolnych wśród harcerzy z terenów 
wiejskich. Wspólnie przeprowadzono z sukcesem 
kilka przedsięwzięć (na obozach harcerskich –
w czasie wakacji) poświęconych tej problematyce. 
Współpracowano z komendantami Nieobozowej 
Akcji Letniej ZHP (gdzie tradycją już stało się zdo-
bywanie specjalności harcerskich czy zuchowych 
z zakresu bezpiecznego zachowania się podczas 
wakacji, na wsi podczas prac polowych, czy na dro-
gach), przeprowadzając szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia. Wspólnie prowadzono 
konkurs wiedzy bhp dla dzieci i młodzieży wiejskiej 
„Bezpieczne lato”.

Współpracując ze Stowarzyszeniem Pracowni-

ków Służby BHP, przekazywano jego działaczom 
najnowsze wydawnictwa szkoleniowe i prewencyj-
ne wydane przez PIP. Przeprowadzono szkolenia 
pracowników służby bhp – członków stowarzysze-
nia, m.in. w zakresie wymagań minimalnych i za-
sadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych. 
Odbywały się także spotkania przedstawicieli PIP
z przedstawicielami oddziałów stowarzyszenia, poś-
więcone omawianiu bieżących problemów z zakre-
su przestrzegania prawa pracy.

Przedstawiciele PIP współpracowali również z:
�� wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy;
�� urzędami statystycznymi;
�� ochotniczymi hufcami pracy;
�� Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-

nych – Naczelną Organizacją Techniczną;
�� Polskim Towarzystwem Ergonomicznym;
�� Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierow-

nictwa;
�� Polskim Towarzystwem Higienistów Przemysło-

wych;
�� Europejskim Stowarzyszeniem ADR (nt. proble-

matyki przewozów towarów niebezpiecznych);
�� Okręgową Izbą Radców Prawnych;
�� Regionalną Izbą Obrachunkową;
�� oraz szkołami i kościołem. 
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Udział w konferencjach i seminariach 
dot. problematyki ochrony pracy
oraz współpraca z placówkami
badawczymi i uczelniami

Na szczególne podkreślenie zasługuje uczest-
nictwo PIP w kampanii promocyjnej, zorganizowanej 
w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy pod hasłem „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start”. Krajowym koordynatorem kam-
panii organizowanej przez Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao był 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, przedstawicie-

le PIP uczestniczyli w odbiorach prac badawczych 
prowadzonych przez CIOP – PIB w ramach II etapu 
wieloletniego programu pn. „Dostosowanie warun-
ków pracy w Polsce do standardów UE”.

W ramach wymienionej Europejskiej Kampanii 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start” podejmo-
wane były także wspólne przedsięwzięcia z krajowy-
mi uczelniami, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w czerwcu 2006 r. zorganizowano dni otwarte dla 
młodzieży – a w listopadzie 2006 r. – seminarium 
dla studentów V roku i doktorantów pt. „Młodzi pra-
cownicy – szanse i zagrożenia”. Podobne działania 
prowadzono we współpracy z innymi uczelniami.

Wspólnie z Politechniką Białostocką, Okręgo-
wy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował 
w maju 2006 r. seminarium pn. „Forum bezpieczeń-

stwa w budownictwie”. Tematem obrad były kwa-
lifikacje osób wykonujących i nadzorujących pra-
ce budowlane oraz bezpieczeństwo pracy w bu-
downictwie, zwłaszcza przy pracach w wykopach 
i na wysokości (w tym medyczne aspekty badań 
osób pracujących na wysokości).

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 
wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przy-

rodniczym w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrod-
kiem Medyczny Pracy i Wojewódzkim Inspektora-
tem Sanitarnym w Bydgoszczy – zorganizował w lu-
tym 2006 r. konferencję naukową pn. „Ochrona 
zdrowia pracujących w narażeniu na hałas” (efektem 
konferencji było m.in. zawarcie przez pracodawców 
kilkunastu umów z Wydziałem Mechanicznym Uni-
wersytetu na prace naukowe dot. ograniczenia hała-
su na stanowiskach pracy).

W październiku 2006 r. w Instytucie Medycy-

ny Wsi w Lublinie odbyło się XIII Międzynarodo-
we Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy w Rolnictwie pt. „Wypadki w rolnictwie
– dynamika zmian w ostatniej dekadzie – 1996–
–2006”. Przedstawiciele PIP wygłosili na semina-
rium referaty dotyczące działań profilaktycznych 
służących poprawie stanu bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie.

Przedstawiciele PIP uczestniczyli także w kon-
ferencjach naukowych – organizowanych podczas
targów i wystaw promujących zagadnienia bez-
piecznej pracy, bezpiecznej obsługi maszyn i urzą-
dzeń oraz nadzoru rynku.
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Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy
z partnerami zagranicznymi w zasadniczej części 
obejmowało realizację zobowiązań wynikających
z członkostwa w Unii Europejskiej oraz organiza-
cjach zajmujących się problematyką bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników. 

�� Współpraca z instytucjami 
międzynarodowymi

Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC)

Aktywność na forum SLIC stanowi dla urzędu 
priorytet, ze względu na rolę Komitetu w realizacji 
strategii wspólnotowej dotyczącej zdrowia i bezpie-
czeństwa pracy.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyli (w listopadzie) w 51. posiedzeniu Ko-
mitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Helsinkach, 
poświęconym poznaniu roli i zadań specjalistów
ds. zdrowia w wybranych krajach członkowskich. 

Podczas posiedzenia plenarnego, Komitet do-
konał przeglądu i oceny efektów prac poszczegól-
nych grup roboczych. 

Specjaliści z PIP uczestniczyli w pracach dzie-
więciu spośród osiemnastu grup powołanych przez 
Komitet – ds.:
– dyrektywy maszynowej 98/37/EC (przedmio-

tem szczególnego zainteresowania grupy była 
problematyka bezpieczeństwa robót wykony-
wanych na wysokości, przy użyciu koszy do 
transportu osób), 

– egzekwowania prawa wspólnotowego (efek-
tem pracy grupy było wprowadzenie systemu 
wymiany informacji w ramach wewnętrznej sieci 
internetowej CIRCA, dostępnej dla przedstawi-
cieli wszystkich inspekcji pracy oraz przygo-
towanie obszernego raportu nt. zewnętrznych 
służb bhp),

– przemocy wobec inspektorów pracy wykonu-
jących obowiązki służbowe (określono ogólne 
zasady zapobiegania aktom przemocy i włącze-
nia tego kryterium do oceny ryzyka zawodowe-
go inspektorów pracy),

– kampanii dotyczącej ręcznego przemieszcza-

nia ciężarów (przygotowano założenia ogólno-
europejskiej kampanii na 2007 r. oraz  podręcz-
niki dotyczące ergonomii prac przy dźwiganiu 
ciężarów w placówkach służby zdrowia i branży 
transportowej),

– wspólnotowej strategii bhp na lata 2007–2012 
(opracowano propozycje, które po przyjęciu 
przez SLIC zostały skierowane do KE),

– kampanii „azbestowej” oraz podręcznika do-
brych praktyk – 2 grupy (podsumowano prze-
bieg i efekty kampanii w 2006 r.), 

– oceny fińskiej inspekcji pracy (grupa opracowa-
ła raport końcowy), 

– kampanii w budownictwie (podsumowano prze-
bieg i efekty kampanii w 2005 r.).

W 2006 roku Państwowa Inspekcja Pracy za-
kończyła realizację kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej, dofinansowanej z funduszy UE, nt.
„Promocja standardów bezpieczeństwa pracy

w budownictwie”. Było to jedno z najpoważniej-
szych przedsięwzięć adresowanych do praco-
dawców i związków zawodowych z ww. sektora, 
charakteryzującego się najwyższymi wskaźnika-
mi wypadkowości. Polska inspekcja pracy, podob-
nie jak inspekcje nowych krajów członkowskich,
została zobligowana  przez SLIC do przeprowa-
dzenia w 2005 r. kampanii wg unijnych wytycznych, 
której finałem była konferencja w Ośrodku Szko-
lenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 
(kwiecień 2006 r.), podsumowująca jej przebieg
i efekty.

W obradach uczestniczyli członkowie Rady 
Ochrony Pracy, parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz województwa oraz organizacji pracodaw-
ców i związków zawodowych. Swoimi doświad-
czeniami z przebiegu i rezultatów analogicznej 
kampanii podzielili się przedstawiciele kierownictw 
inspekcji z Czech, Litwy, Łotwy i Bułgarii.

W roku  sprawozdawczym, w ramach ogólno-
europejskiej kampanii inspirowanej przez Komitet 
Wyższych Inspektorów Pracy – PIP wiele uwagi po-
święciła problematyce bezpieczeństwa pracy przy 

usuwaniu azbestu (zob. rozdział VIII). 

Główny Inspektor Pracy, zgodnie z wymogami 
SLIC, przekazał do Sekretariatu Komitetu w Luk-
semburgu: Raport roczny z działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy w 2005 roku oraz Informację 
o przebiegu „azbestowej” kampanii informacyjno-
promocyjnej. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa

i Zdrowia w Pracy w Bilbao

Państwowa Inspekcja Pracy podejmując inicja-
tywy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdro-
wia w Pracy, aktywnie uczestniczyła w kampaniach 
informacyjnych i prewencyjnych organizowanych 
przez Krajowy Punkt Informacyjny  Agencji w Pol-
sce, prowadzony przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W 2006 r. 
realizowano kampanię „Młodzi pracownicy – bez-

pieczny start”, promującą bezpieczne zachowania 
wśród młodzieży szkolnej oraz osób podejmujących 
pierwszą pracę (zob. rozdz. VIII).

Przedstawiciel inspekcji uczestniczył w pra-
cach Rady Programowej Krajowego Punktu Agen-
cji, dzięki czemu PIP mogła aktywnie włączyć 
się w realizację kampanii prowadzonej przez
CIOP-PIB. 
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Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy, w porozu-
mieniu z Międzynarodowym Centrum Koordynacji 
Policji, realizuje projekt związany z walką ze 

zjawiskiem pracy przymusowej oraz handlu ludź-
mi. Projekt finansowany jest przez Unię Europej-
ską oraz Departament Pracy i Płacy w Wielkiej 
Brytanii. 

Przedstawiciele PIP zostali włączeni w realizację 
projektu MOP uczestnicząc w spotkaniach, podczas 
których zaprezentowano regulacje prawne poszcze-
gólnych krajów – uczestników projektu. Prace będą 
kontynuowane w latach następnych.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA)

We wrześniu, w Berlinie, przedstawiciel Państwo-
wej Inspekcji Pracy uczestniczył w seminarium ISSA 
dot. roli edukacji w zapewnianiu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy. Jednym z efektów se-
minarium było nawiązanie kontaktów z instytucjami 
(między innymi z kanadyjską IAPA) posiadający-
mi wieloletnie doświadczenia w realizacji progra-
mów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu 
pracy. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspekcji 

Pracy (IALI)

Realizując zadania wynikające z członkostwa 
w IALI, przedstawiciel PIP zaprezentował podczas 
listopadowej konferencji Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Inspekcji Pracy, polskie doświadczenia 
dotyczące dialogu społecznego i roli, jaką w nim 
pełni inspekcja pracy. Ze szczególnym zaintereso-
waniem uczestników konferencji spotkała  się dzia-
łalność informacyjno-promocyjna PIP skierowana 
do partnerów społecznych, w tym udzielane pora-
dy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
problematyki prawnej ochrony pracy, jak również 
realizowane przedsięwzięcia promujące bezpieczną 
pracę – szkolenia, spotkania, „dni otwarte”.

Międzynarodowa Sieć Instytutów Szkoleniowych 

ds. Stosunków Pracy (RIIFT)

W lutym, przedstawiciele Ośrodka Szkolenia 
Państwowej Inspekcji Pracy, uczestniczący w Lyonie 
w VIII Spotkaniu Sieci, podpisali Kartę Członkowską 
RIIFT. Podczas roboczej części spotkania  omawia-
no kwestie dalszego doskonalenia metod szkoleń 
w dziedzinie ochrony pracy. W ramach sieci, na 
szczególne podkreślenie zasługuje współpraca 

Ośrodka Szkolenia PIP  z francuskim Krajowym 

Instytutem Pracy Zatrudnienia i Szkolenia Za-

wodowego (INTEFP). W maju, na wniosek strony 
francuskiej, w Głównym Inspektoracie Pracy i OS 
PIP we Wrocławiu odbyła się wizyta  studyjna fran-

cuskiej grupy kandydatów na inspektorów pracy, 
której celem było poznanie polskich uwarunkowań 
prawnych dotyczących „pracy zależnej”. 

Udział przedstawicieli Państwowej Inspekcji 

Pracy w pracach komisji Parlamentu 

Europejskiego, komitetów i grup roboczych 

Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej

Zwiększająca się migracja pracowników
w obrębie UE stawia przed inspekcją pracy istotne 
wyzwania w zakresie zapewnienia przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w odniesieniu do pra-
cowników delegowanych i migrujących. Jednym
z koniecznych warunków osiągnięcia tego celu jest 
sprawny przepływ informacji pomiędzy urzędami 
działającymi w sferach: rynku pracy, ochrony pracy, 
zabezpieczenia społecznego oraz instytucjami dia-
logu społecznego.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy  
– na wniosek instytucji krajowych (tzw. instytucji 
wiodących) – uczestniczyli w:
– posiedzeniu Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych Parlamentu Europejskiego, pod-
czas którego poinformowano o stanie wdro-
żenia dyrektywy o delegowaniu pracowników. 
Szczególne zainteresowanie członków Komisji  
wzbudziły polskie doświadczenia dotyczące 
usprawnienia współpracy i wymiany informacji
z właściwymi władzami innych państw Unii Eu-
ropejskiej,

– spotkaniach Grupy Krajowych Ekspertów ds.

implementacji dyrektywy 96/71/EC, dotyczą-
cej delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług. W 2006 r. odbyły się dwa takie 
spotkania (w Brukseli, w czerwcu i grudniu),  
poświęcone współpracy między instytucjami 
łącznikowymi,

– spotkaniach: Grup Roboczych ds.:
��dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej 

(89/686/EC);
��dyrektywy maszynowej (98/37/EC) – doty-

czącej wymagań dla maszyn i urządzeń;
��dyrektywy dźwigowej – dotyczącej regulacji 

w zakresie produkcji i wykorzystywania urzą-
dzeń dźwigowych.

Udział w obradach poszczególnych grup po-
zwala PIP monitorować przebieg prac nad projekta-
mi przepisów z zakresu nadzoru rynku. 

�� Współpraca z inspekcjami 
poszczególnych krajów UE 

Problematyce przepływu osób i zatrudnienia 
na europejskich rynkach pracy poświęcono wie-
le przedsięwzięć organizowanych w 2006 roku, 
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ogłoszonym przez Komisję Europejską – Europej-
skim Rokiem Mobilności Pracowników. Inicjaty-
wie towarzyszyło szereg działań podejmowanych 
przez zainteresowane  podmioty – krajowe i zagra-
niczne.

Specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy uczest-
niczyli w spotkaniach, organizowanych przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących 
problematyki migracji zarobkowej oraz delego-
wania pracowników do krajów UE. Ich uczestnikami 
byli:
– duńskie Ministerstwo Zatrudnienia i Narodowa 

Agencja Ubezpieczenia Społecznego, 
– Ambasada Królestwa Niderlandów, Ministerstwo 

Spraw Społecznych i Zatrudnienia, inspekcja 
pracy oraz Centrum Pracy i Dochodów,

– polsko-niemiecka Grupa Konsultacyjna ds. trans-
granicznego świadczenia usług,

– belgijskie instytucje rynku pracy (udział w se-
minarium nt. efektów wdrażania dyrektywy
96/71/EC). 
W listopadzie, Główny Inspektor Pracy podpisał 

porozumienie z holenderską inspekcją pracy, 
którego celem było określenie zasad współpracy
i wymiany informacji nt. delegowania pracowników 
do pracy w obu państwach. Współpraca w zakresie 
wymiany informacji o pracownikach delegowanych 
do pracy za granicą rozwija się również z innymi 
państwami wspólnoty. 

W roku 2006 odbyły się dwie wizyty robocze
w Polsce inspektorów pracy ze Szwecji i Norwe-

gii, poświęcone m.in. problematyce przestrzegania 
przepisów dot. pracowników migrujących i dele-
gowanych oraz bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie.

Równoległym działaniem PIP, podejmowanym
w trosce o przestrzeganie praw pracowniczych, było 
przekazywanie partnerom zagranicznym skarg 

obywateli polskich na pracodawców działających 
w krajach Unii Europejskiej. Zostały one skierowane 
do rozpatrzenia czeskiej, niemieckiej i hiszpańskiej 
inspekcji pracy.

W ramach przygotowań do wejścia w życie
(w 2007 r.) przepisów nowej ustawy o PIP i prze-
jęcia nowego zadania polegającego na kontroli 
legalności zatrudnienia – z inicjatywy Głównego Ins-
pektora Pracy zorganizowano wizyty studyjne

w Brukseli i Paryżu, których celem było zapo-
znanie się polskiej inspekcji z doświadczeniami 
unijnych partnerów w zakresie kontroli problematyki 
nielegalnego zatrudnienia. Na 2007 rok zaplanowa-
no podobne wizyty studyjne w Madrycie, Hadze
i Koszycach. 

W 2006 roku kierownictwa polskiej i litewskiej

inspekcji pracy przyjęły program spotkań roboczych 
poświęconych wymianie doświadczeń w zakresie 
działań kontrolnych i prewencyjnych. Podczas roz-

mów omówiono działalność obu urzędów na rzecz 
ochrony zdrowia zawodowego, procedury związa-
ne z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków 
pracy oraz prowadzeniem analiz w tym zakresie. 
Przedstawiono także obowiązki PIP związane ze 
sprawdzaniem poprawności informacji składanych 
przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w celu ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe.

We wrześniu, w Głównym Inspektoracie Pracy 
wizytę złożyli przedstawiciele inspekcji pracy Fe-

deracji Rosyjskiej, zapoznając się z zakresem 
kompetencji i działalnością Państwowej Inspekcji 
Pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji pro-
gramu EUROPEAD dotyczącego praktycznych 
aspektów wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej.

�� Udział w międzynarodowych 
konferencjach i seminariach

Aktywny udział przedstawicieli PIP w najważ-
niejszych europejskich sympozjach i konferen-
cjach, poświęconych problematyce szeroko rozu-
mianej ochronie pracy, stworzył możliwość posze-
rzenia specjalistycznej wiedzy i  wymiany poglądów 
w zakresie praktyki działania poszczególnych 
inspekcji.

Konferencja w Sewilli (maj), w której uczestni-
czyło blisko dwa tysiące osób z 32 krajów, stworzyła 
okazję do zaprezentowania doświadczeń PIP w za-
kresie metodyki oceny ryzyka zawodowego na eta-
pie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn.

Również w maju, w Retz (Austria), przedsta-
wiciel PIP uczestniczył w konferencji Europejskiej 
Grupy Inspekcji ds. zamkniętego użycia organiz-
mów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Ce-
lem spotkania była wymiana informacji na temat 
problemów związanych z kontrolą i nadzorem nad 
przestrzeganiem wymogów bhp w odniesieniu do
GMO. Postanowiono kontynuować  wspólne kontrole
i pracę nad aktualizacją list kontrolnych. 

We wrześniu, delegacja Państwowej Inspekcji 
Pracy uczestniczyła w brukselskiej konferencji

pn. „REACH a przepisy chroniące pracowników 
– dwa uzupełniające się zbiory przepisów na rzecz 
lepszej ochrony pracowników”. Obrady służyły po-
znaniu europejskich doświadczeń w zakresie kon-
troli produkcji i obrotu niebezpiecznymi substancja-
mi chemicznymi.

Podczas konferencji w Sofii nt. „Zdrowi pracow-
nicy w zdrowym środowisku  – bułgarska droga do 
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia zawodowe-
go” przedstawiciel PIP zaprezentował referat oma-
wiający doświadczenia polskiej inspekcji w dziedzi-
nie ochrony zdrowia i życia zatrudnionych. 
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Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy 
uczestniczyli także w:
– polsko-duńskim seminarium nt.: „Delegowanie 

pracowników w ramach świadczenia usług”, 
które odbyło się w Kopenhadze,

– konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich 
nt. „Migracja zarobkowa – przyczyny i skutki”,
z udziałem przedstawicieli Litwy, Słowenii, Wę-
gier, Wielkiej Brytanii,

– seminarium Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych zorganizowanym we 
współpracy z Duńską Konfederacją Związków 
Zawodowych, które dotyczyło problematyki 
przepływu osób i zatrudnienia na obu rynkach 
pracy,

– ogólnoeuropejskim seminarium w Helsinkach, 
poświęconym problemowi nielegalnej pracy
w budownictwie.

�� Współpraca regionalna 

Czechy

W lutym odbyło się robocze spotkanie kierow-
nictw okręgowych inspektoratów pracy – opolskiego 

i Morawsko-Ołomunieckiego. Omówiono struktury 
organizacyjne oraz zakres kompetencji obu inspek-
cji. Czeskich partnerów interesowały szczególnie 
uprawnienia inspektorów PIP i metodyka kontroli 
przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy
(z uwagi na rozszerzenie kompetencji strony cze-
skiej o ten obszar zagadnień). 

W grudniu, na zaproszenie Konsulatu RP
w Ostrawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli 
polskich i czeskich urzędów z rejonów przygra-
nicznych, poświęcone omówieniu zasad współpra-
cy w zakresie rozpatrywania skarg pracowniczych 
kierowanych z obu krajów.

Słowacja 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przy-
jął w październiku delegację inspektorów pracy
z Koszyc. Celem wizyty była wymiana doświadczeń 
związanych z kontrolami w zakresie spełniania wy-
magań zasadniczych przez producentów i dostaw-
ców wyrobów, w ramach nadzoru rynku – zgodnie
z dyrektywą Rady nr 89/392/EWG. Z dużym zain-
teresowaniem goście zwiedzili targi maszyn i urzą-
dzeń „Eurotool”.
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Model kształcenia kadry Państwowej Inspekcji 
Pracy zakłada stałe doskonalenie wiedzy inspekto-
rów pracy i innych pracowników.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu szko-
leń, Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje
z instytutami naukowo-badawczymi (np. CIOP-PIB), 
wyższymi uczelniami, jak również z innymi organa-
mi nadzoru nad warunkami pracy.

Realizowany w 2006 r. w PIP plan szkoleń 

uwzględniał priorytety działania urzędu oraz po-
trzeby szkoleniowe zgłoszone przez pracowników 
i kierownictwo poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych.

W 66 szkoleniach zrealizowanych centralnie, 
głównie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji 
Pracy, uczestniczyło około 1200 osób.

Oferta szkoleniowa skierowana była w szcze-
gólności do pracowników wykonujących i nadzo-
rujących czynności kontrolne i obejmowała m.in. 
szkolenia z zakresu: czasu pracy i wynagrodzeń, 
postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, 
postępowania w sprawach o wykroczenia, prze-
stępstw przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, prawa europejskiego, równego 
traktowania w zatrudnieniu oraz problematyki czyn-
ników psychospołecznych w środowisku pracy 
(stres, mobbing, agresja), legalności zatrudnienia,
nowych regulacji prawnych w zakresie bhp, nadzoru 
rynku, dyrektyw nowego podejścia, bhp w budow-
nictwie, środków ochrony indywidualnej, bhp przy 
stosowaniu biotechnologii, eksploatacji urządzeń, 
sieci i instalacji elektroenergetycznych, bhp przy 
pozyskiwaniu kopalin pospolitych w kopalniach 
odkrywkowych.

Adresatami szkoleń były również inne grupy 
pracownicze Państwowej Inspekcji Pracy, np.: spe-
cjaliści prowadzący sprawy związane z egzekucją 
administracyjną decyzji organów PIP, rzecznicy 
prasowi, informatycy, osoby prowadzące sprawy 
kadrowe, pracownicy odpowiedzialni za realizację 
procedur w sprawach o zamówienia publiczne, 
główni księgowi, specjaliści udzielający porad praw-
nych i technicznych.

Wzorem lat ubiegłych – w celu objęcia szkole-
niami jak największej grupy pracowników, przy jed-
noczesnym ograniczaniu kosztów – organizowano 
szkolenia wewnętrzne. Większość z nich prowadzili 
pracownicy przeszkoleni wcześniej z danego za-
kresu na szkoleniach zorganizowanych centralnie. 
W powyższych szkoleniach oraz w różnego rodzaju 
seminariach, konferencjach, sympozjach uczestni-
czyło około 1900 osób.

Pracownicy wykonujący czynności kontrolne 
mieli również możliwość doskonalenia wiedzy za-
wodowej poprzez zdobycie specjalizacji. W wyniku 
egzaminu specjalizacyjnego tytuł specjalisty lub 
głównego specjalisty uzyskało 68 osób.

W roku sprawozdawczym 40 osób zdobyło, po 

ukończeniu specjalnego szkolenia, uprawnienia 

inspektora pracy. Kształcenie na 2 następnych 
kursach dla kandydatów na inspektorów pracy roz-
poczęło 57 osób.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pra-

cy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu jest pla-
cówką, która prowadzi działalność obejmującą
w szczególności przygotowywanie i doskonalenie 
kadry PIP, a także upowszechnianie wiedzy i do-
radztwo w zakresie ochrony pracy.

Oferta szkoleniowa skierowana do podmiotów 
innych niż PIP dotyczyła np. pracowników służby 
bhp, działów kadr i służb personalnych. Ośrodek był 
inicjatorem i jednocześnie uczestniczył w pracach 
nad programami studiów podyplomowych oraz 
licencjackich dla pracowników służby bhp (studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeń-
stwem pracy w systemach człowiek-środowisko, 
we współpracy z Politechniką Wrocławską; studia 
licencjackie na kierunku pedagogika, o specjalno-
ści: edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i higiena 
pracy – we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyż-
szą Edukacji TWP). 

Dla pracowników działów kadr i służb perso-
nalnych Ośrodek przygotował nowe propozycje: 
studia licencjackie na kierunku europeistyka, ze 
specjalnością: nowoczesne zarządzanie kadrami 
oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
kadrami. Programy studiów zostały opracowane we 
współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecz-
nej w Warszawie – Wydziałem Zamiejscowym we 
Wrocławiu.

Zgodnie z przyjętą przez Ośrodek zasadą ela-
stycznego reagowania na potrzeby rynku – placów-
ka zdobywa uprawnienia do prowadzenia różnego 
typu szkoleń specjalistycznych, nawiązuje kontakty 
i współpracę z innymi urzędami, instytucjami i za-
kładami pracy zainteresowanymi problematyką śro-
dowiska pracy. Efektem tych działań jest poszerza-
nie oferty szkoleniowej (w 2006 r. m.in. o szkolenie
w zakresie prowadzenia prac przy użyciu mate-
riałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego, czy też minimalnych wymagań bhp przy 
użytkowaniu maszyn przez pracowników). 

W 2006 r. Ośrodek organizował szereg przed-
sięwzięć dydaktycznych przeznaczonych dla pra-
cowników inspekcji pracy, a także świadczył usługi 
szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i osób 
fizycznych (196 różnych form szkoleniowych).

Ponadto uczestniczył w organizacji, na terenie 
swoich obiektów, 252 zleconych imprez zewnętrz-
nych (szkolenia, kongresy, zjazdy, konferencje, 
sympozja, narady, spotkania), w których wzięło 
udział około 9600 osób.

DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA
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W 2006 r. Ośrodek wydał trzy nowe pozycje 
książkowe oraz uaktualnił pozycje opublikowane 
wcześniej. Obecnie w ofercie wydawniczej pla-
cówka ma 23 pozycje książkowe, kilka publikacji 
wydanych w formie zeszytów dydaktycznych oraz 
filmy DVD.

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Ośro-
dka uczestniczyli (w Lyonie) w kolejnym spotkaniu 
członków Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkole-
niowych RIIFT, podczas którego została podpisana 
karta RIIFT.

*

W 2006 r. podjęto działania mające na celu dal-
sze doskonalenie systemu i infrastruktury telein-

formatycznej w PIP. W ramach tych prac:

�� rozbudowano sieć teleinformatyczną oraz wdro-
żono nowe rozwiązania w zakresie transmisji 
danych, zapewniające większą szybkość i nie-
zawodność przepływu informacji;

�� zakupiono sprzęt (komputery PC, komputery 
przenośne, monitory, drukarki, serwery, switche) 
dostosowany do współczesnych wymogów pra-
cy w sieci oraz potrzeb użytkowników;

�� rozbudowano system informatyczny o dodat-
kowe funkcje wynikające z realizowanych przez 
urząd zadań (w tym w szczególności dot. nadzo-
ru rynku);

�� przeprowadzono szkolenia tematyczne dla 
użytkowników sieci, a także dla informatyków 
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowa-
nie i dalszą rozbudowę infrastruktury teleinfor-
matycznej.
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Kodeks Pracy

Stosunek pracy

Doświadczenia płynące z działalności kontrol-
nej skłaniają do wniosku, że umowy cywilnopraw-
ne stosowane jako podstawa świadczenia pracy 
przez osoby fizyczne są nadużywane w obrocie 
prawnym i zawierane wielokrotnie w sytuacji, w któ-
rej powinna być zawarta umowa o pracę. Pracodaw-
cy, którzy kwestionują wnioski inspektorów o za-
trudnianie zgodnie z charakterem wykonywanej 
pracy, powołują się na okoliczność, że zawarcie 
umowy cywilnoprawnej zostało zaakceptowane 
przez strony umowy. Uzasadniając swoje stano-
wisko, wskazują na zasadę swobody umów oraz 
orzeczenia Sądu Najwyższego, w myśl których
o rodzaju umowy decyduje zgodny zamiar stron
i cel umowy oraz okoliczności istniejące w chwili jej 
zawierania. 

Obowiązujący od 1 stycznia 2004 r. przepis 
art. 221 Kp określa zakres informacji, których pra-
codawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie oraz od pracowników. Regulacja 
ta, łącznie z innymi przepisami o ochronie danych 
osobowych, ma w praktyce skutecznie zapobie-
gać m.in. dyskryminacyjnej selekcji na rynku pracy. 
W poprzednim stanie prawnym – brak zapisu okreś-
lającego dopuszczalny zakres żądanych przez 
pracodawcę informacji powodował spory stron sto-
sunku pracy oraz mógł zagrażać naruszeniem dóbr 
osobistych kandydata do pracy czy pracownika.

Warunki zatrudnienia pracowników

skierowanych do pracy na terytorium RP

z państwa będącego członkiem UE

Z doświadczeń inspektorów pracy w zakresie 
stosowania przepisów o warunkach zatrudnienia 
pracowników skierowanych do naszego kraju z in-
nych państw będących członkami UE wynika, że
w praktyce nie dochodzi do naruszania tych regu-
lacji. Ma to związek przede wszystkim z warunkami 
pracy i płacy obowiązującymi w kraju wysyłającym. 
Z reguły są one korzystniejsze niż w Polsce, nie ma 
zatem obawy, że zaproponowane warunki pracy 
lub płacy będą mniej korzystne niż obowiązują-
ce na terenie kraju, z którego przybyli pracownicy 
delegowani. 

Należy natomiast podkreślić, że w przypadku 
pracowników delegowanych z Polski do krajów bę-
dących członkami UE zauważalne jest zjawisko tzw. 
dumpingu socjalnego, polegające na niezapewnia-
niu pracownikom minimalnych stawek wynagro-
dzenia obowiązujących w kraju delegowania. Obec-
ne przepisy prawa pracy nie przewidują żadnych 
rozwiązań, które uniemożliwiałyby tego rodzaju 
praktyki u pracodawcy. 

Wynagrodzenie za pracę

i inne świadczenia ze stosunku pracy 

W dalszym ciągu wątpliwości interpretacyjne 
wzbudza przepis art. 775 Kp, zgodnie z którym pra-
wo do należności na pokrycie kosztów związanych 
z podróżą służbową pracownik nabywa w sytua-
cji, gdy wykonuje na polecenie pracodawcy zada-
nie służbowe poza miejscowością, gdzie znajduje 
się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem 
pracy. Brak prawnej definicji pojęcia stałe miejsce 
pracy jest przyczyną sporów stron stosunku pracy 
w sprawach dot. przyznawania świadczeń pienięż-
nych z tytułu podróży służbowej. 

Zgodnie z regulacją obowiązującą od 1 czerwca 
2004 r., jeżeli należność nie jest potrącana na rzecz 
pracodawcy, wolną od potrąceń kwotę stanowi 80% 
minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzona zmia-
na daje pracownikom większą swobodę dyspono-
wania swoim wynagrodzeniem. 

W analizowanej regulacji uwagę zwraca brak 
zapisu o stosowaniu odpowiednio art. 871 § 2 Kp, 
zgodnie z którym jeżeli pracownik zatrudniony jest 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od 
potrąceń ulegają proporcjonalnemu obniżeniu. Brak 
takiego zapisu powoduje w praktyce, że dokonywa-
nie potrąceń za zgodą pracownika zatrudnionego 
w niepełnym wymiarze czasu pracy jest w wielu 
przypadkach – zważywszy na wysokość otrzymy-
wanego przez takiego pracownika wynagrodzenia 
– niemożliwe. 

Przepisy o czasie pracy

Często wskazywanym przez inspektorów pro-
blemem jest brak w dziale szóstym Kodeksu pra-
cy regulacji dot. obowiązku tworzenia przez praco-
dawcę harmonogramów czasu pracy (obowiązek 
taki mają np. pracodawcy zatrudniający pracow-
ników ochrony zdrowia lub kierowców). Brak 
takiego dokumentu uniemożliwia prawidłowe usta-
lenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych.

Uwagę zwraca również art. 132 § 3 Kp, który 
mówi, że jeżeli pracownikowi nie zapewniono od-
poczynku dobowego, należy udzielić mu w okresie 
rozliczeniowym odpoczynku w równoważnym wy-
miarze. Wątpliwości interpretacyjne dotyczą sposo-
bu ustalania prawa do takiego odpoczynku.

Należy podkreślić, że w dalszym ciągu brak 
prawnej definicji pojęcia dzień wolny od pracy, co 
prowadzi niejednokrotnie do sporów stron stosunku 
pracy, szczególnie gdy praca ma charakter zmiano-
wy. Nie ma prawnej pewności, przy niejednoznacz-
nych interpretacjach ww. pojęcia, czy sporządzane 
przez pracodawców rozkłady czasu pracy prawi-
dłowo wskazują należne pracownikowi dni wolne 
od pracy.
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Urlopy wypoczynkowe

Wiele dyskusji nadal budzi kwestia nabywania 
prawa do urlopu przez pracowników zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, szczególnie
w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w ciągu 
roku. Zważywszy na brak stosownych regulacji,
w praktyce przyjmuje się, iż należy dokonać korekty 
uwzględniającej zmianę wymiaru. Pozostają jednak 
wątpliwości, czy przyjęta zasada jest wystarczająco 
uzasadniona prawnie. 

Dyskusyjne jest także brzmienie art. 153 § 1 Kp 
określającego prawo pracownika do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,
w którym pracownik podjął pracę. Trudności in-
terpretacyjne sprawia określenie wymiaru urlopu 
cząstkowego w pierwszym roku zatrudnienia; brak 
jest ustawowej regulacji uprawniającej do zaokrą-
glenia go do pełnych jednostek, tak jak w przy-
padku pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. 

Należy wskazać również liczne wątpliwości 
dot. stosowania art. 168 Kp. Zgodnie z przepisem, 
pracodawca jest zobowiązany do udzielenia nie-
wykorzystanego urlopu najpóźniej do końca kwar-
tału kolejnego roku kalendarzowego; termin urlopu 
wypoczynkowego strony stosunku pracy są jednak 
zobowiązane uzgodnić. Tymczasem zdarza się, że 
pracownicy odmawiają realizacji prawa do urlopu 
wypoczynkowego, w tym również do urlopów zale-
głych. Brak powszechnie obowiązującej regulacji, 
wskazującej na uprawnienia w tym zakresie pra-
codawcy i pracownika, powoduje konflikty stron 
stosunku pracy.

Inne ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o czasie pracy kierowców

Nowe rozwiązania przyjęte w ustawie o czasie 
pracy kierowców zasługują na pozytywną ocenę, 
zważywszy że większość z nich podyktowana zos-
tała koniecznością poprawienia stanu prawnego 
określonego poprzednią ustawą. Szczególnie istot-
ne jest doprecyzowanie definicji czasu pracy kierow-
ców, wprowadzenie pojęcia okresu pozostawania
w dyspozycji, a także obowiązku złożenia oświad-
czenia o pracy u innego pracodawcy. Ten ostatni 
wymóg związany jest z koniecznością uwzględnie-
nia czasu pracy kierowcy u wszystkich zatrudnia-
jących go pracodawców. Przyjęte rozwiązanie ma 
zapobiec sytuacji, w której kierowca, w warunkach 
naturalnego zmęczenia pracą u jednego pracodaw-
cy, zmienia pojazd i rozpoczyna pracę w kolejnej 
firmie, gdzie czas pracy ustalany jest od początku; 
praktyka taka jest źródłem realnych zagrożeń dla 
wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Na pozytywną ocenę zasługuje również regu-
lacja dot. sporządzania rozkładów czasu pracy na 
okresy nie krótsze niż 2 tygodnie, jednoznacznie 
określająca obowiązek sporządzania harmonogra-
mów.

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Z pełną aprobatą przyjęto kompleksową regulację 
problematyki związanej z zatrudnianiem pracow-
ników przez agencję pracy tymczasowej w celu 
świadczenia pracy na rzecz pracodawców użytkow-
ników. Przepisy ustawy określają m.in. czasowe li-
mity zatrudniania pracowników tymczasowych oraz 
prace które w tej formule zatrudnienia wykonywane 
być nie mogą. Ponadto formułują zasadę, zgodnie 
z którą pracownik tymczasowy w okresie wykony-
wania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie 
może być traktowany mniej korzystnie w zakresie 
warunków pracy i innych warunków zatrudnienia
niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę 
na takim samym lub podobnym stanowisku. 

Wątpliwości interpretacyjne wzbudza art. 20 
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 
zgodnie z którym w okresie obejmującym 36 ko-
lejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy 
tymczasowej przez pracownika tymczasowego na 
rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może 
przekroczyć 12 miesięcy. Nie ma jasności, jak na-
leży rozumieć zapis – na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, adresatem tej regulacji 
jest agencja pracy tymczasowej, a nie pracodawca 
użytkownik. W praktyce zdarzają się natomiast sy-
tuacje, kiedy pracownik tymczasowy wykonuje pra-
cę na rzecz pracodawcy użytkownika znacznie dłu-
żej niż 12 miesięcy, z tym że zatrudniony jest przez 
różne agencje pracy tymczasowej. 

Dyskusja dotyczy również możliwości zatrud-
niania osób w formule pracy tymczasowej na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. Przepis art. 26 usta-
wy według wielu komentatorów dotyczy jedynie 
osób młodocianych, zgodnie natomiast z inter-
pretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
dostępność zatrudnienia osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych w formule pracy tymczasowej jest 
nieograniczona.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r.

o informowaniu pracowników

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Po wejściu w życie regulacji pojawiły się wątpli-
wości dotyczące sposobu tworzenia rady pracow-
ników oraz definicji podmiotów, do których stosuje 
się nowe przepisy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 mają one 
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zastosowanie do pracodawców wykonujących dzia-
łalność gospodarczą. Ustawa nie definiuje jednak 
pojęcia wykonujący działalność gospodarczą. 

Wątpliwości dotyczą także zasad postępowa-
nia w przypadku zmniejszenia stanu zatrudnienia
w czasie trwania kadencji rady pracowników. Nie 
ma pewności, czy wówczas skład rady powinien 
pozostać niezmieniony do końca kadencji.

Dyskusje budzi również brzmienie art. 8 usta-
wy, zgodnie z którym pracodawca obowiązany 
jest zorganizować wybory na pisemny wniosek co 
najmniej 10% pracowników. Przepis nie określa, 
czy ustalając liczbę pracowników wymaganą do 
złożenia takiego wniosku należy uwzględniać stan 
zatrudnienia z dnia zgłoszenia wniosku, czy też ob-
liczać ją ze średniej liczby zatrudnionych w okresie 
ostatnich 6 miesięcy.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
pracodawca ma obowiązek informowania o stanie, 
strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia. 
Zgłaszane są wątpliwości, czy pracodawca powi-
nien np. informować radę o zatrudnieniu każdego 
kolejnego pracownika.

Akty wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wskazane jest wprowadzenie wzoru zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia bhp, by wyelimi-
nować stosowanie wzoru zamieszczonego w za-
łączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania
i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych, ponieważ nie przewiduje on infor-
macji o rodzaju szkolenia i nie uwzględnia formy 
szkolenia w postaci instruktażu.

Zastrzeżenia budzą zapisy § 15 ust. 1 oma-
wianego rozporządzenia. Nieprecyzyjne kryterium 
stopnia zagrożeń, uzasadniających prowadzenie 
szkoleń okresowych nie rzadziej niż raz w roku, 
powoduje że bardzo wielu pracodawców nie prze-
strzega tego przepisu, a inspektorzy pracy nie mogą 
go skutecznie egzekwować. 

Przyczyną wielu wątpliwości jest także brak 
definicji pojęcia stanowisko robotnicze. Trudno tym 
samym rozstrzygnąć, czy np. takie grupy zawodowe 
jak sprzedawcy czy listonosze mieszczą się w ww. 
kategorii.

Wskazane jest również zdefiniowanie jednostki 
organizacyjnej, upoważnionej – obok pracodawcy 
– do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

Ponadto inspektorzy pracy krytycznie oceniają 
szkolenia realizowane w formie samokształcenia 

kierowanego; jak wynika z obserwacji inspektorów, 
w znacznej części przypadków jest to forma „kupo-
wania” zaświadczeń. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

związanych z narażeniem na hałas

lub drgania mechaniczne 

Rozporządzenie jednoznacznie rozstrzyga za-
gadnienia związane z narażeniem na hałas oraz 
drgania mechaniczne, i nie budzi żadnych wątpli-
wości.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy

Rozporządzenie adekwatnie reguluje tryb, me-
tody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących w środowisku pracy oraz sposób 
rejestrowania i przechowywania wyników badań
i pomiarów. 

Pewne zapisy wymagają jednak doprecyzowa-
nia. W myśl § 2 ust. 1, badań i pomiarów czynnika 
szkodliwego nie przeprowadza się, jeżeli wyniki 
dwóch ostatnio przeprowadzonych badań i po-
miarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego 
dopuszczalnego stężenia lub natężenia. W prze-
pisie nie określono jednak terminu tego drugiego 
pomiaru. W praktyce więc pracodawcy poprzesta-
ją na jednorazowym badaniu czynnika szkodliwego,
w tym rakotwórczego lub mutagennego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,

preparatów, czynników lub procesów

technologicznych o działaniu rakotwórczym

lub mutagennym w środowisku pracy 

W ocenie PIP, wadą rozporządzenia jest brak 
definicji takich pojęć jak narażenie i kontakt z czyn-
nikiem rakotwórczym lub mutagennym. W związku 
z tym pracodawcy mają wątpliwości interpretacyjne 
i popełniają błędy w prowadzeniu rejestrów: prac
z czynnikami chemicznymi o działaniu rakotwór-
czym lub mutagennym oraz pracowników zatrud-
nionych przy tych pracach.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczą również § 8,
w którym zobowiązuje się pracodawcę do „doko-
nania weryfikacji uprzedniej oceny narażenia zawo-
dowego”, chociaż wcześniej pracodawca nie został 
zobowiązany jakimkolwiek zapisem do dokonania 
takiej oceny.

Ponadto w rozporządzeniu brakuje informa-
cji, że narażenie nie może przekraczać wartości 
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dopuszczalnej czynnika rakotwórczego lub muta-
gennego (NDS). W tym zakresie rozporządzenie 
jest niezgodne z art. 5 pkt 4 dyrektywy 2004/37/WE
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pra-
cowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 
na działanie czynników rakotwórczych lub mutage-
nów podczas pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

zatrudnionych na stanowiskach pracy,

na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 

Zapis § 14 ust. 2 stanowi, że pracodawca po-
winien zapewnić pracownikom niezbędne środki 
ochrony indywidualnej, przy czym odzież ochronna 
i obuwie ochronne powinny być wykonane z ma-
teriałów antyelektrostatycznych i spełniać kryteria 
określone w przepisach w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej. 
Tymczasem pkt. 2. 3 załącznika II do dyrektywy 
1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
stanowi, że: „…Pracownicy muszą być zaopatrze-
ni w odpowiednie ubiory zawierające materiały, 
które nie tworzą wyładowań elektrostatycznych 
mogących powodować powstawanie środowisk 
wybuchowych”. 

W przeszłości polscy pracodawcy wyposażali 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach, gdzie 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, również 
w bieliznę antyelektrostatyczną. Jednak obecnie 
ograniczają się wyłącznie do odzieży wierzchniej, tj. 
spodni, bluz i koszul. Ze względów bezpieczeństwa 
wskazane jest wprowadzenie do ww. rozporządze-
nia zapisu zgodnego z prawem unijnym.

Należałoby również – na co wskazują wyniki 
kontroli prowadzonych przez Państwową Inspek-
cję Pracy – załączyć do rozporządzenia wzór Do-
kumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed 
wybuchem.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

30 grudnia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy w odlewniach metali

W przepisach rozporządzenia pominięte zostały 
technologie o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza
w odlewnictwie metali nieżelaznych, jak np. odlewa-
nie grawitacyjne w kokilkach, odlewanie w maszy-
nach ciśnieniowych, odlewanie odśrodkowe.

W rozporządzeniu nie uwzględniono również 
procesów uszlachetniania metali (rafinacji, mody-
fikacji, sferoidyzacji itp.), mimo że towarzyszy im 

wiele zagrożeń zawodowych i wypadkowych, takich 
jak emisja czynników szkodliwych (w tym rakotwór-
czych) do środowiska pracy, zagrożenie wybuchem, 
poparzeniem, a także problematyki zagrożeń dot. 
większości maszyn odlewniczych, w tym maszyn do 
wykonywania rdzeni, urządzeń do przygotowywania 
i przerobu mas formierskich, urządzeń do wybijania 
form, rdzeni, itp.

Uwagi szczegółowe:
�� w § 12 znajduje się zapis o zakazie pracy pod 

zawieszoną formą odlewniczą, z pominięciem 
innych urządzeń lub przedmiotów stwarzają-
cych zagrożenie (np. kadzi odlewniczej z cie-
kłym metalem);

�� § 24 ust. 2 stanowi, że okna kabiny suwnicy 
narażonej na działanie promieniowania ciepl-
nego lub odprysków ciekłego metalu mają być 
osłonięte siatką ochronną o bardzo małych 
oczkach. W praktyce siatki te bardzo szybko, 
pod wpływem m.in. odprysków metalu, stają się 
nieprzezierne i utrudniają obserwację operato-
rowi suwnicy, co stwarza dodatkowe zagrożenia 
na hali produkcyjnej. Zasadne jest dokonanie 
zmiany w treści przepisu, dopuszczającej za-
stosowanie innego rodzaju zabezpieczenia, np. 
szkła bezodpryskowego odpornego na działa-
nie odprysków roztopionego metalu;

�� w § 28 powinno znaleźć się odniesienie do 
szczegółowych regulacji zawartych w rozpo-
rządzeniu MGPiPS z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natrysko-
wym i natryskiwaniu cieplnym;

�� § 29 określający środki ochrony indywidualnej 
dla pracowników mających bezpośredni kontakt 
z ciekłym metalem powinien uwzględniać nakry-
cia głowy.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji 

pasz pochodzenia roślinnego

Rozporządzenie zostało wydane przed wej-
ściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
We wskazanych przepisach występują pewne roz-
bieżności, np.:
�� § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Gospodarki Żywnościowej stanowi, że pasy 
pędni znajdujące się na wysokości do 2 m od 
poziomu podłogi powinny być osłonięte, na-
tomiast w § 55 ust. 1 ogólnych przepisów bhp 
zapisano, że elementy ruchome i inne części 
maszyn powinny być osłonięte od poziomu pod-
łogi, podestu do wysokości co najmniej 2,5 m;
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�� § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiGŻ stanowi, 
że prace wewnątrz zbiorników mogą być wyko-
nywane po uprzednim wydaniu polecenia przez 
pracodawcę lub osobę upoważnioną, ale nie ma 
wymogu formy pisemnej, o czym mówi z kolei 
§ 86 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporządzenie MRiGŻ nie formułuje też obo-

wiązku, by osoby asekurujące prace wewnątrz 
zbiornika były wyposażone w takie same środki 
ochrony indywidualnej jak pracownik wchodzący do 
zbiornika. Wymagania takie są natomiast zawarte
w § 89 ust. 3 przepisów ogólnych.

Podkreślić należy, że przepisy ogólne bhp sta-
wiają ostrzejsze wymagania w zakresie wykonywa-
nia prac szczególnie niebezpiecznych niż przepisy 
omawianego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi

i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie

Generalnie regulacje rozporządzenia należy oce-
nić pozytywnie, niemniej doprecyzowania lub zmian 
wymagają następujące zapisy:
�� § 6 ust. 3, w którym pominięto kwestie zabezpie-

czenia sprzętu przed niepożądanym uruchomie-
niem go przez osoby postronne;

�� § 11 stanowiący, że w kabinie operatora sprzę-
tu samojezdnego może przebywać tylko osoba 
obsługująca sprzęt, co jest sprzeczne z § 46
ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia, który dopuszcza możliwość prze-
wożenia pasażera, jeżeli producent przewidział 
taką ewentualność i odpowiednio przystosował 
kabinę pojazdu;

�� § 58 ust. 1, który należałoby ujednolicić z rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie oraz postanowieniem Polskiej Normy 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczą-
ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instala-
cje elektryczne w gospodarstwach rolniczych 
i ogrodniczych.
Nowelizacja omawianego rozporządzenia w za-

kresie zagadnień dot. instalacji powinna polegać 
na bezpośrednim odesłaniu do postanowień ww. 
normy. Należałoby jednocześnie wprowadzić obo-
wiązek okresowej kontroli (co najmniej raz w roku) 
eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycz-
nych, z uwzględnieniem badań skuteczności dzia-
łania ochron przeciwporażeniowych. 

Ponadto rozporządzenie powinno zawierać 
precyzyjny wykaz samojezdnych lub stacjonarnych 
maszyn rolniczych, do obsługi których wymagane 
są dodatkowe kwalifikacje.

Wnioski legislacyjne

Główny Inspektor Pracy – realizując uprawnie-
nia określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
– skierował do właściwych ministrów 16 wniosków 

legislacyjnych. Wnioski te zawierały propozycje 
nowelizacji przepisów, jak również wydania nowych 
aktów prawnych, głównie z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

W lutym 2006 r. Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Transportu i Budownictwa o wprowa-
dzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budow-
lanych oraz rozporządzeniu Ministrów Komunika-
cji Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych. Wniosek dotyczył 
uporządkowania przepisów oraz ujednolicenia po-
jęć w ww. rozporządzeniach i wydania jednego roz-
porządzenia regulującego sprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania wszystkich 
robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, powstałego
w wyniku scalenia obu rozporządzeń. Ministerstwo 
Transportu i Budownictwa przyjęło przekazane uwa-
gi. W maju 2006 r. Ministerstwo Transportu i Bu-
downictwa przekształcono w Ministerstwo Trans-
portu, Ministerstwo Budownictwa oraz Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej. Żaden z nowych resortów 
nie podjął prac legislacyjnych. W związku z tym
w kwietniu 2007 r. Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Budownictwa z prośbą o podjęcie dzia-
łań zgodnie z ww. wystąpieniem z lutego 2006 r. do 
Ministra Transportu i Budownictwa.

Trzy inne wnioski, skierowane do Ministra Trans-
portu i Budownictwa, uzasadniały konieczność
wydania przepisów dot. wymagań technicznych 
w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz warunków 
sanitarno-bytowych na:
�� morskich statkach handlowych;
�� małych i specjalistycznych statkach eksploato-

wanych w żegludze przybrzeżnej, osłoniętej
i portowej;

�� statkach żeglugi śródlądowej.
W odpowiedzi Ministerstwo Transportu i Budow-

nictwa poinformowało, że:
�� przewiduje w 2007 r. uchylenie rozporządzenia

Ministra Żeglugi z dnia 28 września 1973 r. w spra-
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wie technicznych warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych 
na morskich statkach handlowych i uregulowa-
nie zagadnień w nowym akcie prawnym;

�� wymagania dotyczące pomieszczeń załogi na 
statkach morskich są regulowane obecnie po-
stanowieniami ratyfikowanych Konwencji MOP 
nr 92 i nr 133; 

�� prowadzone są prace legislacyjne nad rozpo-
rządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy na statkach żeglugi śródlądowej
i przybrzeżnej. Projekt rozporządzenia zostanie 
skierowany do uzgodnień międzyresortowych 
w 2007 r.

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej przed-
stawiono wniosek dotyczący nowelizacji ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej –
w zakresie czasu pracy wychowawców i asysten-
tów wychowawców w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych typu rodzinnego. Zaproponowano 
wprowadzenie w ustawie zapisu pozwalającego wy-
chowawcom i asystentom wychowawców – zatrud-
nionym w ww. placówkach – na świadczenie pracy 
w systemie zadaniowego czasu pracy. Z uwagi na 
specyfikę omawianych placówek, konieczne jest 
ustalenie dla wychowawców górnej granicy pod-
stawowego wymiaru czasu pracy w skali tygodnia 
(przeciętnie 6–dniowy tydzień pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 mie-
sięcy). 

Do dnia opracowania niniejszego raportu, Mini-
ster nie udzielił odpowiedzi na ww. wniosek.

Ministrowi Gospodarki przekazane zostały 
wnioski legislacyjne dotyczące:
�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz 
remoncie jednostek pływających; 

�� ujednolicenia przepisów określających tryb uzy-
skiwania kwalifikacji do obsługi wózków jezdnio-
wych z napędem silnikowym oraz dokumentów 
potwierdzających te kwalifikacje;

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania wyrobów za-
wierających azbest, w celu wdrożenia do prawa 
polskiego artykułu 12 b dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2003/18/UE stanowią-
cego, że „przed pracami usuwania azbestu, fir-
my muszą wykazać się umiejętnościami w tej 
dziedzinie…”, a także uszczegółowienia zapi-
sów § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2 pkt 4, poprzez:
– określenie minimalnego terminu zgłoszenia 

właściwemu OIP prac związanych z zabez-

pieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawie-
rających azbest – na co najmniej 10 dni przed 
ich rozpoczęciem,

– dokładne określenie warunków technicznych 
prowadzenia monitoringu powietrza, o któ-
rym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4.

W odpowiedzi Minister Gospodarki poinformo-
wał m.in, że prace nad nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz 
remoncie jednostek pływających zostaną podjęte 
w 2007 r. i uwzględnią propozycje zgłoszone przez 
Głównego Inspektora Pracy. 

Minister nie podzielił natomiast stanowiska PIP 
w sprawie potrzeby zmiany przepisów dot. trybu 
uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym oraz dokumentów 
potwierdzających te kwalifikacje; zastępca Główne-
go Inspektora Pracy ponowił (w kwietniu 2007 r.) 
wniosek o ujednolicenie ww. przepisów.

Ustosunkowując się do wniosków dot. nowe-
lizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających az-
best, Minister poinformował, że zarówno ustawy, jak 
i inne akty prawne dot. azbestu, wydane przez mi-
nistrów właściwych ds. gospodarki, pracy, zdrowia
i ochrony środowiska, dostosowane są do przepi-
sów unijnych.

Główny Inspektor Pracy, powołując się na analo-
giczne rozwiązania w innych państwach UE, pono-
wił jednak wniosek w sprawie uregulowania terminu 
zgłoszenia – właściwemu okręgowemu inspektoro-
wi pracy – prac związanych z zabezpieczaniem lub 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Do Ministra Zdrowia skierowano 2 wnioski legi-
slacyjne odnośnie:
�� nowelizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r.

o substancjach i preparatach chemicznych, 
przez wprowadzenie w art. 1 ust. 3 pkt 3 lit. d) 
zapisu, który pozwoli na objęcie środków ochro-
ny roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne 
– przepisami dotyczącymi kart charakterystyki, 
analogicznie jak w przypadku innych niebez-
piecznych substancji i preparatów chemicznych,
w szczególności przeznaczonych dla użytkowni-
ków zawodowych.
W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, 

że proponowana zmiana została już wprowadzona 
do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 
związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej.
�� nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.

o zakładach opieki zdrowotnej w części dotyczą-
cej czasu pracy pracowników, poprzez:
–� określenie norm czasu pracy dostosowanych 

do przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
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–� obniżenie przeciętnie 42-godzinnej tygo-
dniowej normy czasu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym – do 40 godzin,

–� ustalenie obliczania okresów rozliczenio-
wych w miesiącach, a nie tygodniach.

Podjęte zostały działania na rzecz nowelizacji 
ustawy. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pra-
cy uczestniczą w posiedzeniach Zespołu do Spraw 
Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania 
w Ochronie Zdrowia.

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedsta-
wiony został wniosek zmierzający do nowelizacji 
rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawo-
zów mineralnych i organiczno-mineralnych.

Wniosek dotyczył rozszerzenia zapisów rozpo-
rządzenia o zasady bezpiecznego magazynowania 
ww. środków w małych i średnich gospodarstwach 
rolnych, niewielkich punktach sprzedaży pestycy-
dów oraz w warunkach polowych przy chemicznym 
zwalczaniu szkodników leśnych (budowa i utrzymy-
wanie magazynów wyposażonych w kosztowne in-
stalacje nie ma w takich przypadkach racjonalnego 
uzasadnienia, zwłaszcza że niewielkie ilości pesty-
cydów przechowywane są doraźnie, w okresie prac 
ochronnych).

W odpowiedzi, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poinformował, że nie znajduje podstaw do noweliza-
cji wskazanego rozporządzenia.

Ministrowi Środowiska zgłoszono wniosek 
w sprawie wydania – na podstawie art. 23715 § 2 
Kodeksu pracy – rozporządzenia określającego wy-
magania bezpieczeństwa i higieny pracy przy go-
spodarowaniu odpadami komunalnymi. Minister 
podzielił stanowisko PIP. W marcu 2007 r. Minister 
skierował projekt rozporządzenia do uzgodnień 
międzyresortowych.

Ministrowi Edukacji Narodowej przekazano
2 wnioski legislacyjne dot. nowelizacji:

�� ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela – poprzez uzupełnienie jej zapisów 
o regulacje, które będą uwzględniały odręb-
ność pracy szkół powoływanych przy przed-
stawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych, jak też zatrudnionych w nich 
nauczycieli. Organizacja pracy tych szkół 
i konieczność dostosowania jej do specyfiki 
nauczania w danym kraju (terminy rozpoczy-
nania i kończenia zajęć szkolnych, terminy 
ferii zimowych) oraz brak w tym zakresie 
jednoznacznych uregulowań powodują – jak 
wykazały kontrole – częste naruszanie upraw-
nień pracowniczych nauczycieli zatrudnionych 
w ww. szkołach. Konsekwencją zmian w Karcie 
Nauczyciela będzie konieczność nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty.
Do chwili opracowania niniejszego raportu, Mini-

ster nie udzielił odpowiedzi na ww. wniosek.
�� ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty – poprzez jednoznaczne określenie, iż 
zespół szkół jest pracodawcą dla zatrudnionych 
w tej placówce nauczycieli i pracowników niebę-
dących nauczycielami. We wniosku wskazano, 
że zatrudnianie nauczycieli w niepełnym wy-
miarze (w celu uzupełnienia etatu) przez dy-
rektorów szkół w poszczególnych placówkach 
wchodzących w skład zespołu szkół narusza 
art. 62 ustawy o systemie oświaty.
Został już przygotowany projekt nowelizacji 

ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Na-
uczyciela.

Zakres kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy 
obejmuje również opiniowanie aktów prawnych. 
W 2006 r. zaopiniowano 40 projektów przepisów, 
w tym: 3 ustawy, 4 rozporządzenia Rady Ministrów 
oraz 33 rozporządzenia ministrów. 

Uwagi i propozycje zgłoszone przez PIP w więk-
szości uzyskały akceptację i zostały uwzględnione 
w projektach lub też obowiązujących już aktach 
prawnych.

OCENA ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ORAZ WNIOSKI LEGISLACYJNE
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ZAGROŻENIA ZAWODOWE W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

1. Wypadki przy pracy

Jednym z badań statystyki publicznej prowa-
dzonej przez GUS, jest coroczne badanie w za-
kresie wypadków przy pracy.a) Dotyczy ono osób 
pracujących w gospodarce narodowej, poza indy-
widualnymi gospodarstwami rolnymi.

Z opublikowanych informacji wstępnych za rok 
2006b) wynika, że w wypadkach przy pracy po-

szkodowanych zostało 95 465 osób, tj. o 11 063 
(13,1%) więcej niż w roku poprzednim. Na wzroście 
ogólnej liczby osób poszkodowanych zaważyło 
przede wszystkim znaczne zwiększenie się liczby 
wypadków lżejszych (o 13,3%). W wypadkach 
śmiertelnych liczba ofiar wzrosła z 468 w 2005 r. 
do 493 w 2006 r., tj. o 5,3%. Zwiększyła się również 
liczba ofiar wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała
z 956 w 2005 r. do 986 w 2006 r., tj. o 3,1%.

Wzrost liczby osób poszkodowanych odno-
towano we wszystkich sekcjach gospodarkic),
a zwłaszcza w: przetwórstwie przemysłowym, 
handlu i naprawach oraz budownictwie. W wymie-
nionych rodzajach działalności (oraz dodatkowo
w: transporcie, gospodarce magazynowej i łączno-
ści; pozostałej działalności usługowej komunalnej, 
społecznej i indywidualnej) wzrost liczby osób 

poszkodowanych dotyczył wszystkich kategorii wy-
padków – śmiertelnych, ciężkich i lżejszych.

a) badaniem statystycznym objęte są wszystkie wypadki 
przy pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wy-
padkami przy pracy. Dane o wypadkach przy pracy 
uzyskiwane są ze statystycznej karty wypadku przy 
pracy (Z-KW), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie sta-
tystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z dnia 22 
grudnia 2004 r. Nr 269, poz. 2672). Wypadkami trakto-
wanymi na równi z wypadkami przy pracy są wypadki
w czasie trwania podróży służbowej; w związku z odby-
waniem szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub 
ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pra-
cy lub przy wykonywaniu zadań zleconych przez dzia-
łające w zakładzie pracy organizacje, np. związkowe.

b)  wypadki przy pracy zgłoszone w danym roku.
c)  klasyfikacja wypadków wg Polskiej Klasyfikacji Działal-

ności (PKD).
d)  jest to liczba osób poszkodowanych w wypadkach 

przypadających na 1000 pracujących

Informacje o stanie wypadkowości winny być 
interpretowane również w kontekście danych dot. 
sytuacji gospodarczej. Według wstępnych szacun-
ków GUS, w 2006 roku realny wzrost PKB wyniósł 
5,8%, wobec 3,5% w 2005 roku. Produkcja sprze-
dana przemysłu (w przedsiębiorstwach o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób) była o 11,8% wyższa
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 
Natomiast produkcja budowlano-montażowa, obej-
mująca roboty o charakterze inwestycyjnym i re-
montowym, zrealizowana na terenie kraju przez 
przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracują-
cych powyżej 9 osób, była aż o 17,5% wyższa niż
w 2005 roku. Jednocześnie, w związku ze znaczną 
emigracją zarobkową polska gospodarka zaczynała 
odczuwać niedobór wysokokwalifikowanych i do-
świadczonych kadr pracowniczych. Skutkowało to 
nasilaniem się zjawiska zatrudniania pracowników 
„przypadkowych” – niedoświadczonych i bez wła-
ściwego przygotowania zawodowego. Można oce-

nić, że wspomniane czynniki miały istotny wpływ 

na pogorszenie się stanu wypadkowości
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Wykres 72. Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
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Wskaźnik częstości wypadkówd) wzrósł z po-
ziomu 7,99 w 2005 r. do 8,87 w 2006 r., tj. o 10,9%. 
Nadal największa wypadkowość występowała
w sekcjach: górnictwo – 16,77 (w 2005 r. – 15,43), 
przetwórstwo przemysłowe – 14,72 (w 2005 r. 
– 13,17), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 13,53 
(w 2005 r. – 12,65), budownictwo – 12,66 (w 2005 r.
– 10,99) oraz ochrona zdrowia i pomoc społecz-
na – 11,99 (w 2005 r. – 10,65). Szczegółowe infor-
macje nt. wskaźników wypadków ogółem oraz 
śmiertelnych i ciężkich przedstawione są na wy-
kresach.

Rok 2006 przyniósł w czterech województwach 

wzrost liczby osób poszkodowanych we wszyst-
kich rodzajach wypadków przy pracy (w mało-
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Mapa 1. Poszkodowani w wypadkach ogółem wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących) 

Mapa 2. Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych wg województw
(wskaźnik częstości wypadków na 1000 pracujących) 

Polska w 2005: 0,044

Polska w 2006 roku: 0,046 Źródło: dane GUS

Polska w 2006 roku: 8,87 Źródło: dane GUS

Polska w 2005: 7,99
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Wykres 73b. Poszkodowani w wypadkach 

śmiertelnych

 (wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 73c. Poszkodowani w wypadkach 

ciężkich w latach 1999–2006

(wskaźnik na 1000 pracujących)
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Wykres 73a. Poszkodowani w wypadkach ogółem (wskaźnik na 1000 pracujących)

Źródło: dane GUS
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polskim, podkarpackim, śląskim oraz warmińsko-
-mazurskim). Spadek liczby ofiar śmiertelnych od-
notowano w województwach: kujawsko-pomorskim, 
mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, 
świętokrzyskim oraz zachodniopo-morskim. 

Dane statystyczne dot. wypadków przy pracy 
wg sekcji gospodarki narodowej oraz województw 
zawarte są w załącznikach nr 5a i 5b.

2.  Zatrudnieni w warunkach zagrożenia

Badanie statystyczne, przeprowadzane co roku 
przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczy jedno-

stek, w których liczba pracujących przekracza 

9 osób.

W 2006 r. ww. badaniem GUS objął 61,1 tys.
zakładów, które zatrudniały łącznie 5086,6 tys. 
osób, tj. 47,3%e) ogółu pracujących w gospodar-
ce narodowej (z wyłączeniem rolnictwa indywi-
dualnego). Spośród wymienionej grupy, w wa-

runkach zagrożenia pracowało 590,5 tys. osóbf)

(tj. 11,6% ogółu zatrudnionych w zbadanych
zakładach); (w 2005 r. – 576,5 tys. osób, tj. 12,0%). 

Wskaźnik zagrożenia dla zdrowia pracowników 
mierzony liczbą zatrudnionych w warunkach za-
grożenia na 1000 zatrudnionych zmniejszył się do 
poziomu 116,1 (spadek o prawie 3% w stosunku do 
roku 2005).

Nadal najwięcej osób zatrudnionych było w wa-
runkach zagrożenia czynnikami związanymi ze śro-
dowiskiem pracy (66 osób na 1000 zatrudnionych), 
następnie – z uciążliwością pracy (35) oraz z czyn-
nikami mechanicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi (14).

Spośród sekcji i działów gospodarki, najwyż-
sze wartości ww. wskaźnika nadal występowały
w górnictwie – 389,7 na 1000 zatrudnionych (w 2005 r.
– 426,8). 

W sekcji przetwórstwo przemysłowe nastę-
pujące działy odnotowały, podobnie jak w latach
poprzednich, wysoki poziom wskaźników: pro-

e)  obliczenia na podstawie przeciętnej liczby pracujących 
w 2006 r.

f)  liczonych tylko raz w grupie czynnika przeważającego 
tzn. zagrożenia środowiskiem pracy, uciążliwością pra-
cy lub czynnikami mechanicznymi.
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g)  skrócona nazwa działu gospodarki narodowej

Wykres 74. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia (wskaźnik na 1000 zatrudnionych)
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Mapa 3. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia wg województw (wskaźnik na 1000 zatrudnionych) 

Polska w 2005: 119,6

Polska w 2006 roku: 116,1 Źródło: dane GUS

dukcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy
i wiklinyg) – 352,5 (w 2005 r. – 366,6), produkcja
metali – 05,8 (281,1), a także dział pn. produkcja
pozostałego sprzętu transportowego – 301,9 
(274,2).

Terytorialna struktura zagrożeń czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia nie ulega od lat zasad-
niczym zmianom. Najtrudniejsze warunki pracy 

nadal występują w województwie śląskim (co 

piąta osoba pracuje tam w warunkach zagrożenia 
dla zdrowia).

Najmniej szkodliwe dla zdrowia warunki pra-

cy odnotowuje się w województwie mazowieckim 
(co 17 osoba zatrudniona w warunkach zagrożenia 
dla zdrowia), a także w woj. łódzkim i podlaskim 
(odpowiednio – co 13 i 14).
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Szczegółowe dane statystyczne dot. zatrud-
nionych w warunkach zagrożenia – wg sekcji
i działów gospodarki narodowej – zawiera załącznik 
nr 6.

3.  Choroby zawodowe

W 2006 r., według danych Centralnego Rejes-
tru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy 
w Łodzi, odnotowano w Polsce 3129 przypadków 

chorób zawodowych, tj. o 120 (3,7%) mniej niż
w roku 2005.

Współczynnik zachorowalności na choroby za-
wodowe (tj. liczba chorób zawodowych na 100 tys.

Wykres 75. Struktura zagrożeń czynnikami środowiska pracy (osobozagrożenia)*

* jest to suma działających na pracownika szkodliwych czynników, osoba liczona jest tyle razy na ile czynników szkodliwych jest 
narażona 
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hałas

pyły zwłókniające

substancje chemiczne

inne pyły przemysłowe

pozostałe

zatrudnionych) utrzymał tendencję spadkową

i w 2006 r. wyniósł 32,8 (w 2005 r. – 34,8).
W badanym okresie – w porównaniu do roku 

2005 – nastąpił spadek liczby chorób zawodowych 
polegających na trwałym ubytku słuchu – o 43 przy-
padki (tj. 12,7%) oraz chorób opłucnej lub osier-
dzia wywołanych pyłem azbestu – o 42 przypadki
(tj. 56,8%), a także chorób skóry – o 35 przypadków 
(tj. 21,5%) i zatruć – o 33 przypadki (tj. 38,4%). 

Natomiast największy wzrost wystąpił w zakre-
sie przewlekłych chorób narządu głosu spowodo-
wanych nadmiernym wysiłkiem głosowym – o 81 
przypadków (tj. 11,9%). Choroby te nadal mają naj-
większy udział w ogólnej liczbie chorób zawodo-
wych (w 2006 r. – 24,4%), a w następnej kolejnoś-

Wykres 76. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych)

Żródło: dane IMP w Łodzi
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Wyszczególnienie
(sekcja, dział)

pylice 
płuc

trwały 
ubytek 
słuchu

choroby zakaźne 
lub pasożytnicze 

albo ich następstwa

zespół 
wibracyjny

przewlekłe choroby 
narządu głosu 
spowodowane 

wysiłkiem głosowym

rolnictwo, łowiectwo, włączając 
działalność usługową 0,0% 5,7% 51,8% 0,7% 0,0%

leśnictwo, włączając działalność 
usługową 0,0% 0,4% 88,7% 9,3% 0,0%

górnictwo 75,2% 13,5% 0,0% 4,0% 0,0%

w tym: górnictwo węgla 
kamiennego i brunatnego 
(lignitu); wydobywanie torfu

77,2% 11,9% 0,0% 4,1% 0,0%

produkcja wyrobów
z pozostałych surowców 
niemetalicznych

52,8% 7,4% 0,0% 0,9% 0,0%

produkcja metali 40,7% 25,0% 0,0% 3,7% 0,0%

produkcja maszyn i urządzeń, 
gdzie indziej niesklasyfikowana 28,4% 27,2% 2,5% 4,9% 0,0%

produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 8,2% 59,2% 0,0% 4,1% 0,0%

budownictwo 37,4% 25,2% 0,0% 6,5% 0,0%

transport lądowy; transport 
rurociągowy 0,0% 33,3% 11,1% 5,6% 0,0%

edukacja 0,0% 0,5% 1,2% 0,3% 96,8%

ochrona zdrowia i opieka 
społeczna 0,0% 0,3% 67,4% 0,3% 8,8%

Struktura najczęściej występujących chorób zawodowych w wybranych sekcjach

i działach gospodarki narodowej w 2006 r.

ci: pylice płuc – 21,3% (20,7%); choroby zakaźne 
lub pasożytnicze albo ich następstwa – 19,3; obu-
stronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego 
– 9,4%. 

Spośród sekcji i działów gospodarki narodo-

wej, najwyższą zapadalność na choroby zawodowe 
h)  klasyfikacja gospodarki narodowej według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD)

Wśród dominujących chorób zawodowych są 
następujące schorzenia: przewlekłe choroby na-
rządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem 
głosowym (dotyczą one w zdecydowanej większo-
ści nauczycieli) oraz choroby zakaźne lub pasożyt-
nicze albo ich następstwa (występujące głównie 
wśród pracowników ochrony zdrowia, rolników
i leśników).

odnotowano w leśnictwie, włączając działalność 
usługowąh) – 664,8; górnictwie – 309,1; produkcji 
metali – 162,8 oraz rolnictwie i łowiectwie, włączając 
działalność usługową – 128,4.

W 2006 r. najwyższy współczynnik zapadalnoś-
ci na choroby zawodowe odnotowano w wojewódz-

twach: lubelskim – 73,7, śląskim – 70,2, świętokrzy-
skim – 62,6, podlaskim – 45,6, małopolskim – 41,4
i wielkopolskim – 33,5.

Szczegółowe dane statystyczne dot. chorób za-
wodowych – wg jednostek chorobowych – zawiera 
załącznik nr 7.
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Polska w 2005: 34,8

Polska w 2006 roku: 32,8 Źródło: dane Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Mapa 4. Choroby zawodowe (współczynnik zapadalności na 100 tys. zatrudnionych) 

4.  Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe w rolnictwie 
indywidualnym

W 2006 r., według danych Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, rolnicy zgłosili do
placówek terenowych i oddziałów regionalnych 
KRUS 32 564 zdarzeń wypadkowych, tj. o 991 
(3%) mniej niż w roku 2005. Za wypadki przy 

pracy rolniczej uznano 30 917 zdarzeń, tj. o 447 
(1,4%) mniej niż w roku poprzednim, przy czym 
w związku z 20 651 wypadkami zostały wypłaco-

ne odszkodowania (w 2005 r. – 20 869). Wskaźnik 
wypadkowości wśród rolników mierzony liczbą po-
szkodowanych na 1000 ubezpieczonych rolników 
spadł do poziomu 12,9 i jest to najniższa wartość od 
kilkunastu lat. Pomimo systematycznego zmniej-

szania się wskaźnika, nadal znacznie przekracza 

on ogólny wskaźnik wypadkowości dla kraju; 
wypadki w rolnictwie indywidualnym zdarzają się 
1,5-krotnie częściej niż w pozostałych gałęziach 
gospodarki.

W badanym okresie odnotowano zmniejszenie 
– o 4% – liczby wypadków śmiertelnych wśród 
rolników (ze 128 ofiar w 2005 r. do 123 w 2006 r.). 
Wskaźnik wypadkowości tych zdarzeń nie zmienił 
się i wyniósł 0,08.

Najwięcej śmiertelnych wypadków przy pracy 
rolniczej to skutek przejechania, uderzenia lub po-

chwycenia przez środki transportu w ruchu (38%),
a także nagłych zachorowań – 29% oraz upadków
(z drabin, dachów) – 10,2%.

Jako źródło powtarzających się przyczyn wy-
padków należy wymienić:
�� nieprzestrzeganie zasad bhp, nieodpowiednia 

organizacja i metody pracy;
�� niestosowanie ochron osobistych, odzieży

i obuwia roboczego;
�� stosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi nie-

spełniających wymogów bezpieczeństwa; prze-
starzałe technologie produkcji;

�� nieporządek w pomieszczeniach gospodar-
czych, zły stan powierzchni podwórzy, praca pod 
wpływem alkoholu, pośpiech i nieostrożność; 

�� nieznajomość zasad bezpiecznego użytkowa-
nia maszyn i urządzeń wynikających z instrukcji 
obsługi;

�� nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogo-
wego.
Największą liczbę wypadków przy pracy 

rolniczej odnotowano w następujących woje-

wództwach: warmińsko-mazurskim – 20,2 na 
1000 zatrudnionych; kujawsko-pomorskim – 16,8; 
lubelskim – 16,1; podlaskim – 15,9; oraz lubuskim 
– 15,3. Natomiast najmniej ww. wypadków miało 
miejsce w województwie opolskim – 7,6; śląskim 
– 8,9; zachodnio-pomorskim – 9,1 oraz małopol-
skim – 9,3.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

��


W 2006 r. KRUS przyznał rolnikom 107 jed-
norazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku 

na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodo-

wą (w 2005 r. – 136). Dominującymi chorobami – 
podobnie jak w latach poprzednich – były choroby 
układu oddechowego: 22 przypadki astmy oskrze-

Wykres 77. Wypadki przy pracy rolniczej (liczba wypadków na 1000 ubezpieczonych rolników)

Żródło: dane KRUS
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lowej (w 2005 r. – 18), oraz 8 przypadków alergicz-
nego zapalenia pęcherzyków płucnych (w 2005 r. 
– 7). Zmniejszyła się liczba chorób roznoszonych 
przez kleszcze – boreliozy oraz odkleszczowego 
zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
(z 85 w 2005 r. do 55 w 2006 r.).



���

PODSUMOWANIE
I WNIOSKI

XIV.





PODSUMOWANIE I WNIOSKI

���

Przyjęte przez Unię Europejską standardy, 
jednoznacznie wskazują na potrzebę wzmacniania 
ochrony socjalnej zatrudnionych i doskonalenia 
regulacji odnoszących się do istotnych zjawisk 
współczesnego rynku pracy (np. dyskryminacja, 
mobbing, kwestia równości zawodowych szans dla
obywateli Europy). Z drugiej strony, z praktyki in-
spektorów PIP wynika, że ochronne normy prawa 
pracy są dziś zbyt często wykorzystywane przez 
pracodawców do osiągnięcia korzyści ekonomicz-
nych, stąd też nasze działania ukierunkowane są 
– niezmiennie – na skuteczne przywracanie porząd-
ku prawnego w stosunkach pracy.

Wśród zadań Państwowej Inspekcji Pracy
w 2006 r. znalazły się w szczególności kontrole 

branż i zakładów o największym ryzyku zawodo-

wym (występowanie czynników szkodliwych i uciąż-
liwych oraz wysokie wskaźniki wypadków). Planowe 
kontrole przeprowadzono między innymi w: zakła-
dach budowlanych oraz zajmujących się usuwa-
niem materiałów zawierających azbest, odlewniach 
metali, przedsiębiorstwach stosujących (wytwarza-
jących, magazynujących) substancje chemiczne, 
rozlewniach gazu płynnego i stacjach autogazu, 
firmach produkujących wyroby z surowców metalo-
wych, oczyszczalniach ścieków.

Wiele uwagi poświęciliśmy sytuacji w placów-

kach handlowych, w tym w supermarketach, spraw-
dzając m.in. przestrzeganie przepisów o czasie
pracy, wynagrodzeniu za pracę, transporcie wew-
nątrzzakładowym, magazynowaniu i składowaniu 
towarów.

Równolegle, respektując standardy obowiązu-
jące inspekcje pracy krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, na coraz większą skalę rozwijaliśmy 
pozakontrolne formy działań, szczególną rangę na-
dając zadaniom prewencyjnym, oraz ich ważnemu 
elementowi – promocji ochrony pracy.

Poprawa stanu ochrony pracy w kraju jest pod-
stawowym celem działań Państwowej Inspekcji 
Pracy, któremu podporządkowujemy zakres i me-
todykę kontroli oraz dobór branż, uwzględniając 
przy tym skargi pracownicze – stanowiące wyraz 
społecznych niepokojów, roszczeń i oczekiwań.

Analiza wyników kontroli PIP w roku sprawoz-
dawczym oraz danych statystyki publicznej – obra-
zujących skalę zagrożeń zawodowych i ich skutków 

Priorytet Państwowej Inspekcji Pracy stanowiło 
również przeciwdziałanie patologii niewypłacania 
wynagrodzeń i innych należnych świadczeń ze sto-
sunku pracy, która godzi w poczucie bezpieczeń-
stwa socjalnego zatrudnionych, a także podważa 
zaufanie do instytucji państwa – gwaranta przestrze-
gania praw pracowniczych zapisanych w Konstytu-
cji RP i Kodeksie pracy.

dla pracujących w gospodarce narodowej – wska-
zuje, że stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników w dalszym ciągu znacznie odbiegał 
od wymogów przepisów.

W 2006 r. – w porównaniu z 2005 r. – wzrosła 

ogólna liczba wypadków przy pracy (o 13,1%), 
wypadków śmiertelnych (o 5,3%) oraz ciężkich
(o 3,2%). Wiąże się to m.in. z realnym wzrostem 

gospodarczym, o którym świadczą dane makro-
ekonomiczne – wyższa o prawie 12%, w stosunku do 
2005 r., produkcja sprzedana przemysłu (w firmach 
zatrudniających powyżej 9 osób), a także wyższa 
o ponad 17% produkcja budowlano-montażowa 
(głównie inwestycje i remonty). Istotny wpływ na 

pogorszenie stanu wypadkowości miała również 

emigracja zarobkowa i w konsekwencji – napływ 

do gospodarki pracowników nieposiadających 

niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
Zwłaszcza budownictwo, które od lat cechuje 

niezadowalający poziom bezpieczeństwa pracy, tra-
ci z roku na rok wielu fachowców (ze szkodą dla 
bhp) w związku z otwarciem rynków pracy kolejnych 
krajów UE. Odnotowano na placach polskich budów 
wzrost (w stosunku do 2005 r.) liczby wypadków 
ogółem (o 18,4%), wypadków śmiertelnych (o 2,8%) 
oraz ciężkich (o 9,0%), a wskaźnik częstotliwości 
wypadków ogółem osiągnął w tym sektorze gospo-
darki poziom najwyższy na przestrzeni ostatnich 6 lat. 
Podjęte przez inspekcję w 2006 r. intensywne i wie-
lokierunkowe działania, w tym kontrole (zakończone 
wydaniem prawie 66 tys. decyzji), przyczyniły się do 
ograniczenia liczby osób pracujących w budownic-
twie w warunkach niezgodnych z podstawowymi 
wymogami bhp.

Zdaniem inspektorów PIP, główną przyczyną 
niezadowalającego stanu bezpieczeństwa jest ob-

niżanie kosztów pracy przez pracodawców bu-

dowlanych, bez troski o zdrowie i życie pra-

cowników. Rozszerza się szara strefa, gdzie nie 
funkcjonują kodeksowe prawa i obowiązki stron sto-
sunku pracy, zamiast umów o pracę zawierane są 
– coraz częściej i niezgodnie z przepisami – umowy 
cywilnoprawne, rośnie liczba podmiotów samoza-
trudniających się, pozostających – jak dotąd – poza 
kontrolą PIP. Ponadto, do budownictwa napływa 
szczególnie duża liczba niewykwalifikowanej albo 
niewystarczająco wykwalifikowanej siły roboczej, 
nie zawsze przeszkolonej w dziedzinie bhp.

Niepokoi również sytuacja w przetwórstwie 

przemysłowym, w którym odnotowano wzrost wy-
padków przy pracy ogółem o 14,4%, a wypadków 
śmiertelnych aż o 21,7% w stosunku do 2005 r. 
W tym kontekście zwracają uwagę wyniki przepro-
wadzonych w 2006 r. kontroli spełniania minimal-
nych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez maszyny użytkowane w zakładach 
przemysłowych. Ujawniono, że ponad 81% kontro-
lowanych pracodawców udostępniło pracownikom 
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maszyny, które nie spełniały minimalnych wymagań 
bhp. Zaledwie co trzeci skontrolowany pracodaw-

ca podjął działania dostosowujące użytkowane 

maszyny do minimalnych wymagań.
Wzrost liczby wypadków śmiertelnych (o 20,8%) 

odnotowano również w górnictwie. Tu decydu-
jące znaczenie miała jedna z najtragiczniejszych
w dziejach polskiego górnictwa katastrofa w Kopalni 
Węgla Kamiennego „Halemba”, w wyniku której zgi-
nęło 23 pracowników, w tym 15 z firmy zewnętrznej. 
W ostatnich latach coraz częściej roboty górnicze 

powierzane są podmiotom zewnętrznym, które 

zatrudniają niejednokrotnie osoby mało doświad-

czone i nieprzeszkolone w zakresie bhp, kierowa-
ne z dnia na dzień do pracy w różnych kopalniach 
(o odmiennych zagrożeniach naturalnych). W opinii 
Państwowej Inspekcji Pracy, poprawa bezpieczeń-
stwa tej grupy zawodowej wymaga systematyczne-
go nadzoru. W programie działania PIP na 2007 r. 
uwzględniono kontrole przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w tym bhp, w podziemnych zakładach 
górniczych i firmach świadczących dla tych zakła-
dów usługi górnicze.

Nadal znaczna jest skala naruszeń przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w sklepach wiel-

kopowierzchniowych. Kontrole PIP wykazały liczne 
nieprawidłowości w zakresie organizacji stanowisk 
pracy, transportu wewnątrzzakładowego i wyposa-
żenia pomieszczeń higienicznosanitarnych. Inspek-
cje przeprowadzone m.in. w okresie przedświą-
tecznym (kiedy z reguły dochodzi do pogorszenia 
warunków pracy) pozwoliły na wyeliminowanie wie-
lu uchybień.

Zdaniem inspektorów pracy, pracodawcy w dal-

szym ciągu mają problemy z oceną ryzyka zawo-

dowego; nie potrafią przede wszystkim zidentyfi-

kować wszystkich występujących w środowisku 

pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych 
(uciążliwych) i nie zawsze dostrzegają celowość 
oceny ryzyka. W co drugim skontrolowanym przed-
siębiorstwie zajmującym się wytwarzaniem części 
do pojazdów samochodowych, gdzie zagrożenia są 
znaczne, nie zostały wdrożone zalecenia wynikają-
ce z ww. oceny. Z kolei w co piątym kontrolowanym 
zakładzie użytkującym niebezpieczne chemikalia, 
pracodawca nieprawidłowo wytypował czynniki 
szkodliwe do pomiarów; w prawie połowie tych firm 
nie przekazano pracownikom niezbędnych informa-
cji o zagrożeniu związanym z chemikaliami, także 
o ich właściwościach rakotwórczych, mutagennych 
oraz mających wpływ na rozrodczość.

W dalszym ciągu negatywnie oceniamy stan 

praworządności w stosunkach pracy.
Szczególnie ważnym społecznie problemem 

jest naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za 

pracę oraz innych należnych świadczeniach. Nale-
ży podkreślić, że w 2006 r. działania inspektorów 

pracy umożliwiły wyegzekwowanie 150 mln zł 

dla 220 tys. pracowników, przy czym jest to tylko 

część należnych świadczeń, ponieważ ok. 30% 
decyzji i wniosków PIP w sprawach płacowych nie 
jest realizowanych. Pracodawcy wciąż tłumaczą się 
głównie trudnościami finansowymi, podczas gdy in-
spektorzy ujawniają inne przyczyny naruszeń prze-
pisów – w tym przede wszystkim brak elementarnej 
wiedzy o obowiązujących regulacjach i stosowanie 
niewłaściwych metod naliczania świadczeń ze sto-
sunku pracy, a niejednokrotnie także oszczędzanie 

kosztem pracowników – w celu sfinansowania 

innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem

firmy. Tak jak w latach poprzednich, najwięcej nie-
zrealizowanych orzeczeń sądów pracy dotyczyło 
wyroków zobowiązujących pracodawców do wy-
płaty świadczeń ze stosunku pracy, w tym wynagro-
dzeń za pracę. W dalszym ciągu zdarza się, że sądy 

grodzkie orzekają zbyt niskie kwoty grzywien dla 
pracodawców niewykonujących prawomocnych 
orzeczeń; jak wynika z obserwacji inspektorów 
pracy pełniących funkcje oskarżycieli publicznych, 
te naruszenia prawa są niejednokrotnie traktowane 
przez sądy jako wykroczenia „mniejszej wagi”.

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie 
pracy wykazały liczne nieprawidłowości, polega-
jące m.in. na niezapewnieniu pracownikom dni 

wolnych od pracy w zamian za pracę w dniu 
wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 5-dnio-
wego tygodnia pracy. Niemal powszechnym zja-
wiskiem było w kontrolowanych zakładach nie-

rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
zwłaszcza – nieumieszczanie w niej danych o pra-
cy w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych 
oraz informacji dot. dyżurów pracowniczych. 
W ocenie PIP, główną przyczyną naruszania przepi-
sów o czasie pracy jest dążenie do minimalizowania 
kosztów prowadzonej działalności, czemu towa-
rzyszy zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników
w stosunku do faktycznych potrzeb pracodawcy.

Uwzględniając stan ochrony pracy, sytuację 
społeczno-gospodarczą kraju oraz standardy UE 
– polska inspekcja wypełnia ustawowe zadania 
według najlepszych wzorców w zakresie metodyki 
kontroli i form działalności prewencyjnej. Przy re-
alizacji tych zadań szczególne znaczenie ma dla
PIP współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi 
instytucjami i organizacjami, a także placówka-
mi naukowo-badawczymi działającymi w obszarze 
ochrony pracy. Osiągnięcie zakładanych celów 
jest bowiem możliwe wyłącznie dzięki partnerskiej 
współpracy instytucjonalnej, w imię ochrony inte-

Dzięki działaniom inspektorów pracy w kontro-
lowanych zakładach osiągnięto korzystne zmiany
w zakresie poprawności oceny ryzyka, co umożliwi-
ło podjęcie środków profilaktycznych – odpowied-
nich do poziomu i rodzaju zagrożeń.
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resów społecznych, a nie wysiłkom pojedynczej 
instytucji.

Główni krajowi partnerzy, z którymi PIP dos-
konalić będzie współpracę w działaniach na rzecz 
ochrony pracy to w szczególności:
�� inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy;
�� związki zawodowe i organizacje pracodawców;
�� Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 

Instytut Badawczy;
�� Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;
�� wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
�� Instytut Medycyny Wsi w Lublinie;
�� instytucje i organizacje działające w sferze rol-

nictwa.

Najistotniejsze aspekty współpracy zagra-

nicznej wynikają z członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej. Polska inspekcja pracy ma swój udział
w kształtowaniu i podejmowaniu ważnych dla ochro-
ny pracy decyzji międzynarodowych. Korzystamy 
również z baz danych wielu europejskich instytucji 
działających w sferze ochrony pracy, co ułatwia sku-
teczne rozwiązywanie problemów pracowniczych.

Generalnie, za słuszny uznajemy kierunek 
doskonalenia metod i form działania inspekcji pra-
cy krajów członkowskich UE, zwłaszcza rozwija-

nie przedsięwzięć prewencyjnych, by objąć nimi
jak największą grupę pracujących (których liczbę, 
wraz z rolnikami indywidualnymi szacuje się na
14,9 mln). Spośród ok. 700 tys. funkcjonujących
w kraju zakładów pracy aż 3/4 to tzw. mikroprzedsię-
biorstwa (zatrudniające poniżej 10 osób), w których 
– jak wynika z obserwacji inspektorów – brakuje 
wykwalifikowanych służb pracowniczych, a skala 
naruszeń prawa pracy jest szczególnie duża.

Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje starania, 
by podobnie, jak ma to miejsce w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej, polscy pracodawcy we 
współpracy z pracownikami coraz częściej wdrażali 
systemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Jesteśmy przekonani, że likwidacja, a przynajm-
niej istotne ograniczenie zagrożeń zawodowych
i skutków ich występowania, szczególnie w bran-
żach i zakładach charakteryzujących się znacznym 
ich nasileniem, wymaga porozumienia pracodaw-
ców i pracowników.

Spośród ogółu skontrolowanych w 2006 r. pra-
codawców, u 27 tys. inspekcja pracy przeprowadzi-
ła kontrolę po raz pierwszy. Polegała ona przede 
wszystkim na kompleksowym doradztwie i tylko
w przypadkach rażących naruszeń przepisów pra-
wa inspektorzy stosowali konieczne sankcje.

Utrzymana zostanie zasada, że pierwsza kon-
trola u pracodawcy ma charakter rozpoznawczo-
doradczy i przeprowadzana jest w taki sposób, 
by uzyskane o zakładzie informacje służyły opty-
malnemu ukierunkowaniu działań PIP, zwłaszcza 
prewencyjnych.

W uzasadnionych przypadkach inspektorzy 
będą nadal stosować przewidziane przepisami 
środki represyjne, uzależniając ich rodzaj od cha-
rakteru i faktycznych przyczyn nieprawidłowości 
stwierdzonych u pracodawcy. Na wzór europej-

skich inspekcji, prowadzone będą kampanie 

medialne piętnujące najbardziej nieuczciwych 

pracodawców. Jesteśmy bowiem przekonani, 

że sprawcy naruszeń prawa nie mogą liczyć na 

pobłażliwość społeczną i taryfę ulgową inspekcji 

pracy.
Jednocześnie kontynuowane będą działania 

mające na celu szerokie prezentowanie tzw. do-

brych praktyk – odnoszących się zarówno do pra-
worządności w stosunkach pracy, jak i bezpieczeń-
stwa pracy, w szczególności poprzez promowanie 
pracodawców respektujących przepisy prawa 
pracy.

Realizując kierunki działań przyjęte w innych 
krajach Unii Europejskiej należałoby zagwaranto-

wać w ustawie budżetowej maksymalną (okre-

śloną przepisami) kwotę wydatków na prewencję 

wypadkową i wykorzystać ją na finansowanie 
działalności związanej z zapobieganiem wypadkom 
przy pracy i chorobom zawodowym. Z dokonanej 
kompleksowej analizy wynika, że ograniczenie 
zagrożeń zawodowych, w tym wypadkowych, jest 
możliwe zwłaszcza poprzez zintensyfikowanie dzia-
łań profilaktycznych.

Reasumując, najważniejsze zadania Państwo-
wej Inspekcji Pracy to w szczególności:
�� konsekwentne egzekwowanie przestrzegania 

prawa w tych obszarach, gdzie naruszenia 
przepisów przynoszą bezpośrednie i najbardziej 
dotkliwe dla pracowników skutki:

Z praktyki inspektorskiej wynika, że syste-
matyczne kontrole i towarzyszące im działania 
informacyjno-doradcze zmuszają pracodawców do 
konkretnych przedsięwzięć skutkujących poprawą 
warunków pracy (choć zakres zmian zależy od 
rodzaju zakładu, jego kondycji finansowej i kadry 
zarządzającej).

Znaczna skala naruszeń praw pracowniczych
w Polsce nie implikuje niestety, tak jak w innych kra-
jach europejskich, odpowiednio surowych kar i spo-
łecznego napiętnowania. Obecna wysokość sankcji 
finansowych wobec pracodawców łamiących prze-
pisy nie powoduje, szczególnie w przypadku du-
żych firm, istotnego obciążenia. Dlatego Państwowa 
Inspekcja Pracy z zadowoleniem przyjmuje projekty 
zmian legislacyjnych w polskim prawie, przewidują-
ce zaostrzenie sankcji wobec pracodawców łamią-
cych uprawnienia pracownicze.
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– w sferze wynagrodzeń za pracę i czasu

pracy,
– w zakładach gdzie brak dbałości o warunki 

bhp skutkuje szczególnie dużą liczbą wypad-
ków,

�� konsekwentne kontrolowanie oraz stosowanie 
wszystkich dostępnych środków oddziaływania 
na pracodawców, którzy uporczywie naru-

szają przepisy, nawet pomimo wcześniejszych 
kontroli;

�� wspieranie działań kontrolnych intensywnymi 
programami informacyjno-promocyjnymi –
w najbardziej newralgicznych obszarach ochro-
ny pracy (z udziałem mediów).

Ambicją Państwowej Inspekcji Pracy nie jest 
maksymalizowanie liczby kontroli, i wskaźników 

statystycznych, lecz uzyskanie trwałej poprawy 
stanu bezpieczeństwa pracy oraz przestrzega-
nia praworządności w stosunkach pracy. Dzięki 
naszym działaniom w 2006 r. m.in. ograniczona 
została liczba zagrożeń zawodowych, zwłaszcza 
w zakładach o wysokim poziomie wypadkowości, 
a także wyeliminowano wiele naruszeń uprawnień 
pracowniczych, w tym wyegzekwowano należne 
wynagrodzenia za pracę dla pokrzywdzonych 
pracowników kontrolowanych firm. Warunkiem 
rzeczywistej poprawy przestrzegania przepisów jest
nie tylko ugruntowana pozycja inspekcji pracy
w strukturach państwa, lecz przede wszystkim 
skuteczna współpraca wszystkich instytucji i orga-
nizacji, w tym partnerów społecznych, działają-
cych w sferze ochrony pracy, a także rządu i par-
lamentu.
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Załącznik nr 1

A. STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY I OŚRODKA SZKOLENIA PIP WE WROCŁAWIU W 2006 R.

Wyszczególnienie

Państwowa Inspekcja Pracy
Ośrodek 

Szkolenia PIP 
we WrocławiuOgółem 

Liczba 
pracowników 

GIP

Liczba 
pracowników 

OIP

Ogółem, w tym: 2 423 175 2 248 54

pracownicy na kierowniczych stanowiskach poza 
głównymi księgowymi 20 20 - 2

kierownicze stanowiska inspektorskie (OIP + Z-cy 
OIP) 48 - 48 -

nadinspektorzy pracy – kierownicy oddziałów 42 - 42 -

pozostałe stanowiska inspektorskie 1 335 - 1 335 -

stanowiska podinspektorskie 57 2 55 -

pracownicy merytoryczni niewykonujący czynności 
kontrolnych 327 72 255 8

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania 
działalności inspektorów pracy 168 37 131 -

służby finansowe, w tym główni księgowi 77 9 68 4

pracownicy administracyjni 293 32 261 18

pracownicy obsługi 56 3 53 17

kadra dydaktyczna - - - 5

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻ PRACY PRACOWNIKÓW PIP

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych

WIEK

do 30 lat 184 8

31–40 lat 782 32

41–50 lat 616 25

51–60 lat 674 28

powyżej 60 lat 167 7

WYKSZTAŁCENIE

WYŻSZE w tym: 2 070 85

– prawnicze 552 23

– administracyjne 184 7

– techniczne 1 023 42

– inne specjalności 311 13

POMATURALNE 68 3

ŚREDNIE 227 9

ZAWODOWE 41 2

PODSTAWOWE 17 1

STAŻ PRACY W PIP

do 5 lat 520 21

6 –10 lat 720 30

11–15 lat 645 27

16–20 lat 251 10

21–25 lat 189 8

26–30 lat 54 2

ponad –  30 lat 44 2
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A. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W 2006 R.

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia
Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

06.03.1981

06.07.2001
24.08.2001
21.12.2001
30.08.2002
29.08.2003
14.11.2003
02.07.2004
16.02.2005
21.04.2005
28.07.2005

14.03.1981

01.07.2002
01.01.2002
01.07.2002
01.01.2003
15.10.2003
01.05.2004
21.08.2004
05.05.2005
07.07.2005
02.10.2005

tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, 
poz.1362
zm.:
Dz.U. Nr 100, poz.1080
Dz.U. Nr 128, poz.1405
Dz.U. Nr 154, poz.1800
Dz.U. Nr 166, poz.1360
Dz.U. Nr 170, poz.1652
Dz.U. Nr 213, poz.2081
Dz.U. Nr 173, poz.1808
Dz.U. Nr 64, poz.564
Dz.U. Nr 110, poz.926
Dz.U. Nr 167, poz.1399

Ustawa – Kodeks pracy 26.06.1974 01.01.1975 tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
ze zmian

Ustawa – Kodeks karny 06.06.1997 01.09.1998 Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zmian

Ustawa – kodeks postępowania karnego 06.06.1997 01.09.1998
01.01.2008 Dz.U. Nr 89, poz.555, ze zmian

Ustawa – Kodeks wykroczeń 20.05.1971 01.01.1972 Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zmian 

Ustawa – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia 24.08.2001 17.10.2001 Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zmian

Ustawa – Kodeks postępowania
administracyjnego

14.06.1960 01.01.1961 tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zmian

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji

17.06.1966 01.01.1967 tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954 ze zmian

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego 17.11.1964 01.01.1965 Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zmian

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 20.04.2004

01.06.2004
30.04.2004
01.05.2004
01.09.2004
01.01.2005

tj. Dz.U. Nr 99, poz. 1001
ze zmian

Ustawa – Prawo budowlane 07.07.1994 01.01.1995 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zmian

Ustawa o systemie oceny zgodności 30.08.2002 07.10.2002
01.01.2003
01.05.2004

tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 ze zmian

Ustawa o pracy na morskich statkach
handlowych 23.05.1991 09.10.1991 Dz.U. Nr 61, poz. 258 ze zmian

Ustawa o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych 22.06.2001 25.07.2001

26.10.2001 Dz.U. Nr 76, poz. 811 ze zmian

Ustawa o związkach zawodowych 23.05.1991 27.07.1991 tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 
ze zmian

Ustawa o społecznej inspekcji pracy 24.06.1983 30.06.1983 Dz.U. Nr 35, poz.163 ze zmian 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych

04.03.1994 01.01.1994 tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 
ze zmian

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 23.05.1991 26.07.1991 Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zmian

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 27.08.1997 01.01.1998 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zmian

Konwencja MOP (nr 81) dot. inspekcji pracy
w przemyśle i handlu
(przyjęta w Genewie 11.07.1947 r.)

11.07.1947 02.06.1996 Dz.U. z 1997 r. Nr 72, poz. 450

Konwencja MOP (nr 129) dot. inspekcji pracy
w rolnictwie (przyjęta w Genewie 25.06.1969 r.) 25.06.1969 02.06.1996 Dz.U. z 1997 r. Nr 72, poz. 452
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Konwencja MOP (nr 178) dot. inspekcji
warunków pracy i życia marynarzy
(przyjęta w Genewie 22.10.1996 r.)

22.10.1996 09.08.2003 Dz.U z 2004 r. Nr 139, poz.1472

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy

26.09.1997 24.04.1998
24.10.1999

tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz.1650

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

12.04.2002 16.12.2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmian

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a także zakresu informacji zamieszczanych
w rejestrze wypadków przy pracy

28.07.1998 05.10.1998 Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zmian

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie trybu postępowania
w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, 
prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych 
oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart
rejestrowych

04.04.2001 05.05.2001 Dz.U. Nr 34, poz. 408

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie uprawnień rzeczoznawców 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy zasad 
opiniowania projektów obiektów budowlanych, 
w których przewiduje się pomieszczenia pracy, 
oraz trybu powoływania członków Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców

29.05.1996 02.06.1996 Dz.U. Nr 62, poz. 290

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zasad współdziałania organów
nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową
Inspekcją Pracy

22.03.1983 09.04.1983 Dz.U. Nr 19, poz. 83

Zarządzenie Nr 12 Marszałka Sejmu w sprawie 
nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy,
w tym zarządzenie zmieniające:
– Nr 4

25.10.2002

20.03.2004

25.10.2002

01.04.2004

M.P. Nr 54, poz. 740
zm.:

M.P. Nr 15, poz. 233

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie ustalenia siedzib i zakresu
właściwości terytorialnej okręgowych
inspektoratów pracy

18.09.2001 18.09.2001 M.P. Nr 34, poz. 549

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej 
pracowników Państwowej Inspekcji Pracy
wykonujących i nadzorujących czynności
kontrolne

28.09.2001 18.10.2001 M.P. Nr 35, poz. 566

Zarządzenie Nr 4 Marszałka Sejmu w sprawie
określenia wzorów druków stosowanych
w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji 
Pracy

23.09.2003 23.09.2003 Wybrane Przepisy Prawne
– zeszyt 36

Zarządzenie Nr 6/91 Głównego Inspektora Pracy
w sprawie wydawania Biuletynu Urzędowego
Państwowej Inspekcji Pracy

08.07.1991 08.07.1991 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 1

Zarządzenie Nr 17/97 Głównego Inspektora
Pracy w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatów na Rzeczoznawców oraz ponoszenia 
kosztów związanych z przygotowaniem
kandydatów na rzeczoznawców i podnoszeniem 
kwalifikacji przez rzeczoznawców do spraw
bezpieczeństwa pracy

01.12.1997 25.08.1997 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 5,
poz. 27
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Zarządzenie Nr 12/2000 Głównego Inspektora
Pracy w sprawie powołania członków Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców oraz jej przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza,
w tym zarządzenia zmieniające:
– Nr 6/2001;
– Nr 7/2002;
– Nr 12/2003;
– Nr 18/2004

31.05.2000

19.05.2001
22.05.2002
02.06.2003
16.07.2004

31.05.2000

19.05.2001
22.05.2002
02.06.2003
16.07.2004
(Utrata mocy

z dn. 08.11.2006/
w zw. z zarz. 

21/2006) 

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3,
poz. 15
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, poz. 16
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, poz. 17
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 24
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 32

Zarządzenie Nr 15/2001 Głównego Inspektora
Pracy w sprawie trybu wydawania przez
Państwową Inspekcję Pracy orzeczeń
o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy

26.09.2001 26.09.2001 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3,
poz. 32

Zarządzenie Nr 17/2001 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad prowadzenia 
egzekucji administracyjnej obowiązków
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę,
a także innego świadczenia przysługującego 
pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji
organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz
zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowej 
organizacji i zakresu zadań jednostek
organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

31.10.2001 31.10.2001
(utrata mocy

z dn. 03.01.2006 
w zw. z zarz.
Nr 1/2006)

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3,
poz. 34

Zarządzenie Nr 1/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia wykazu
obowiązujących zarządzeń

10.01.2003 10.01.2003 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1,
poz. 3

Zarządzenie Nr 4/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady do Spraw
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy
Głównym Inspektorze Pracy, w tym zarządzenia 
zmieniające:
– Nr 28/2005;
– Nr 35/2005;
– Nr 17/2006

23.01.2003

29.04.2005
13.09.2005
13.09.2006

23.01.2003

29.04.2005
13.09.2005
13.09.2006

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 6
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 27
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 37
Niepublikowane

Zarządzenie Nr 5/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie nadania statutu Ośrodkowi 
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im.
Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu oraz określenia 
jego szczegółowej organizacji wewnętrznej

20.02.2003 20.02.2003 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1,
poz. 7

Zarządzenie Nr 15/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo-
-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia
Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana
Rosnera we Wrocławiu, w tym zarządzenie 
zmieniające:
– Nr 25/2005

25.08.2003

11.04.2005

25.08.2003

11.04.2005
(utrata mocy

z dn. 23.06.2006 
w zw. z zarz.
Nr 9/2006) 

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 27
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2,
poz. 17

Zarządzenie Nr 17/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie utworzenia Komisji Głównego 
Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy
w Rolnictwie, w tym zarządzenia zmieniające:
– Nr 1/2004;
– Nr 24/2004

31.10.2003

07.01.2004
08.11.2004

31.10.2003

07.01.2004
08.11.2004

Biuletyn Urzędowy PIP z 2004 r.
Nr 1, poz. 2
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, poz. 6
Biuletyn Urzędowy PIP z 2005 r. Nr 1,
poz. 1
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Zarządzenie Nr 18/2003 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania
kontroli zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym oraz
wyrażenia zgody na odstępstwa od przepisów 
dotyczących zagłębienia i oświetlenia światłem 
dziennym pomieszczeń pracy

05.12.2003 01.01.2004 Biuletyn Urzędowy PIP z 2004 r.
Nr 1, poz. 3

Zarządzenie Nr 3/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania
kontroli związanych z realizacją przez organy
Państwowej Inspekcji Pracy obowiązków
wynikających z postanowień ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

30.01.2004 30.01.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2,
poz. 14

Zarządzenie Nr 4/2004 Głównego Inspektora 
Pracy  o utracie mocy obowiązującej przez
zarządzenie w sprawie przyznawania nagród
za prace naukowo – badawcze i dyplomów
z dziedziny ochrony pracy

30.01.2004 30.01.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2,
poz. 15

Zarządzenie Nr 9/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody
im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie 
ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku 
pracy, w tym
zarządzenie zmieniające:
– Nr 16/2004

02.04.2004

31.05.2004

02.04.2004

31.05.2004

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2,
poz. 20
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 30
Zarządzenie Nr 11/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
przeprowadzania przez organy Państwowej
Inspekcji Pracy, będące organami
wyspecjalizowanymi w rozumieniu ustawy
o systemie oceny zgodności, kontroli wyrobów 
wprowadzonych do obrotu, w tym zarządzenia 
zmieniające:
– Nr 21/2004;
– Nr 15/2006

26.04.2004

22.10.2004
05.09.2006

01.05.2004

22.10.2004
05.09.2006

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3, poz. 25
zm.:

Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 35
Niepublikowane

Zarządzenie Nr 12/2004 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalenia wzorów decyzji
inspektora pracy w postępowaniu dotyczącym 
wniosków podmiotów prowadzących
działalność kulturalną, artystyczną, sportową
lub reklamową, o wydanie zezwolenia na
wykonywanie pracy lub innych zajęć
zarobkowych przez dziecko do ukończenia 
przez nie 16 roku życia

07.05.2004 07.05.2004 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 3,
poz. 26

Zarządzenie Nr 25/2004 Głównego Inspektora
Pracy w sprawie Komisji Prawnej Głównego
Inspektora Pracy, w tym zarządzenia zmieniające:
– Nr 3/2005;
– Nr 33/2005

09.11.2004

20.01.2005
01.09.2005

09.11.2004

20.01.2005
01.09.2005

Biuletyn Urzędowy PIP z 2005 r.
Nr 1, poz. 2
zm.:
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2, poz. 11
Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4, poz. 35

Zarządzenie Nr 30/2005 Głównego Inspektora
Pracy w sprawie zasad analizowania przyczyn 
wypadków przy pracy, kontroli stosowania przez 
pracodawców środków zapobiegających tym
wypadkom oraz udziału organów Państwowej 
Inspekcji Pracy w badaniu okoliczności
wypadków przy pracy

29.07.2005 29.07.2005 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 4,
poz. 32

Zarządzenie Nr 1/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie ustalania zasad prowadzenia 
egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty
należnego wynagrodzenia za pracę, a także 
innego świadczenia przysługującego
pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji 
organów Państwowej Inspekcji Pracy

03.01.2006 03.01.2006 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 1, 
poz. 4
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Zarządzenie Nr 9/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania Rady Programowo-
-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia
Państwowej Inspekcji Pracy
im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu

23.06.2006 23.06.2006 Biuletyn Urzędowy PIP Nr 2,
poz. 11

Zarządzenie Nr 21/2006 Głównego Inspektora 
Pracy w sprawie powołania członków Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców oraz jej przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza

08.11.2006 08.11.2006 Niepublikowane

B. PRZEPISY NOWO USTANOWIONE W 2006 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia

Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 07.04.2006 25.05.2006 Dz.U. Nr 79, poz. 550

Ustawa o spółdzielniach socjalnych 27.04.2006 06.07.2006 Dz.U. Nr 94, poz. 651

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 09.06.2006
24.07.2006
01.07.2006
24.12.2006

Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.

Ustawa o spółdzielni europejskiej 22.07.2006 18.08.2006 Dz.U. Nr 149, poz. 1077

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy 13.07.2006 01.10.2006 Dz.U. Nr 158, poz. 1121

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia

Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego 
okres i wysokość pobieranego przez posłów do 
Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek
od tego świadczenia, składu zespołu
powypadkowego badającego okoliczności
i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu 
oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku 
do poszkodowanych w tych wypadkach

27.12.2005 17.01.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 1, poz. 4

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie warunków i trybu 
udzielania urlopów strażakom Państwowej
Straży Pożarnej.

06.01.2006 27.01.2006 Dz.U. Nr 9, poz. 52

Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie warunków i trybu
wykonywania kontroli w zakresie przewozu
drogowego

19.01.2006 21.02.2006 Dz.U. Nr 19, poz. 153

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
kwalifikacji zawodowych dyspozytora
medycznego i lekarza koordynatora
medycznego, trybu pełnienia przez nich funkcji 
oraz odpłatności z tego tytułu

27.01.2006 25.02.2006 Dz.U. Nr 22, poz. 168

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
badań do celów sanitarno-epidemiologicznych 02.02.2006 04.03.2006 Dz.U. Nr 25, poz. 191

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
kontroli legalności zatrudnienia 21.02.2006 17.03.2006 Dz.U. Nr 36, poz. 245 

Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie szczegółowych
wymagań w stosunku do stacji
przeprowadzających badania techniczne pojazdów

10.02.2006 25.03.2006
11.09.2006 Dz.U. Nr 40, poz. 275
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Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
dodatku za wieloletnią pracę przysługującego 
radcom i starszym radcom Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa.

11.03.2006 15.03.2006 Dz.U. Nr 42, poz. 279

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie warunków ustalania
i wypłacania radcom oraz starszym radcom 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nagród 
jubileuszowych i odpraw z tytułu nabycia prawa 
do renty lub emerytury

06.03.2006 15.03.2006 Dz.U. Nr 42, poz. 282

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
sposobu i trybu wydawania zaświadczenia
lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania 
zdrowotne do wykonywania dotychczasowej 
pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą 
dziecko piersią

03.03.2006 29.03.2006 Dz.U. Nr 42, poz. 292

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań technicznych i sanitarnych dla
pomieszczeń, w których można wykonywać
praktykę pielęgniarek i położnych, oraz
wymagań, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający 
udzielanie świadczeń zdrowotnych 

15.03.2006 20.04.2006 Dz.U. Nr 56, poz. 397

Rozporządzenie Ministra Gospodarki uchylające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek
skrawających do metali

11.04.2006 19.05.2006 Dz.U. Nr 75, poz. 524

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.

21.04.2006 19.05.2006 Dz. U. Nr 80, poz.563

Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie

28.04.2006 31.05.2006 Dz.U. Nr 83, poz. 578

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie 
rejestru i oznakowania pojazdów
kolejowych

31.05.2006 09.07.2006 Dz.U. Nr 105, poz. 713

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń 
transportu linowego

01.06.2006 11.07.2006 Dz.U. Nr 106, poz.717

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych 
sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia
w sprawie utworzenia sądów grodzkich

19.07.2006 01.08.2006 Dz.U. Nr 135, poz. 958

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej
pracy ze źródłami promieniowania
jonizującego

12.07.2006 22.08.2006 Dz.U. Nr 140, poz. 994

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie trybu i warunków
wydawania zezwolenia na pracę
cudzoziemca

21.07.2006 23.08.2006
01.01.2007

Dz.U. Nr 141, poz. 1002

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie trybu i warunków
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
zatrudnionego przy realizacji usługi eksportowej 
świadczonej przez pracodawcę zagranicznego 
w Rzeczypospolitej Polskiej

21.07.2006 23.08.2006
01.01.2007

Dz.U. Nr 141, poz. 1003

ZAŁĄCZNIKI
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie określenia przypadków, 
w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę 
cudzoziemca wydawane jest bez względu
na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria
wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na prace 
cudzoziemców

21.07.2006 23.08.2006 Dz.U. Nr 141, poz. 1004

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie zakresu ograniczeń
w sferze wykonywania pracy przez
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej

21.07.2006 23.08.2006
(uchylenie 

z dniem 
27.08.2007r.)

Dz.U. Nr 141, poz. 1005

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła 
kryształowego

04.08.2006 05.09.2006 Dz.U. Nr 148, poz. 1070

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie warunków wynagradzania
pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi zatrudnionych w Krajowym Centrum 
Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych
i Prokuratury

29.08.2006 01.09.2006 Dz.U. Nr 155, poz. 1114

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez 
cudzoziemców bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę

30.08.2006 01.09.2006 Dz.U. Nr 156, poz. 1116

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej

24.08.2006 23.09.2006 Dz.U. Nr 161, poz. 1141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
określenia wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego

21.08.2006 23.09.2006 Dz.U. Nr 161, poz. 1142

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie uposażenia strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej

08.09.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 167, poz. 1189

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie ustalania okresów
pracy i innych okresów uprawniających
pracowników uczelni publicznej do nagrody 
jubileuszowej oraz sposobu jej obliczania
i wypłacania

14.09.2006 01.09.2006 Dz.U. Nr 169, poz. 1211

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2007 r.

12.09.2006 01.01.2007
(wygaśnięcie

z dn. 31.12.2007 r.)

Dz.U. Nr 171, poz. 1227

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy
z urządzeniami radiologicznymi

21.08.2006 20.10.2006 Dz.U. Nr 180, poz. 1325

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia do
napełniania i opróżniania zbiorników
transportowych

20.09.2006 21.10.2006 Dz.U. Nr 181, poz. 1335

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
w sprawie warunków bezpieczeństwa
i higieny służby oraz zakresu stosowania
przepisów działu dziesiątego
Kodeksu pracy w Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego

28.09.2006 10.10.2006 Dz.U. Nr 182, poz. 1340



���

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny 
służby oraz zakresu stosowania przepisów
działu dziesiątego Kodeksu pracy w Służbie 
Wywiadu Wojskowego

28.09.2006 10.10.2006 Dz.U. Nr 182, poz. 1341

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie dodatku do
wynagrodzenia dla pracowników publicznych 
służb zatrudnienia

25.09.2006 01.11.2006 Dz.U. Nr 186, poz. 1373

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
trybu i warunków zatrudniania pracowników
w kontyngencie Straży Granicznej i ich
wynagradzania

03.10.2006 31.10.2006 Dz.U. Nr 187, poz. 1382

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
realizacji uprawnień przysługujących
funkcjonariuszom Straży Granicznej
delegowanym do pełnienia służby
w kontyngencie Straży Granicznej oraz
pracownikom zatrudnionym w kontyngencie 
Straży Granicznej

03.10.2006 31.10.2006 Dz.U. Nr 187, poz. 1383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 02.10.2006 10.11.2006 Dz.U. Nr 194, poz. 1436

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie projektowania, wytwarzania,
eksploatacji, naprawy i modernizacji
specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

20.10.2006 17.11.2006 Dz.U. Nr 199, poz. 1469

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz
ekwiwalentu pieniężnego za okres
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego
nauczycieli akademickich

02.11.2006 01.09.2006 Dz.U. Nr 203, poz. 1499

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny 
służby oraz zakresu stosowania przepisów 
działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym 

07.11.2006 02.12.2006 Dz.U. Nr 206, poz. 1514

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych użytkowania 
oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich 
budowli hydrotechnicznych

23.10.2006 18.02.2007 Dz.U. Nr 206, poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszcze-
nia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

10.11.2006 09.12.2006 Dz.U. Nr 213, poz. 1568

Rozporządzenie Ministra Gospodarki uchylające 
rozporządzenie wydane w porozumieniu
z Ministrami Spraw Wojskowych, Komunikacji
i Skarbu o warunkach wyrobu i stosowania
czteroetylku ołowiu

05.10.2006 16.12.2006 Dz.U. Nr 220, poz. 1605

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
nadawania uprawnień inspektora ochrony
radiologicznej w pracowniach stosujących
aparaty rentgenowskie w celach medycznych

01.12.2006 30.12.2006 Dz.U. Nr 239, poz. 1737

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych 
sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia
w sprawie utworzenia sądów grodzkich

19.12.2006 01.01.2007 Dz.U. Nr 241, poz. 1753

ZAŁĄCZNIKI
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników
zatrudnionych w uczelni publicznej

22.12.2006 01.01.2007 Dz.U. Nr 251, poz. 1852

Umowy Międzynarodowe i Oświadczenia Rządowe

Umowa między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu
społecznym podpisana w Sofii dnia 9 czerwca 
2005 r.

09.06.2005 01.11.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 172, poz. 1231

Oświadczenie Rządowe w sprawie mocy
obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu
społecznym, podpisanej w Sofii dnia
9 czerwca 2005 r.

23.08.2006 28.09.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 172, poz. 1232

Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu 
substancji i preparatów chemicznych w pracy,
przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

25.06.1990 19.05.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 194, poz.1433

Oświadczenie rządowe w sprawie mocy
obowiązującej Konwencji Nr 170
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej 
bezpieczeństwa przy używaniu substancji
i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej
w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

14.06.2006 26.10.2006 Dz.U. Nr 194, poz. 1434

Obwieszczenia

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia

Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie

19 08.2004 30.08.2004 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne

10.04.1997 05.12.1997
04.06.1997
01.01.1999

tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 
ze zmian.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

24.08.1991 01.01.1992 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 
ze zmian. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

26.01.1982 01.02.1982 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
ze zmian.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie 
morskim

09.11.2000 01.01.2001
01.01.2002

tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

01.09.1985 01.09.1997 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851 ze zmian.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o żegludze
śródlądowej

21.12.2000 25.04.2001 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 857

Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska

27.04.2001 01.10.2001
01.01.2002

tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 ze zmian.
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Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

07.07.1994 01.01.1995 tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zmian.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

09.01.2006 07.03.2006 M.P. Nr 16, poz. 200

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

09.01.2006 07.03.2006 M.P. Nr 17, poz. 201

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

11.04.2006 09.06.2006 M.P. Nr 38, poz. 424

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

11.07.2006 07.08.2006 M.P. Nr 53, poz. 576

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

06.10.2006 07.11.2006 MP Nr 78, poz. 782

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie wysokości kwot jednorazowych
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej

01.03.2006 01.04.2006
(wygaśnięcie

z dn. 31.03.2007 r.)

M.P. Nr 19, poz. 210

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w sprawie 
wysokości składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w:
–  II kwartale 2006 r.

– III kwartale 2006 r.

– IV kwartale 2006 r.

– I kwartale 2007 r.

07.03.2006

27.05.2006

30.08.2006

05.12.2006

01.04.2006
(wygaśnięcie

z dn. 30.06.2006 r.)
01.07.2006
(wygaśnięcie

z dn. 30.09.2006 r.)
01.10.2006
(wygaśnięcie

z dn. 31.12.2006 r.)
01.01.2007
(wygaśnięcie

z dn. 31.03.2007 r.)

M.P. Nr 23, poz. 260

M.P. Nr 39, poz. 433

M.P. Nr 67, poz. 694

M.P. Nr 89, poz. 928

inne

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w sprawie kwoty zasiłku
pogrzebowego

13.02.2006

17.05.2006

17.08.2006

21.11.2006

01.03.2006
(wygaśnięcie

z dn. 31.05.2006 r.)
01.06.2006
(wygaśnięcie

z dn. 31.08.2006 r.)
01.09.2006
(wygaśnięcie

z dn. 30.11.2006 r.)
01.12.2006
(wygaśnięcie

z dn. 28.02.2007 r.)

M.P. Nr 12, poz. 165

M.P. Nr 36, poz. 405

M.P. Nr 59, poz. 631

M.P. Nr 85, poz. 871

C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2006 R.

Ustawy

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia
Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne oraz ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego

29.12.2005 09.02.2006
25.01.2006

Dz.U. z 2006r. Nr 12, poz. 66

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych

26.01.2006 05.04.2006 Dz.U. Nr 46, poz. 328

ZAŁĄCZNIKI



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw 24.02.2006 29.06.2006 Dz.U. Nr 50, poz. 360

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

10.03.2006 25.05.2006
(wygaśnięcie

z dn.25.05.2009 r.)

Dz.U. Nr 79, poz. 549

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze 24.05.2006 05.08.2006 Dz.U. Nr 133, poz. 934

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku
z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej.

23.06.2006 05.08.2006
22.10.2006
(wygaśnięcie

z dn.05.09.2006 r.)

Dz.U. Nr 133, poz. 935

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

14.07.2006 10.09.2006
10.08.2006
01.01.2007
01.01.2008

Dz.U. Nr 143, poz. 1032

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym 22.07.2006 11.09.2006 Dz.U. Nr 144, poz. 1046

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach
samorządowych

25.08.2006 10.10.2006
(wygaśnięcie

z dn.10.10.2007 r.)

Dz.U. Nr 169, poz. 1201

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy 18.10.2006 30.11.2006
(wygaśnięcie

z dn. 31.12.2006 r.)

Dz.U. Nr 217, poz. 1587

Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych
upoważnień do wydawania aktów
wykonawczych

18.10.2006 01.01.2007 Dz.U. Nr 220, poz. 1600

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa

16.11.2006 19.12.2006 Dz.U. Nr 221, poz. 1615

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o swobodzie działalności
gospodarczej

16.11.2006 31.12.2006 Dz.U. Nr 225, poz. 1636

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym

17.11.2006 03.01.2007 Dz.U. Nr 235, poz. 1701

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny 
zgodności oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw

15.12.2006 07.01.2007
(wygaśnięcie

z dn. 31.12.2009 r.)

Dz.U. Nr 249, poz. 1834

Rozporządzenia

Rodzaj i tytuł przepisu
Data

uchwalenia
Data

obowiązywania
Miejsce opublikowania

Rozporządzenie Ministra Transportu
i Budownictwa zmieniające rozporządzenie
w sprawie świadectw dopuszczenia do
eksploatacji typu budowli i urządzeń
przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

23.12.2005 20.01.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których
świadczone są usługi hotelarskie

30.12.2005 20.01.2006 Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 29

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodza-
jów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

31.01.2006 11.03.2006 Dz.U. Nr 30, poz. 208
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska

15.02.2006 27.02.2006 Dz.U. Nr 32, poz. 223

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach
administracji rządowej i pracowników innych
jednostek

28.02.2006 01.01.2006
14.01.2006 Dz.U. Nr 38, poz. 259

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania
i innych świadczeń przysługujących pracownikom 
urzędów państwowych zatrudnionym
w gabinetach politycznych oraz doradcom lub 
pełniącym funkcje doradców osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe

28.02.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 38, poz. 260 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek
samorządu terytorialnego

28.02.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 38, poz. 261

Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz
procedur dopuszczania odpadów do składowania 
na składowisku odpadów danego typu

24.02.2006 22.03.2006 Dz.U. Nr 38, poz. 264

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych
w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich

28.02.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 39, poz. 272

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie różnicowania stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich 
skutków

06.03.2006 01.04.2006 Dz.U. Nr 42, poz. 283

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 293

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla niektórych pracowników cywilnych 
więziennictwa

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 294

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń dla pracowników 
niebędących nauczycielami, zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez organy administracji
rządowej oraz w Biurze Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 295

ZAŁĄCZNIKI



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców 
Pracy

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 296

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w niektórych jednostkach państwowej sfery 
budżetowej

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 297

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w Ośrodku Studiów Wschodnich

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 298

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 299

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego 
oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 300

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie budownictwa
i gospodarki przestrzennej

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 301

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie ochrony środowiska, 
zasobów naturalnych i leśnictwa

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 302

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w niektórych jednostkach
organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw 
wewnętrznych i administracji

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 303

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych
w państwowych jednostkach sfery budżetowej 
działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 304
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w niektórych jednostkach
organizacyjnych sfery budżetowej działających 
w ochronie zdrowia 

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 305

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
placówek naukowych, pomocniczych placówek 
naukowych i innych jednostek organizacyjnych 
Polskiej Akademii Nauk

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 306

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla pracowników Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego

06.03.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 43, poz. 307

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające
rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim 
powinno odpowiadać medyczne laboratorium 
diagnostyczne

21.03.2006 25.04.2006 Dz.U. Nr 59, poz. 422

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zmieniające rozporządzenie
w sprawie uposażenia zasadniczego oraz
dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży 
Granicznej

17.05.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 88, poz. 616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania
i wysokości uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz 
ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony 
wzrost uposażenia zasadniczego

24.05.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 89, poz. 624

Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające 
rozporządzenie w sprawie towarów
niebezpiecznych, których przewóz drogowy
podlega obowiązkowi zgłoszenia

01.06.2006 29.06.2006 Dz.U. Nr 100, poz. 695

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich
zatrudniania przy niektórych z tych prac

31.05.2006 12.07.2006 Dz.U. Nr 107, poz. 724

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa

09.06.2006 22.07.2006 Dz.U. Nr 121, poz. 836

Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych

09.06.2006 12.08.2006 Dz.U. Nr 124, poz. 863 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika

22.06.2006 28.07.2006 Dz.U. Nr 125, poz. 869

ZAŁĄCZNIKI



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające 
rozporządzenie w sprawie
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów

04.07.2006 01.08.2006
16.01.2007 Dz.U. Nr 127, poz. 887

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykazu substancji aktywnych, których
stosowanie w środkach ochrony roślin jest
zabronione

28.06.2006 01.08.2006 Dz.U. Nr 127, poz. 891

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników publicznych zakładów opieki
zdrowotnej

29.06.2006 01.01.2006 Dz.U. Nr 127, poz. 892

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia 
sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

19.07.2006 01.09.2006 Dz.U. Nr 135, poz. 959

Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające 
rozporządzenie w sprawie kursów
dokształcających kierowców wykonujących 
transport drogowy

08.08.2006 06.09.2006 Dz.U. Nr 149, poz. 1082

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów 
lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania 
substancji niebezpiecznych oraz zawierających 
je produktów

25.08.2006 06.09.2006 Dz.U. Nr 159, poz. 1131

Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

18.09.2006 23.09.2006 Dz.U. Nr 168, poz. 1198

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie
powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw 
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń 
Czynników Szkodliwych dla Zdrowia
w Środowisku Pracy

04.10.2006 25.10.2006 Dz.U. Nr 182, poz. 1339

Rozporządzenie Ministra Transportu zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk
bezpośrednio związanych z prowadzeniem
i bezpieczeństwem ruchu kolejowego
i warunków, jakie powinny spełniać osoby
zatrudnione na tych stanowiskach oraz
prowadzący pojazdy kolejowe

06.10.2006 03.11.2006 Dz.U. Nr 190, poz. 1407

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności
i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu 
ich dokumentowania, a także zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadków
przy pracy

23.11.2006 13.12.2006 Dz.U. Nr 215, poz. 1582

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop

29.11.2006 30.11.2006 Dz.U. Nr 217, poz. 1591

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

30.11.2006 01.01.2007 Dz.U. Nr 227, poz. 1661
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji 
wyrobów gumowych

21.11.2006 29.12.2006 Dz.U. Nr 230, poz. 1678

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
zatrudnionych w niektórych jednostkach
organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw 
wewnętrznych i administracji

06.12.2006 29.12.2006 Dz.U. Nr 230, poz. 1681

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, 
obrotu lub stosowania substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 
oraz zawierających je produktów

11.12.2006 06.01.2007
15.06.2007
24.08.2007
01.01.2010

Dz.U. Nr 239, poz. 1731

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
zmieniające rozporządzenie w sprawie
zasadniczych wymagań dotyczących
efektywności energetycznej nowych wodnych 
kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi 
lub gazowymi

11.12.2006 06.01.2007 Dz.U. Nr 240, poz. 1741

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
zmieniające rozporządzenie w sprawie
utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń 
społecznych

19.12.2006 01.01.2007 Dz.U. Nr 241, poz. 1754

Rozporządzenie Ministra Budownictwa
zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym

27.12.2006 31.12.2006 Dz.U. Nr 245, poz. 1782

ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik 5A

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sekcjach gospodarki narodowej w latach 2004–2006

Wyszczególnienie

(sekcje PKD*)
Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych

OGÓŁEM

2004 87 516 490 1 040 85 986 8,38 0,047 0,10 8,23

2005 84 402 468 956 82 978 7,99 0,044 0,09 7,86

2006 95 465 493 987 93 985 8,87 0,046 0,09 8,73

liczby bezwzględne wskaźnik częstości wypadków

Rolnictwo, łowiectwo
i leśnictwo

2004 1 668 21 27 1 620 12,88 0,162 0,21 12,51

2005 1 642 25 26 1 591 12,65 0,193 0,20 12,26

2006 1 785 16 26 1 743 13,53 0,121 0,20 13,21

Rybactwo

2004 60 2 1 57 10,08 0,336 0,17 9,57

2005 45 1  - 44 8,56 0,190 - 8,37

2006 55 - 1 54 10,53 - 0,19 10,34

Górnictwo

2004 3 170 19 31 3 120 16,26 0,098 0,16 16,00

2005 2 893 24 24 2 845 15,43 0,128 0,13 15,17

2006 2 928 29 22 2 877 16,77 0,166 0,13 16,47

Przetwórstwo 
przemysłowe

2004 34 674 122 461 34 091 13,99 0,049 0,18 13,76

2005 33 081 106 407 32 568 13,17 0,042 0,16 12,97

2006 37 843 129 435 37279 14,72 0,050 0,17 14,50

Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię 
elektryczną, gaz, 
wodę

2004 1 983 20 24 1 939 8,66 0,087 0,10 8,47

2005 1 902 10 21 1 871 8,57 0,045 0,09 8,43

2006 2 102 12 15 2 075 9,70 0,055 0,07 9,57

Budownictwo

2004 7 049 93 159 6 797 11,69 0,154 0,26 11,28

2005 6 659 106 155 6 398 10,99 0,175 0,26 10,56

2006 7 883 109 169 7 605 12,66 0,175 0,27 12,21

Handel i naprawy�

2004 8 557 50 101 8 406 4,29 0,025 0,05 4,21

2005 8 515 41 94 8 380 4,21 0,020 0,05 4,14

2006 9 758 44 100 9 614 4,69 0,021 0,05 4,62

Hotele i restauracje

2004 971 4 7 960 4,51 0,019 0,03 4,46

2005 905 2 12 891 4,15 0,009 0,05 4,09

2006 997 - 5 992 4,46 - 0,02 4,44

Transport, 
gospodarka 
magazynowa
i łączność

2004 5 646 72 67 5 507 8,01 0,102 0,10 7,81

2005 5 782 65 53 5 664 8,23 0,093 0,08 8,06

2006 6 471 71 57 6 343 9,07 0,100 0,08 8,89

Pośrednictwo 
finansowe

2004 900 7 3 890 3,36 0,026 0,01 3,32

2005 927 7 6 914 3,25 0,025 0,02 3,21

2006 947 4 4 939 3,25 0,014 0,02 3,22

Obsługa 
nieruchomości, 
wynajem i usługi 
związane z prowa-
dzeniem działalności 
gospodarczej

2004 5 424 29 50 5 345 5,81 0,031 0,05 5,73

2005 5 142 33 57 5 052 5,44 0,035 0,06 5,35

2006 5 952 30 47 5 875 6,23 0,031 0,05 6,15
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Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa�

2004 3 587 17 28 3 542 5,82 0,028 0,04 5,75

2005 3 566 21 20 3 525 5,67 0,033 0,03 5,61

2006 3 609 14 26 3 569 5,57 0,022 0,04 5,51

Edukacja

2004 3 790 15 35 3 740 3,83 0,015 0,03 3,78

2005 3 727 12 21 3 694 3,68 0,012 0,02 3,65

2006 4 078 12 18 4 048 3,94 0,012 0,02 3,91

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna

2004 7 798 3 29 7 766 11,06 0,004 0,04 11,02

2005 7 514 5 29 7 480 10,65 0,007 0,04 10,60

2006 8 485 10 29 8 446 11,99 0,014 0,04 11,94

Działalność usługowa 
komunalna, społeczna 
i indywidualna, 
pozostała

2004 2 239 16 17 2 206 5,96 0,043 0,05 5,87

2005 2 102 10 31 2 061 5,51 0,026 0,08 5,40

2006 2 572 13 33 2 526 6,64 0,034 0,09 6,52

(-) –  zjawisko nie wystąpiło
(*) – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
(�) – skrócona nazwa sekcji

Źródło: dane GUS, (lata 2004–2005) – dane ostateczne, 2006 r. – dane nieostateczne
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Załącznik 5B

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w województwach w latach 2004–2006

Wyszczególnienie

(województwa)
Lata

Liczba poszkodowanych w wypadkach

ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych ogółem śmiertelnych ciężkich lżejszych

OGÓŁEM

2004 87 516 490 1 040 85 986 8,38 0,047 0,10 8,23

2005 84 402 468 956 82 978 7,99 0,044 0,09 7,86

2006 95 465 493 987 93 985 8,87 0,046 0,09 8,73

liczby bezwzględne wskaźnik częstości wypadków

Dolnośląskie

2004 9 266 45 84 9 137 11,40 0,055 0,10 11,24

2005 8 762 24 89 8 649 10,71 0,029 0,11 10,57

2006 9 689 29 80 9 580 11,63 0,035 0,10 11,49

Kujawsko-pomorskie

2004 5 135 17 49 5 069 9,66 0,032 0,09 9,54

2005 4 191 24 52 4 115 7,84 0,045 0,10 7,70

2006 5 444 19 51 5 374 9,99 0,035 0,09 9,86

Lubelskie

2004 3 347 15 31 3 301 7,39 0,033 0,07 7,29

2005 3 352 14 22 3 316 7,37 0,031 0,05 7,29

2006 3 649 17 12 3 620 7,87 0,037 0,02 7,81

Lubuskie

2004 2 684 10 42 2 632 10,38 0,039 0,16 10,18

2005 2 801 17 26 2 758 10,54 0,064 0,10 10,38

2006 3 131 17 37 3 077 11,54 0,063 0,14 11,34

Łódzkie

2004 5 703 21 68 5 614 8,17 0,030 0,10 8,04

2005 5 160 18 69 5 073 7,31 0,026 0,10 7,18

2006 5 798 30 60 5 708 8,05 0,042 0,08 7,93

Małopolskie

2004 5 626 35 81 5 510 6,77 0,042 0,10 6,63

2005 5 331 25 60 5 246 6,36 0,030 0,07 6,26

2006 6 056 40 83 5 933 7,06 0,047 0,09 6,92

Mazowieckie

2004 9 771 94 127 9 550 5,78 0,056 0,07 5,65

2005 10 097 93 126 9 878 5,82 0,054 0,07 5,70

2006 11 453 68 126 11 259 6,48 0,038 0,07 6,37

Opolskie

2004 2 698 8 35 2 655 10,85 0,032 0,14 10,68

2005 2 418 15 28 2 375 9,66 0,060 0,11 9,49

2006 2 717 13 30 2 674 10,65 0,051 0,12 10,48

Podkarpackie

2004 3 501 19 59 3 423 7,25 0,039 0,12 7,09

2005 3 384 19 36 3 329 6,99 0,039 0,07 6,88

2006 3 911 23 45 3 843 7,97 0,047 0,09 7,83

Podlaskie

2004 2 298 16 40 2 242 8,99 0,063 0,16 8,77

2005 2 122 13 37 2 072 8,38 0,051 0,15 8,18

2006 2 355 12 36 2 307 9,13 0,046 0,14 8,94

Pomorskie

2004 5 803 51 75 5 677 9,62 0,085 0,12 9,41

2005 5 452 38 65 5 349 8,95 0,062 0,11 8,78

2006 5 747 37 53 5 657 9,26 0,060 0,09 9,11
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Śląskie

2004 12 850 65 147 12 638 8,98 0,045 0,10 8,83

2005 12 404 71 159 12 174 8,64 0,050 0,11 8,48

2006 13 916 100 174 13 642 9,51 0,068 0,12 9,32

Świętokrzyskie

2004 1 983 13 25 1 945 6,86 0,045 0,09 6,72

2005 1 899 15 22 1 862 6,52 0,052 0,08 6,39

2006 2 125 12 21 2 092 7,16 0,040 0,07 7,05

Warmińsko-
mazurskie

2004 3 724 22 29 3 673 11,40 0,067 0,09 11,24

2005 3 707 15 37 3 655 11,12 0,045 0,11 10,96

2006 3 825 16 40 3 769 11,26 0,047 0,12 11,09

Wielkopolskie

2004 9 036 38 109 8 889 8,95 0,038 0,11 8,80

2005 9 071 37 99 8 935 8,81 0,036 0,09 8,68

2006 10 868 46 99 10 723 10,36 0,044 0,09 10,23

Zachodniopomorskie

2004 4 091 21 39 4 031 9,25 0,047 0,09 9,11

2005 4 251 30 29 4 192 9,51 0,067 0,06 9,38

2006 4 781 14 40 4 727 10,50 0,031 0,09 10,38

Źródło: dane GUS, (lata 2004–2005) – dane ostateczne, 2006 r. – dane nieostateczne
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Załącznik 6

Zatrudnienia) w warunkach zagrożenia w latach 2004–2006 według sekcji i działów PKDb)

Wyszczególnienie

(sekcja, dział)

Liczba osób zatrudnionych

w warunkach zagrożenia
na 1000 zatrudnionych

2004 2005 2006 2004 2005 2006

OGÓŁEM 577 220 576 475 590 528 121,2 119,6 116,1

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, w tym: 8 628 8 194 7 984 106,2 101,4 98,1

Leśnictwo, włączając działalność usługową 3 666 3 252 3 323 133,2 116,4 121,0

Rybactwo 156 162 156 92,8 102,3 103,4

Górnictwo, w tym: 76 329 75 155 73 149 417,1 426,8 389,7

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; 
wydobywanie torfu 65 579 63 470 62 345 437,0 441,9 406,1

Górnictwo rud metali 7 549 8 245 7 492 613,2 670,3 597,3

Przetwórstwo przemysłowe, w tym: 297 499 307 148 321 379 151,5 153,0 153,8

Produkcja art. spożywczych i napojów 39 722 39 976 41 683 106,4 105,7 109,5

Produkcja wyrobów tytoniowych 762 682 652 123,1 106,9 99,2

Włókiennictwo 14 960 12 346 11 797 206,1 179,8 175,2

Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 2 149 2 148 2 259 17,9 18,9 20,7

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nichc) 1 180 999 934 43,8 41,8 37,3

Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze 
słomy i wiklinyc) 32 188 32 599 32 466 374,9 366,6 352,5

Produkcja masy włóknistej oraz papieruc) + 
działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników informacji

5 693 6 534 6 950 65,0 68,3 70,3

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy 
naftowejc) 2 272 2 634 2 895 147,0 175,4 200,9

Produkcja wyrobów chemicznych 10 033 10 753 11 526 111,3 117,3 122,0

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 13 920 15 402 16 260 131,1 133,9 130,8

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców 
niemetalicznych 16 470 16 679 17 058 155,2 152,7 155,2

Produkcja metali 23 226 23 171 24 626 276,2 281,1 305,8

Produkcja wyrobów z metalic) 32 825 35 482 40 246 195,2 196,4 198,5

Produkcja maszyn i urządzeńc) 24 642 26 209 26 629 151,0 156,2 151,6

Produkcja maszyn biurowych i komputerów 17 - 15 5,9 - 3,5

Produkcja maszyn i aparatury elektrycznejc) 5 099 6 701 8 372 60,5 75,6 85,9

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, 
telewizyjnych i telekomunikacyjnych 1 024 1 226 1 514 39,0 44,3 44,9

Produkcja instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 2 203 2 136 2 496 68,2 68,1 77,4

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep 15 766 19 101 19 876 163,3 192,2 181,6

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 18 083 17 863 19 565 281,4 274,2 301,9

Produkcja mebli; pozostała działalność 
produkcyjnac) 34 132 33 193 32 104 235,2 224,9 202,0

Przetwarzanie odpadów 1 131 1 314 1 456 162,8 173,9 191,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę 38 746 38 141 39 519 170,9 178,6 185,0

Budownictwo 39 033 39 509 46 154 131,0 128,5 135,3

Handel i naprawyc) 19 086 19 657 21 346 25,2 25,0 24,3

Transport, gospodarka magazynowa i łączność, 
w tym: 48 401 46 677 41 675 104,2 102,3 88,0

Transport lotniczy 1 658 1 535 1 355 372,4 347,4 260,8

Obsługa nieruchomości i firm; naukac) 12 578 12 263 11 976 111,9 105,4 99,7

Edukacja (tylko szkolnictwo wyższe) 8 271 5 999 5 938 52,8 37,1 32,8

ZAŁĄCZNIKI
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
(tylko Działalność w zakresie ochrony zdrowia 
ludzkiego oraz Działalność weterynaryjna)

21 833 16 896 14 894 46,2 36,3 31,8

Działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała 6 660 6 674 6 358 147,5 139,9 127,9

(-) – zjawisko nie wystąpiło
a) – liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego
b) – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
c) – nazwa skrócona działu

Źródło: dane GUS
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Załącznik 7

Choroby zawodowe w Polsce w latach 2004–2006 według jednostek chorobowych

Jednostki chorobowe

Liczba chorób zawodowych
Liczba chorób zawodowych

na 100 tys. zatrudnionych

2004 2005 2006 2004 2005 2006

OGÓŁEM 3 790 3 249 3 129 41,0 34,8 32,8

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa 92 86 53 1,0 0,9 0,6

Gorączka metalicznaa) 3 1 3 0,0 0,0 0,0

Pylice płuc 754 672 667 8,1 7,2 7,0

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem 
azbestua) 130 74 32 1,4 0,8 0,3

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, z trwałym 
upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc 20 18 18 0,2 0,2 0,2

Astma oskrzelowaa) 122 105 86 1,3 1,1 0,9

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków 
płucnycha) 11 13 16 0,1 0,1 0,2

Ostre uogólnione reakcje alergicznea) 1 4 1 0,0 0,0 0,0

Byssinozaa) -  - - 0,0 0 0

Beryloza a) -  - - 0 0 0

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardycha) -  - 1 0 0 0,0

Alergiczny nieżyt nosaa) 86 61 50 0,9 0,6 0,5

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznyma) 5 2 - 0,0 0,0 0

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane 
substancjami o działaniu żrącym lub drażniącyma) 2 5 1 0,0 0,0 0,0

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane 
nadmiernym wysiłkiem głosowym 881 681 762 9,5 7,3 8,0

Choroby wywołane działaniem promieniowania 
jonizującego 11 15 22 0,1 0,2 0,2

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania 
czynników występujących w środowisku pracy, 
uznanych za rakotwórcze u ludzi

114 100 104 1,2 1,1 1,1

Choroby skóry 181 163 128 2,0 1,7 1,3

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem 
wykonywania pracy 93 78 85 1,0 0,8 0,9

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego 
wywołane sposobem wykonywania pracy 84 99 108 0,9 1,1 1,1

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego 
spowodowany hałasem 506 338 295 5,5 3,6 3,1

Zespół wibracyjny 125 98 80 1,3 1,0 0,8

Choroby wywołane pracą w warunkach 
podwyższonego ciśnienia atmosferycznego -  - 1 0 0 0,0

Choroby wywołane działaniem wysokich, albo niskich 
temperatur otoczenia 2  - - 0,0 0 0

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami 
fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 26 17 10 0,3 0,2 0,1

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa 541 615 603 5,8 6,6 6,3

Przewlekłe zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty 
błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy, 
wywołane działaniem substancji o silnym działaniu 
drażniącym lub uczulającymb)

- 4 3 0 0,0 0,0

a) – choroby zawodowe, które nie były ujęte jako oddzielne grupy w wykazie chorób obowiązującym do września 2002 r.
b) – grupy chorób zawodowych z wykazu chorób zawodowych obowiązującego do września 2002 r.

Źródło: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
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