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III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE 
 

W roku 2005 inspektorzy pracy przeprowadzili 93,7 tys. kontroli u blisko 67 tys. 
pracodawców. Ponowne kontrole wynikały zwłaszcza z konieczności sprawdzenia realizacji wydanych 
wcześniej decyzji i wniosków. W kontrolowanych zakładach pracowało prawie 3,4 mln osób. 

Ponad połowa objętych kontrolą pracodawców nie zatrudniała więcej niż 9 pracowników, 
niespełna 30% zatrudniało od 10 do 49 osób. Natomiast 4% skontrolowanych firm (2 685) to zakłady 
duże, zatrudniające co najmniej 250 pracowników. 

 

Struktura skontrolowanych zakładów
2005 rok
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W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami prawa inspektorzy pracy wydali 

ponad 473 tys. decyzji; najwięcej nieprawidłowości (13%) dotyczyło przygotowania pracowników do 
pracy (m.in. braku szkoleń bhp i badań lekarskich, braku uprawnień kwalifikacyjnych), a także 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (12%), procesów technologicznych (12%), maszyn i 
urządzeń technicznych (11%) oraz obiektów i pomieszczeń pracy (10%).  
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Zakres przedmiotowy decyzji (w tys.)
2005 rok
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Wśród wydanych decyzji, 15,5 tys. nakazywało natychmiastowe wstrzymanie prac w związku 
ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników. Wydano także 
decyzje nakazujące skierowanie do innych prac 12,7 tys. osób zatrudnionych - wbrew 
obowiązującym przepisom - przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych.  

 
Ze względu na występowanie trwałych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, okręgowi 

inspektorzy pracy wydali - na podstawie art.9 pkt 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - 5 decyzji 
nakazujących zaprzestanie działalności zakładu pracy lub jego części (przy czym w trzech 
przypadkach były to decyzje nakazujące zaprzestanie działalności zakładu, w jednym przypadku 
zaprzestanie działalności części zakładu oraz w jednym przypadku - zaprzestanie działalności 
określonego rodzaju). Wydane decyzje dotyczyły 68 pracowników, a spowodowane były przede 
wszystkim niezadowalającym stanem obiektów, w których usytuowane były pomieszczenia pracy, 
niedostosowanym do charakteru prowadzonej działalności, przy czym w jednym przypadku stan 
techniczny obiektu stwarzał zagrożenie katastrofa budowlaną.  

 
Oprócz decyzji dot. stanu bhp, inspektorzy pracy wydali 20 206 decyzji nakazujących 

wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły należności dla 
221 tys. pracowników, na łączną kwotę 198 mln zł.  

Zrealizowanych zostało – do momentu opracowania niniejszego Sprawozdania – 13 991 
decyzji (69% wydanych). W efekcie 149 tys. pracowników (67% spośród objętych nakazami) 
otrzymało należne świadczenia pieniężne na kwotę ogółem 113 mln zł (57% kwoty nakazanej do 
wypłaty przez inspektorów pracy). Ponadto 204 decyzje zostały zrealizowane częściowo – 6 493 
pracowników otrzymało świadczenia na kwotę ogółem 2,7 mln zł. 

Dodatkowo, w zakresie objętym nakazami, część pracodawców dokonała „samokontroli” 
prawidłowości naliczania świadczeń i wypłaciła pracownikom kwotę 65 tys. zł. 

Łącznie zatem w wyniku działań inspektorów pracy wypłacono pracownikom należności na 
kwotę blisko 116 mln zł. 

 
W związku z nierealizowaniem przez niektórych pracodawców decyzji organów PIP, w 

okręgowych inspektoratach pracy wszczęto 506 postępowań egzekucyjnych (tj. o blisko 30% mniej 
niż w 2004 r.). W celu przymuszenia do wykonania obowiązków wynikających z nakazów inspektorów 
pracy, na 398 pracodawców nałożono grzywny w łącznej kwocie 4 288 150 zł.  

W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, decyzje organów wykonało 110 
pracodawców; w stosunku do 85 pracodawców umorzono postępowanie - np. w związku z likwidacją 
zakładu (wg danych uzyskanych do momentu opracowania Sprawozdania). Pozostałe postępowania 
egzekucyjne są w toku. 

Umorzono 204 grzywny na kwotę 1 367 400 zł; główną przyczyną umorzenia był właśnie fakt 
wykonania obowiązków wynikających z decyzji inspektorów pracy. W wyniku wszczętej egzekucji 
wyegzekwowano kwotę 407 662 zł (tytułem grzywien i kosztów postępowania). 

 
W okresie sprawozdawczym do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych zostało wniesionych 

48 skarg na decyzje okręgowych inspektorów pracy oraz 3 skargi na bezczynność organu – Głównego 
Inspektora Pracy. 25 zaskarżonych decyzji dotyczyło kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś 23 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Z tej liczby skarg Wojewódzkie Sądy 
Administracyjne rozpatrzyły 15, orzekając o oddaleniu 12 skarg (w tym 3 na bezczynność organu) 
oraz o uwzględnieniu zasadności skargi w 2 przypadkach. Cztery skargi zostały wycofane przez 
stronę skarżącą. 

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniesiono 11 skarg na decyzje okręgowych 
inspektorów pracy (4 dotyczyły kwestii z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;  7 wypłaty 
wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy), 1 - na decyzję Głównego Inspektora 
Pracy (dot. kwestii bhp), 3 - na bezczynność organu – Głównego Inspektora Pracy oraz 2 - na 
postanowienia o nałożeniu grzywny. Do momentu opracowania Sprawozdania 3 skargi na decyzje 
oraz 3 na bezczynność organu – Głównego Inspektora Pracy zostały oddalone, 2  uwzględnione; 3 
przekazane do ponownego rozpoznania (3 nie zostały rozpatrzone). 

Ponadto zostało rozpoznanych 51 skarg na decyzje oraz 19 skarg na postanowienia, 
wniesionych w latach ubiegłych. Wojewódzkie sądy administracyjne orzekły o oddaleniu 34 skarg na 
decyzje i 16 skarg na postanowienia oraz uwzględnieniu 15 skarg na decyzje i 3 na postanowienia. 
Dwie skargi na decyzje zostały wycofane przez stronę skarżącą. 

 



 24 

W razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w art. 9 pkt 1-4 ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy, organy inspekcji kierują wystąpienia o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W 
okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy skierowali ogółem 59,3 tys. wystąpień, zawierających 
361,3 tys. wniosków. Dominowały wnioski dotyczące nieprawidłowości przy nawiązywaniu i 
rozwiązywaniu stosunku pracy (38%). 
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Kontrola realizacji 212 085 wniosków zawartych w wystąpieniach wykazała wysoką 

skuteczność tego środka prawnego; pracodawcy wykonali bowiem ok. 92% wniosków.  
Wnioski niewykonane (ok.8%) dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia za pracę i 

innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy oraz prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy i 
akt osobowych. 

Najistotniejsze przyczyny niewykonania wniosków zawartych w wystąpieniach to brak środków 
finansowych oraz niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy bądź ich 
lekceważenie. 

Okręgowi Inspektorzy Pracy skierowali w okresie sprawozdawczym 21 wystąpień, w 
szczególności do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Zagadnienia będące 
przedmiotem największej liczby wniosków zawartych w wystąpieniach dotyczyły zapewnienia środków 
finansowych na terminowe przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 
placówkach oświatowych i służby zdrowia oraz na wypłatę wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy pracownikom zatrudnionym w tych placówkach. 

O sposobie realizacji wniosków zawartych w wystąpieniach skierowanych przez Okręgowych 
inspektorów pracy poinformowało 61% adresatów. 

 
Główny Inspektor Pracy w okresie sprawozdawczym skierował do Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu 2 wystąpienia, które dotyczyły 
· naruszania przepisów o czasie pracy w Uniwersytecie Opolskim polegającego na zatrudnianiu 

nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych ponad dopuszczalny prawem limit (działania 
takie stanowią naruszenie art. 102 ustawy o szkolnictwie wyższym; wymieniona ustawa nie 
przewiduje żadnych możliwości zwiększenia wymiaru tych godzin ani z inicjatywy uczelni, ani 
za zgodą pracownika). 
Minister, odpowiadając na wystąpienie poinformował, że przekroczenia limitu godzin 

ponadwymiarowych wynikają przede wszystkim z błędnej interpretacji przepisów przez władze uczelni. 
Uznawały one, że za zgodą nauczyciela limit godzin ponadwymiarowych mógł być przekroczony. 
Minister zobowiązał Rektora do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości w przydziale godzin 
ponadwymiarowych. 

· nieprzestrzegania przez dyrektora szkoły przy ambasadzie RP  - Zespołu Szkół im. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie przepisów ustawy Karta Nauczyciela, jak też Kodeksu 
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pracy. W szczególności sygnalizowane nieprawidłowości dotyczyły: nawiązywania i 
rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
korzystania ze zwolnień lekarskich, czasu pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych. 
Minister nie dopatrzył się nieprawidłowości w działaniach dyrektora szkoły i przesłał do 

Głównego Inspektoratu Pracy m.in. pismo dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich 
Czasowo Przebywających Za Granicą. W ww. piśmie wskazano, że dyrektor szkoły przy ambasadzie 
RP przestrzega obowiązujących przepisów i w kierowanej przez niego placówce nie stwierdza się 
naruszania uprawnień pracowniczych. W tej sytuacji Główny Inspektor Pracy ponownie wystąpił do 
Ministra, wskazując na dalsze naruszanie przepisów prawa pracy przez dyrektora ww. szkoły (co 
potwierdzały również informacje przekazywane do Głównego Inspektoratu Pracy przez zatrudnionych 
w niej nauczycieli). 

Ponadto Główny Inspektor ponownie zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 
sprawie wystąpienia (skierowanego w 2004 r.) dot. wprowadzenia do programów nauczania: 

· w szkołach i gimnazjach znajdujących się na terenach wiejskich - tematyki bezpieczeństwo 
zachowań dzieci w gospodarstwie rolnym, 

· w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym - przedmiotu „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy w rolnictwie”. 
Przedstawiony w 2004 r. wniosek nie uzyskał akceptacji – Minister uznał, że nie ma potrzeby 

wyodrębniania nowego przedmiotu. Główny Inspektor Pracy nie podzielił stanowiska Ministra w tej 
sprawie i wskazał na pilną konieczność rozszerzenia problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w 
programach nauczania w szkołach, w tym także rolniczych oraz popularyzację zagadnień 
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. 

 
* 

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy 
korzystali z przysługujących im środków prawnych, nakładając na sprawców grzywny w drodze 
mandatów karnych (co dotyczyło 67 269 wykroczeń), kierując do sądów wnioski o ukaranie (w 
przypadku 7 780 wykroczeń), oraz stosując środki oddziaływania wychowawczego (odnośnie 5 012 
wykroczeń). 
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W 2005 roku inspektorzy pracy nałożyli grzywny w drodze 26 061 mandatów karnych na 

łączną kwotę 15 292 037 zł, co dało średnią wartość grzywny w wysokości 587 zł. Mandaty nadal 
stanowią najczęstszy rodzaj sankcji; zostały one zastosowane w ponad 82% ogółu podjętych 
postępowań w sprawach o wykroczenia. Spowodowane jest to większą, w ocenie inspektorów pracy, 
skutecznością postępowania mandatowego. Nie bez znaczenia jest również prostsza procedura jego 
stosowania. 

W związku z ujawnionymi wykroczeniami inspektorzy pracy skierowali do sądów grodzkich 
2 506 wniosków o ukaranie. Sądy wydały rozstrzygnięcia w 2 240 sprawach, przy czym w 2 082 
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przypadkach orzekły karę grzywny (w tym 1 575 w formie wyroków nakazowych), a 27 osób ukarały 
karą nagany. Wobec 2 sprawców sąd orzekł karę ograniczenia wolności. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
zdecydowaną większość - niemal 75% - stanowią rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu 
nakazowym. Stan taki sprzyja szybszemu rozpatrywaniu spraw przez sądy.  

Łączna kwota orzeczonych przez sądy kar grzywny wyniosła 1 933 660 zł. W stosunku do 39 
osób sądy odstąpiły od wymierzenia kary, a 69 – uniewinniły. W 21 przypadkach sądy wydały 
orzeczenie o umorzeniu postępowania. 

W 2005 roku od orzeczeń sądów wniesionych zostało 440 środków zaskarżenia (z których 
347 stanowiły sprzeciwy od wyroków nakazowych), w tym 194 - przez inspektorów pracy. W wyniku 
rozpatrzonych apelacji od wyroków utrzymano w mocy 49 orzeczeń, 2 zmieniono, 11 orzeczeń 
przekazano do ponownego rozpoznania, a w 15 przypadkach sąd, uznając sprawcę za winnego 
popełnienia wykroczenia, odstąpił od wymierzenia kary. Po rozpatrzeniu sprzeciwów od wyroków 
nakazowych 146 sprawców wykroczeń ukarano grzywnami na łączną kwotę 132 240 zł, 25 osób 
uniewinniono,  a 10 postępowań zostało umorzonych. 

W związku z ww. rozstrzygnięciami, ostateczna kwota orzeczonych grzywien wyniosła 
1 847 460 zł (o 86 200 zł mniej niż orzeczona pierwotnie). kształtując przeciętną kwotę grzywny na 
poziomie 887 zł. (w 2004 – 893 zł; w 2003 – 749 zł). Należy zauważyć, że kara ta orzekana jest wciąż 
na relatywnie niskim poziomie w stosunku do górnej granicy zagrożenia ustawowego, która wynosi 
5 000 zł. Zbyt niski – w odczuciu inspektorów jak i pokrzywdzonych – wymiar grzywny powoduje 
niejednokrotnie poczucie bezkarności wśród sprawców wykroczeń, a wśród pokrzywdzonych – 
oburzenie i poczucie niesprawiedliwości. 

Wnioski o ukaranie są najrzadziej stosowanym przez inspektorów pracy rodzajem sankcji 
(8%). Jako przyczynę wskazać należy duże sformalizowanie postępowania przez sądami, orzekanie 
grzywien – jak już wcześniej zaznaczono - w granicach stosowanych w postępowaniu mandatowym, a 
także konieczność osobistego uczestnictwa inspektorów w rozprawach, co częstokroć dezorganizuje 
ich pracę.  

Wobec 3 162 sprawców wykroczeń inspektorzy pracy zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczeń, ostrzeżeń lub zwrócenia uwagi. Podejmując decyzję o 
zastosowaniu środka wychowawczego inspektorzy pracy kierowali się przede wszystkim rozmiarem i 
rodzajem wyrządzonej szkody, a także stopniem winy, sytuacją osobistą oraz majątkową sprawcy. 
Środki wychowawcze stosowano wobec sprawców czynów o mniejszej społecznej szkodliwości, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy naruszenia przepisów nie wynikały ze złej woli i niezwłocznie podejmowali 
oni czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

 
Rok sprawozdawczy to drugi rok realizacji porozumienia Głównego Inspektora Pracy i 

Prokuratora Krajowego z dnia  4 grudnia 2003 roku,  określającego zasady współdziałania organów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury. W Okręgowych Inspektoratach Pracy wyznaczono 
pracowników odpowiedzialnych za współpracę z prokuraturami. 

 
W 2005 r. inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 985 zawiadomień o podejrzeniu  

popełnienia przestępstwa.  
Do chwili opracowania niniejszego Sprawozdania, prokuratorzy wszczęli 633 postępowania, z 

których skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się 106; 255 postępowań zostało 
umorzonych. W 63 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Inspektorzy pracy 
skierowali w roku sprawozdawczym 25 zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu 
postępowania, 22 - na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a także 26 zażaleń na 
bezczynność prokuratorów. Spośród złożonych zażaleń 23 zostały uwzględnione, 15 nie 
uwzględniono, zaś 35 jest nadal rozpatrywanych.  

W wyniku skierowanych przez prokuratorów 106 aktów oskarżenia, sądy do końca 2005 r. 
skazały 24 osoby (głównie za przestępstwa z art. 218 § 1, art. 220 i 225 § 2 kk.) orzekając kary 
grzywny (10 osób) i kary pozbawienia wolności w zawieszeniu (14 osób). Wobec 7 osób warunkowo 
umorzono postępowanie.  

Analiza zawiadomień kierowanych przez inspektorów do prokuratury wskazuje, iż nadal 
największą ich liczbę stanowią zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 225 § 2 
k.k. polegającego na udaremnianiu lub utrudnianiu wykonywania czynności służbowych (413; w 
2004 r. – 468), oraz w art. 218 § 1 k.k, polegającego na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw 
pracowników wynikających ze stosunku pracy (308; w 2004 r. – 378).  

Co trzecie zawiadomienie (308) było następstwem ujawnienia w wyniku kontroli, iż 
pracodawca złośliwie lub uporczywie nie wypłaca swoim pracownikom wynagrodzeń i innych 
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przysługujących im świadczeń, a więc w ocenie inspektorów pracy popełnia przestępstwo określone w 
art. 218 § 1 k.k. Natomiast co dziesiąte (104) zawiadomienie dotyczyło przestępstw fałszowania 
dokumentów (art. 270 kk).   

Zawiadomienia prokuratury są coraz częściej stosowanym przez inspektorów PIP narzędziem 
w staraniach o przestrzeganie przepisów prawa pracy. Należy podkreślić, że nieco rzadziej niż w roku 
poprzednim (28%) prokuratura umarzała wszczęte postępowania, postanowienia w tym przedmiocie 
objęły 26% zawiadomień (postępowania umarzane są z powodu braku znamion czynu zabronionego 
oraz braku przesłanek dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa - 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k ). Na takim samym poziomie jak w roku 2004 pozostał natomiast odsetek 
postępowań, których wszczęcia odmówiono (6%). Jest to wynikiem rozbieżności ocen dokonywanych 
przez inspektora składającego zawiadomienie oraz prokuratora, do którego należy ostateczne 
ustalenie istnienia znamion przestępstwa, np. w postaci złośliwości, uporczywości i umyślności 
działania. W przypadku przestępstw z art. 218 k.k. niedopatrzenie się złośliwości i uporczywości w 
działaniu, a więc braku ustawowych znamion przestępstwa, uzasadniane było przede wszystkim 
trudną sytuacją finansową pracodawców.  
 

W wyniku przeprowadzonych w roku sprawozdawczym kontroli, inspektorzy PIP skierowali do 
sądów 270 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 871 osób, spośród których 796 osób 
zatrudnionych było na podstawie umowy zlecenia, 63 – na podstawie umowy o dzieło, zaś 12 bez 
jakiejkolwiek umowy. Liczba wytoczonych powództw wzrosła więc znacząco, bo o ponad 160% w 
stosunku do roku 2004 i dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2003, co wymaga szczególnego 
podkreślenia w kontekście dotychczasowych - raczej niekorzystnych - doświadczeń inspektorów w 
stosowaniu tego środka prawnego (ze względu na utrzymującą się w orzecznictwie sądów tendencję 
do uznawania, że o istnieniu stosunku pracy przesądza wola stron zawierających umowę, a także z 
powodu przewlekłości postępowania sądowego i trudności w zgromadzeniu materiału dowodowego 
potwierdzającego zatrudnienie). 

Korzystanie przez inspektorów PIP z powyższego uprawnienia ma duże znaczenie zwłaszcza  
w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne zawierane są z premedytacją (w celu obejścia przepisów) z 
kilkudziesięcioma osobami naraz, co świadczy o szczególnie lekceważącym podejściu do prawa. 
Niemniej, w obecnej sytuacji na rynku pracy, osoby podejmujące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych lub bez jakiejkolwiek umowy, w obawie o utratę źródła dochodu nie zawsze są 
zainteresowane wytoczeniem na ich rzecz powództw i przed sądem cofają je (w 2005 r. uczyniło tak 
69 osób – 27% osób, w sprawach których zapadły rozstrzygnięcia). 

Załącznik nr 7 
 
 
Do organów Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło w 2005 r. 30,8 tys. skarg i wniosków, z 

których większość (73%) zgłosili pracownicy (przy czym 35% - byli pracownicy), 4% - związki 
zawodowe; pozostałe skargi i wnioski zgłaszali społeczni inspektorzy pracy, organy władzy i 
administracji państwowej oraz organizacje pracodawców. Należy podkreślić, że aż 12% skarg 
zgłoszonych zostało anonimowo. 

Najliczniejszą od wielu lat grupę stanowią skargi dot. niewypłacania lub zaniżania należności 
ze stosunku pracy. W 2005 r. skargi te stanowiły 40% wszystkich skierowanych do PIP i najczęściej  
(co trzecia z nich) dotyczyły niewypłacenia wynagrodzenia za pracę lub nieterminowości w jego 
wypłacie. Często skarżono się również na niewypłacenie należności za pracę w godzinach 
nadliczbowych oraz na niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły skargi dotyczące czasu pracy – 13% 
(spowodowane najczęściej zatrudnianiem pracowników w czasie przekraczającym wymiar dobowy lub 
tygodniowy, nieprowadzeniem lub nierzetelnym prowadzeniem ewidencji czasu pracy, naruszaniem 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy oraz niezapewnianiem stosownego odpoczynku dobowego). 
Dość liczne były także skargi dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy – 11% (głównie -
niepotwierdzania warunków umowy na piśmie, niewydawania świadectw pracy lub błędów w ich treści, 
nieprawidłowości związanych z wypowiadaniem umów o pracę oraz niezgodności rodzaju umowy z 
charakterem wykonywanej pracy). Natomiast udział skarg o tematyce bhp wyniósł 10% (pracownicy 
skarżyli się zwłaszcza na brak lub niewłaściwie przeprowadzane badania lekarskie, brak szkoleń z 
zakresu bhp, brak pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz niewłaściwą temperaturę w 
pomieszczeniach pracy).  

W niewielkiej, ale stale rosnącej, liczbie skarg z zakresu dyskryminacji lub mobbingu (747) 
przeważały skargi dot. dyskryminacji ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, wymiar 
czasu pracy, przynależność związkową, a w mniejszym stopniu ze względu na płeć. Podobnie jak w 



 28 

roku poprzednim, kwestie te nie stanowiły zazwyczaj głównego przedmiotu skargi, lecz występowały 
zwykle obok zasadniczych problemów poruszanych przez skarżących. Nadal pojęcia dyskryminacji i 
mobbingu używane są zamiennie, bez ich rozróżnienia. Pojęciami tymi skarżący często posługują się, 
opisując naruszenia innych praw pracowniczych (dot. np. wynagrodzeń czy czasu pracy). 
Niezrozumienie zjawiska dyskryminacji czy mobbingu powoduje, że w skargach tych wciąż dominują 
emocje kosztem rzetelnego przedstawiania faktów, co istotnie utrudnia ich rozpatrywanie. W 
udzielanych skarżącym wyjaśnieniach informowano o możliwości wystąpienia do właściwego sądu z 
powództwem przeciwko pracodawcy. Podkreślano zarazem, że w przypadku podniesienia zarzutu 
dyskryminacji, to pracodawca ma obowiązek udowodnienia przed sądem, iż różnicując sytuację 
pracowników kierował się obiektywnymi powodami. 

 
W 2005 r. specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili zainteresowanym 1 501 775 porad, 

w tym 1 197 866 porad prawnych (80%) i 300 038 porad technicznych (20%). Wśród zgłaszających 
się po porady 64% stanowili pracownicy, a 29% - pracodawcy. Pozostałe porady udzielone zostały 
m.in. stronom umów cywilnoprawnych, związkom zawodowym oraz społecznym inspektorom pracy.  

Spośród ogólnej liczby porad, ok. 8,5 tys. porad zostało udzielonych na piśmie, a ok. 4,5 tys. 
stanowiły odpowiedzi na pytania przesyłane drogą elektroniczną. 

Liczba udzielanych porad, która w roku sprawozdawczym przekroczyła 1,5 mln, świadczy o 
ogromnym zainteresowaniu działalnością informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy.  

Udzielane porady najczęściej dotyczyły problematyki nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, należności ze stosunku pracy, czasu pracy i urlopów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tematyka porad z zakresu stosunku pracy to m.in. treść umowy o pracę i jej rodzaje, 

przekształcanie umów terminowych w umowę na czas nieokreślony, wypowiedzenie umowy o pracę i 
zasady jego doręczania, sposoby rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, okresy ochrony 
trwałości stosunku pracy, treść i sposób wydawania świadectw pracy. 

Dużo wątpliwości (i emocji) dotyczyło prawnych możliwości egzekwowania niewypłaconych 
wynagrodzeń. Często pytano też o przepisy regulujące termin i sposób wypłaty wynagrodzenia, 
dokonywania dopuszczalnych potrąceń, obliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wypłat odpraw emerytalno-rentowych. 

Porady z dziedziny czasu pracy dotyczyły np. wpływu święta na wymiar czasu pracy, 
odpoczynków dobowego i tygodniowego, doby pracowniczej, dopuszczalności pracy w godzinach 
nadliczbowych, rekompensaty w zamian za pracę w szóstym dniu tygodnia, formy ewidencjonowania 
czasu pracy oraz pracy w równoważnym czasie pracy. 

Częstym tematem porad było również nabycie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów, 
wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych na część etatu, udzielanie urlopu w różnych systemach 
czasu pracy oraz urlopu „na żądanie”, a także ustalanie wynagrodzenia za urlop. 

Struktura przedmiotowa udzielanych porad
2005 rok

18,4%
4,0%

11,0%
6,8%

14,2%
19,6%

25,0%

1,0%

stosunek pracy
wynagrodzenie za pracę
czas pracy
urlopy
uprawnienia zw. z rodzicielstwem oraz uprawnienia młodocianych
bhp
wypadki przy pracy
pozostałe

Struktura podmiotów zgłaszających 
się po porady

64%

29%

2%
5%

pracownicy pracodawcy
związki zawodowe pozostali
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Ponadto pytano o kwestie dot. ochrony pracy kobiet w ciąży (w tym urlopów macierzyńskich i 
wychowawczych), uprawnień młodocianych, badań profilaktycznych, zaplecza higieniczno-
sanitarnego, zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, dostarczania posiłków 
regeneracyjnych, a także prowadzenia postępowania powypadkowego i sposobu dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. 

Porady dotyczyły też definicji mobbingu (pytano zwłaszcza o długość trwania zachowań 
wywołujących zjawisko mobbingu). Porady z zakresu dyskryminacji dotyczyły przede wszystkim 
sposobów dochodzenia odszkodowania.  

 
W roku sprawozdawczym wpłynęło do PIP 285 wniosków o rejestrację układów 

zbiorowych pracy oraz 2 106 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych. W odniesieniu do co 
dziesiątego wniosku odmówiono jego rozpatrzenia. Najczęstszą przyczyną odmowy rozpatrzenia 
wniosku o rejestrację układu lub protokołu dodatkowego był brak informacji, o których mowa w § 2 pkt 
2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu 
postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt 
rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych. Do wniosków nie były dołączane 
dokumenty świadczące o zdolności układowej stron, a w szczególności pełnomocnictwa osób 
zawierających układ w imieniu organów do tego upoważnionych. Poza stwierdzonymi brakami 
formalnymi wniosków o rejestrację, należy zwrócić uwagę na powtarzające się przypadki 
niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do rejestru informacji, dotyczących zwłaszcza zmian stron 
układu, czy też przejęcia zakładu przez nowego pracodawcę. Braki te uzupełniane są zwykle dopiero 
przy składaniu kolejnych wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych.  

Prawie jedna trzecia układów zawierała postanowienia niezgodne z prawem, mniej było 
natomiast protokołów dodatkowych zawierających takie postanowienia. W 7 przypadkach strony 
odwołały się od odmowy rejestracji do sądu  (w 1 przypadku sąd umorzył postępowanie ze względu na 
wycofanie odwołania przez wnioskodawcę, w 4 - oddalił odwołanie, a 2 sprawy nie zostały jeszcze 
rozstrzygnięte).  

W okresie sprawozdawczym w 4 przypadkach wystąpiono do organu rejestrującego (w trybie 
art. 24111 § 51 k.p.) z zastrzeżeniem, iż zarejestrowany układ został zawarty z naruszeniem przepisów 
o zawieraniu układów. W wyniku przeprowadzonego postępowania, organ rejestrujący - w 2 
przypadkach - nie uznał zgłoszonych zarzutów za uzasadnione, w 1 wezwał strony do usunięcia 
nieprawidłowości, co zostało uczynione, zaś w 1 przypadku postępowanie nie zostało jeszcze 
zakończone. Rozpatrzono również zastrzeżenie złożone w 2004 r. Przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające nie potwierdziło zasadności zgłoszonych zarzutów. 

Zarejestrowane w 2005 r. zakładowe układy zbiorowe pracy objęły ogółem 119 604 
pracowników. Najwięcej układów zawarto dla pracowników zatrudnionych w przetwórstwie 
przemysłowym (87 układów obejmujących łącznie ponad 37 tys. pracowników). Z kolei największa 
liczba pracowników – prawie 52,5 tys. - objęta została układami zawartymi w branży transportowej. 

Zarejestrowane układy zakresem regulacji obejmowały przeważnie wszystkich pracowników 
zatrudnionych przez pracodawców będących stroną układów, z wyjątkiem pracowników 
zarządzających zakładem w imieniu pracodawcy, w tym głównych księgowych (najczęściej tylko w 
zakresie warunków wynagradzania). Spod regulacji układowej wyłączano również pracowników 
młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Zdarzały się przypadki wyłączenia członków rady 
nadzorczej, czy też pracowników wykonujących pracę na kontraktach zagranicznych.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, zgłaszane do rejestracji układy zakładowe regulowały 
przede wszystkim warunki wynagradzania pracowników (systemy wynagradzania, składniki 
wynagradzania i ich wysokość) oraz zasady nabywania i wypłacania dodatkowych świadczeń 
związanych z pracą (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno - rentowych, odpraw z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy, nagród rocznych i in.) Niekiedy prawo do określonych świadczeń 
gwarantowano również emerytom i rencistom (deputaty, bezpłatne przejazdy i in.). Część układów 
przewidywała dodatkowe świadczenia dla członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku 
przy pracy (np. pokrycie kosztów pogrzebu, wyższe odprawy pośmiertne). W zakresie regulacji 
układowych dotyczących warunków pracy główne miejsce zajmowała problematyka czasu pracy 
(ustalano systemy, rozkłady czasu pracy i okresy rozliczeniowe, dopuszczalną liczbę godzin 
nadliczbowych). Innym zagadnieniem, często regulowanym w drodze układowej była działalność 
socjalna. Postanowienia układów dotyczyły także – choć w mniejszym zakresie - zagadnień 
związanych z kształtowaniem w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (np. zasad 
przyznawania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej). W układach ustalano też 
zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, zasady przyjmowania 
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pracowników do pracy i zawierania z nimi umów o pracę, prowadzenia polityki kadrowej, w tym 
dokonywania ocen pracy pracowników, ich przeszeregowywania i awansowania. W części 
obligacyjnej układów strony określały zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi 
(ustalano warunki udostępniania organizacjom związkowym pomieszczeń i urządzeń technicznych 
niezbędnych do wykonywania działalności związkowej, zasady współpracy organizacji związkowych z 
pracodawcą, tryb rozstrzygania spornych kwestii między stronami układów). 

W ostatnich latach strony coraz rzadziej wprowadzają do układów uregulowania 
korzystniejsze od powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Spośród zarejestrowanych 
w 2005 r. 220 zakładowych układów zbiorowych pracy, 27 przewidywało korzystniejsze, niż 
przewidziane w Kodeksie pracy, zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, 45 - za 
pracę w niedziele i święta, 65 - za pracę w porze nocnej. Tylko w 2 układach przewidziano wyższy, niż 
określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracowników 
zatrudnionych przy pracach uciążliwych lub szkodliwych w 14 układach zagwarantowano im urlopy 
dodatkowe, a w 13 układach przewidziano skrócony wymiar czasu pracy. Dłuższe, niż ustawowe 
okresy wypowiedzenia ustalono w 4 układach. W 1 układzie skrócono wymiar czasu pracy. Natomiast 
większość układów zarejestrowanych w okresie sprawozdawczym przewidywała prawo do nagród 
jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych i rentowych ustalonych na poziomie wyższym niż 
określony w przepisach prawa pracy.  

Utrzymuje się tendencja do upraszczania zasad wynagradzania, co wiąże się z likwidacją 
różnych dodatków (m. in. za staż pracy, za pracę w warunkach szkodliwych, służbowych, 
brygadzistowskich) i włączania ich do płacy zasadniczej. Przyjmowane rozwiązania płacowe 
nastawione są w szczególności na motywowanie pracowników do bardziej efektywnej i wydajnej 
pracy. Coraz częściej pojawiają się więc takie składniki wynagrodzenia, jak np. prowizje, premie, 
których wysokość jest uzależniona od wypracowanego zysku.  

Analiza postanowień normatywnych układów zbiorowych pracy prowadzi do wniosku, iż 
zakres korzystniejszych dla pracowników regulacji ulega dalszym ograniczeniom. Szczególnie jest to 
widoczne w przypadku układów zbiorowych pracy zawieranych po rozwiązaniu dotychczasowego 
układu. W nowo zawartych układach strony rezygnowały z niektórych świadczeń, które gwarantował 
poprzedni układ lub ustalały je na poziomie znacznie niższym. Dotyczyło to głównie takich świadczeń, 
jak dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. Zauważalna jest 
również tendencja odchodzenia od korzystniejszych regulacji w zakresie dodatków za pracę w 
godzinach nadliczbowych i w porze nocnej na rzecz rozwiązań kodeksowych.  

Protokołami dodatkowymi zmieniano przede wszystkim zasady wynagradzania, tabele płac, 
wysokość różnych dodatków. Wprowadzano zmiany dotyczące systemów czasu pracy, długości 
okresów rozliczeniowych, zwiększano limit godzin nadliczbowych, dostosowywano wysokość 
dodatków za godziny nadliczbowe do zmian w prawie pracy, ustalano wysokość należności na 
pokrycie kosztów podróży służbowej – w większości przypadków poprzez odesłanie do przepisów 
dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej sferze budżetowej. 
Uzupełniano lub dostosowywano treść postanowień układowych do obowiązujących przepisów 
Kodeksu pracy czy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadzano m. in. regulacje 
dotyczące przeciwdziałania mobbingowi, wypłaty wynagrodzenia na rachunki rozliczeniowo-
oszczędnościowe. 

Znaczna część zmian wprowadzanych protokołami dodatkowymi polegała na zmniejszeniu 
przysługujących pracownikom dodatkowych składników wynagrodzenia lub rezygnacji z prawa do 
niektórych świadczeń (np. dodatków stażowych). Wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby, odpraw emerytalnych i rentowych, dodatków za pracę w godzinach 
nadliczbowych czy w porze nocnej ustalano na poziomie kodeksowym; prawo do nagrody 
jubileuszowej uzależniano wyłącznie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy; rezygnowano z 
tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź zmniejszano wysokość odpisów. 
Generalnie daje się zauważyć tendencja do wprowadzania protokołami dodatkowymi zmian mających 
na celu obniżenie kosztów pracy. 

W przypadku trudności finansowych strony korzystały również z możliwości czasowego 
zawieszenia stosowania postanowień układu. W okresie sprawozdawczym liczba zawartych 
porozumień o zawieszeniu stosowania w całości lub części układu uległa jednak zmniejszeniu w 
porównaniu z poprzednimi latami. W 2002 r. do rejestrów prowadzonych dla układów zakładowych 
wpisano 239 porozumień o zawieszeniu stosowania układu, w 2003 r. – 303, w 2004 r. – 176, 
natomiast w 2005 r. - 132. Często w takiej sytuacji związki zawodowe godziły się na zmniejszenie 
poziomu świadczeń przysługujących pracownikom - poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do 
układu. 
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W porównaniu do lat poprzednich znacznie zmniejszyła się zarówno liczba 
zarejestrowanych układów, jak i protokołów dodatkowych. Uwaga ta dotyczy również liczby 
zarejestrowanych porozumień o stosowaniu w całości lub w części układu przez podmioty niebędące 
jego stronami. W 2003 r. zarejestrowano 25 takich porozumień, w 2004 r. – 21, a w 2005 r. – 12. 

Spośród zarejestrowanych w roku sprawozdawczym 220 zakładowych układów zbiorowych 
pracy, 152 układy - a więc blisko 70% - zostały zawarte po rozwiązaniu poprzedniego układu, a 
pozostałe - u pracodawców nieobjętych dotychczas układem.  

Mniejsza, niż w poprzednich latach, liczba zarejestrowanych układów i protokołów nie oznacza 
braku zainteresowania pracodawców i organizacji związkowych tą metodą regulacji zasad 
wynagradzania pracowników. Liczba zgłaszanych 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. Z kolei istotny 
wzrost liczby zarejestrowanych w poprzednich dwóch latach układów zbiorowych pracy spowodowany 
był zawieraniem przez strony nowych układów w miejsce układów rozwiązanych po 26 listopada 
2002 r. Z tym dniem – w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego - art. 2417 § 4 Kodeksu 
pracy, który przewidywał po rozwiązaniu układu obowiązek stosowania jego postanowień do czasu 
zawarcia nowego układu, utracił moc obowiązującą. Pracodawcy korzystali zatem z możliwości 
uwolnienia się spod regulacji układowej w ogóle bądź zawarcia w miejsce rozwiązanego układu 
nowego, przewidującego niższy poziom świadczeń. Warto zauważyć, że w roku sprawozdawczym 172 
wnioski o wpis informacji do rejestru układów (spośród zgłoszonych 764) dotyczyły wypowiedzenia 
układu, a 92 - rozwiązania układu za porozumieniem stron. Dla porównania: w 2003 r., na łączną 
liczbę 1 545 wniosków o wpis informacji, aż 424 dotyczyło wypowiedzenia układu, a 266 rozwiązania 
układu za porozumieniem stron. U większości pracodawców - po rozwiązaniu dotychczasowego 
układu - dochodzi do zawarcia kolejnego. Jednakże rokowania, mające na celu zawarcie układu, są 
często długotrwałe, zwłaszcza, gdy pracodawcy z uwagi na sytuację finansową zamierzają ograniczyć 
poziom świadczeń lub zrezygnować z ich wypłaty. Negocjowaniu nowych układów nie sprzyja też fakt, 
iż u nowych pracodawców zwykle nie działają związki zawodowe, a tylko one mogą zawrzeć układ. 

Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na poradnictwo dotyczące tematyki układowej - w 
2005 r. udzielono prawie 20 tys. porad z tego zakresu. Zgłaszane przez strony układów wątpliwości 
dotyczyły najczęściej trybu prowadzenia rokowań, wprowadzania mniej korzystnych postanowień 
układu czy protokołu dodatkowego, porozumień o zawieszeniu układu ze względu na sytuację 
finansową pracodawcy, odstąpienia od stosowania układu, skutków wypowiedzenia układu, wpływu 
rozwiązania układu na indywidualne warunki umów o pracę, stosowania układu po przejściu zakładu 
na nowego pracodawcę, reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej. Zainteresowanie 
problematyką dotyczącą zawierania i funkcjonowania układów wykazują przede wszystkim 
przedstawiciele organizacji związkowych, którzy często zwracają się do PIP o konsultację na etapie 
prowadzenia rokowań mających na celu zawarcie układu lub protokołu dodatkowego. Porady prawne 
udzielane są także stronom przy przedstawianiu projektu układu lub protokołu, jeszcze przed 
zgłoszeniem wniosku o ich rejestrację. Taka forma konsultacji pozwala stronom układu uniknąć 
przedłużania procesu rejestracji w przypadku, gdyby postanowienia układów lub protokołów zostały 
uznane za niezgodne z prawem. 

Problematykę układową popularyzowano również w audycjach radiowych oraz na łamach 
prasy. Przeprowadzono też wiele szkoleń dla przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców. 

 
Załącznik nr 8 

 
W roku sprawozdawczym do okręgowych inspektoratów pracy zgłoszonych zostało łącznie 

240 sporów zbiorowych pracy. W jednym przypadku nie zostały spełnione przesłanki pozwalające 
uznać zgłoszony spór - za spór zbiorowy w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
(spór wszczął związek zawodowy, który nie zrzeszał pracowników zatrudnionych u pracodawcy 
wskazanego jako strona sporu, zaś pracownicy nie zwrócili się do tej organizacji o reprezentowanie 
ich interesów zbiorowych). Z tego względu zarejestrowanych zostało 239 sporów zbiorowych. 

Organizacje związkowe zgłosiły pracodawcom łącznie 687 żądań. Najczęściej zgłaszane były 
żądania dotyczące warunków płacy (268), warunków pracy (161), świadczeń socjalnych (57), praw i 
wolności związkowych (55). Pozostałe zgłoszone żądania nie były objęte definicją sporu zbiorowego. 

W sferze warunków pracy związki zawodowe zgłaszały m. in. żądania dotyczące poprawy 
stanu bhp, opracowania planu działań w tym zakresie, przeprowadzenia remontu niektórych 
budynków i urządzeń, wydania odzieży roboczej i środków czystości, utworzenia służby bhp, 
udzielenia zaległych urlopów wypoczynkowych, zaniechania przedkładania pracownikom do podpisu 
porozumień w sprawie zmiany warunków umów o pracę czy też zobowiązywania pracowników do 
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wykorzystania części urlopu wypoczynkowego za dany rok kalendarzowy w pierwszym kwartale tego 
roku, wprowadzenia do regulaminu pracy zmian dotyczących limitu godzin nadliczbowych zgodnie z 
przepisami prawa pracy. 

 

Struktura przedmiotowa zgłaszanych żądań
2005 rok

8%

8,3%

23,4%

39%

21,3%

warunki pracy warunki płacy

świadczenia socjalne prawa i wolności związkowe

inne
 

 
Przedstawiając żądania dotyczące warunków płacy, związki zawodowe domagały się m. in. 

podwyżek wynagrodzeń, wypłaty zaległych świadczeń ze stosunku pracy, podniesienia stawek 
osobistego zaszeregowania, zrównania płac pracowników akordowych, realizacji podwyżek w oparciu 
o art. 4a ustawy z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych 
wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, wypłacenia kwot zasądzonych 
prawomocnymi wyrokami, zaprzestania dokonywania bezpodstawnych potrąceń.  

Natomiast żądania w sprawach świadczeń socjalnych najczęściej dotyczyły przekazania 
wymaganej przepisami kwoty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 
wprowadzenia zmian w regulaminie zfśs.  

W sporach zbiorowych z zakresu praw i wolności związkowych, protestowano przeciwko 
zwolnieniom z pracy działaczy związkowych, zarzucano pracodawcom brak współdziałania w związku 
z rozpoczęciem negocjacji płacowych i przy zwolnieniach grupowych, domagano się przekazania 
składek pracowniczych na konto organizacji związkowych, zaprzestania dyskryminowania członków 
związku zawodowego, udostępnienia pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do prowadzenia 
działalności związkowej, ustalenia zasad współdziałania ze związkami zawodowymi. 

Zagadnienia nie objęte definicją sporu zbiorowego dotyczyły np. spraw kadrowych, sytuacji 
ekonomicznej pracodawcy i zmian organizacyjnych, zaprzestania sprzedaży składników majątkowych, 
wydzierżawiania terenów innym podmiotom, reorganizacji struktur regionalnych i rozpoczęcia tam 
procesu rekrutacji, wstrzymania prac inwestycyjnych, przedstawienia strategii rozwoju firmy, 
przekształceń własnościowych, działań zmierzających do umorzenia długów zakładu, czy też kwestii 
związanych z zarządzaniem zakładem pracy.  

Problematyka 147 sporów zbiorowych dotyczyła zagadnień mieszczących się w zakresie 
działania Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym inspektorzy przeprowadzili kontrole, w wyniku 
których wydali 156 decyzji nakazujących usunięcie naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 16 decyzji nakazujących wypłatę należności ze stosunku pracy oraz 191 wniosków w 
wystąpieniach. Na sprawców wykroczeń nałożyli 17 mandatów karnych, w 3 przypadkach zastosowali 
środki oddziaływania wychowawczego oraz skierowali 7 wniosków o ukaranie do sądu (do chwili 
opracowania Sprawozdania zostały wydane orzeczenia w 5 sprawach – we wszystkich sądy ukarały 
sprawców karami grzywny na łączną kwotę 6 000 zł.). Inspektorzy pracy złożyli również 3 
zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych i z art. 218 k.k. (w obu sprawach prokuratura odmówiła wszczęcia 
postępowania) oraz z  art. 271 k.k. (postępowanie w części umorzono; na postanowienie to zostało 
złożone zażalenie do prokuratury okręgowej).  



 33

Kontrole prowadzone w związku ze zgłoszeniem sporu zbiorowego pozwoliły wyegzekwować 
należne świadczenia pracownicze, m. in. wynagrodzenia za pracę na kwotę 80 536 zł, dodatkowe 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych na kwotę 242 391 zł, inne świadczenia ze 
stosunku pracy (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop) na kwotę 250 179 zł.  

Spośród 239 zgłoszonych sporów zbiorowych, 118 zakończyło się podpisaniem porozumienia 
lub realizacją żądań organizacji związkowych. W 19 przypadkach strony podpisały protokół 
rozbieżności, otwierając tym samym drogę do dalszego etapu prowadzenia sporu (mediacji bądź 
arbitrażu), w 4 - spór wszedł w fazę postępowania prowadzonego z udziałem mediatora. Natomiast w 
przypadku 7 sporów prowadzone było postępowanie przed Kolegium Arbitrażu Społecznego przy 
Sądzie Najwyższym (ostatecznie zakwalifikowano je jako jeden spór - wielozakładowy). Kolegium 
wydało orzeczenie rozstrzygające spór na korzyść pracodawcy. W 5 przypadkach organizacje 
związkowe odstąpiły od zgłoszonych żądań, kończąc tym samym spór zbiorowy. Zdarzały się również 
sytuacje, iż strony zawieszały rokowania, lecz później już ich nie wznawiały. W przypadku pozostałych 
sporów zbiorowych - do chwili opracowania Sprawozdania - trwały nadal negocjacje lub też nie 
powiadomiono okręgowych inspektorów pracy o zakończeniu sporu. 

Należy zauważyć, iż strony często nie przestrzegają ustawowych procedur rozwiązywania 
sporów. Prowadzenie rokowań jest przedłużane, zamiast kończyć się podpisaniem porozumienia lub 
protokołu rozbieżności. Niekiedy dochodzi jedynie do wymiany korespondencji między stronami lub 
też - poza powiadomieniem o wszczęciu sporu - nie są prowadzone dalsze działania określone w 
ustawie (rokowania, mediacja), co oznacza, że porozumienie kończące spór zbiorowy zapewne nie 
zostanie zawarte. W ocenie niektórych organizacji związkowych procedury związane ze sporami 
zbiorowymi są zbyt skomplikowane i długotrwałe. Również zaangażowanie mediatora wymaga 
określonych nakładów finansowych, co nie jest bez znaczenia dla stron sporu. Stąd też związki 
zawodowe niekiedy sięgają do innych, bardziej radykalnych form nacisku i realizacji swoich postulatów 
(np. akcje protestacyjne, pogotowie strajkowe). 

Często zdarza się, że związki zawodowe - przed wszczęciem sporu zbiorowego - wnoszą o 
przeprowadzenie kontroli przez inspekcję pracy. Najczęściej wynika to z chęci potwierdzenia 
zgodności z prawem wysuwanych żądań, ale też związki zawodowe widzą w tym szansę szybkiego i 
bezkonfliktowego sposobu rozwiązania problemów pracowniczych.  

Powyższe obserwacje potwierdzają konieczność kontynuowania monitoringu sporów 
zbiorowych. Przeprowadzane kontrole umożliwiają w wielu przypadkach ujawnienie wielu istotnych 
naruszeń przepisów prawa pracy. Interwencja inspektora pracy może wówczas przyczynić się do 
szybszego zakończenia sporu. 

 
W 2005 roku do okręgowych inspektoratów pracy wpłynęło 389 wniosków o wydanie 

zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci do lat 16. W 
przeważającej liczbie wniosków zgłaszano zamiar zatrudnienia dzieci podczas prób i występów w 
przedstawieniach teatralnych, operowych, sporadycznie - udziału w filmach i reklamach. Złożone 
wnioski dotyczyły zatrudnienia łącznie 424 dzieci. Po rozpatrzeniu wniosków inspektorzy pracy wydali 
w trybie art.3045 Kp 417 pozytywnych decyzji zezwalających na wykonywanie pracy przez dzieci. 
Natomiast w 7 przypadkach wydali decyzje odmawiające wydania ww. zezwolenia. Nie stwierdzono 
przypadków, które wymagałyby cofnięcia zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dziecko. 

 
W związku ze skierowanymi do okręgowych inspektoratów pracy zawiadomieniami o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, objęto 
kontrolą 7 074 obiekty w których przewidziano miejsca pracy. Były to głównie obiekty handlowo–
usługowe – 3 358, produkcyjne i magazynowe – 1 912 oraz obiekty użyteczności publicznej (w tym 
szkoły, przedszkola i żłobki) – 586. Większość (tj. ok. 60% ogółu skontrolowanych) stanowiły obiekty 
nowowybudowane. Pozostałe to obiekty przebudowane lub zmodernizowane. 

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, najwięcej nieprawidłowości - podobnie jak w 
poprzednich latach - dotyczyło schodów, pochylni, galerii, pomostów, okien i drzwi (26% ogółu 
uchybień związanych ze stanem technicznym kontrolowanych obiektów i pomieszczeń pracy). 
Wykonano je niezgodnie z projektem budowlanym, powodując naruszenie przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Często spotykaną nieprawidłowością było również nieopisywanie tablic i rozdzielni 
elektroenergetycznych (16% nieprawidłowości dot. urządzeń i instalacji energetycznych). Inspektorzy 
stwierdzali także niesprawną wentylację, instalację grzewczą i oświetleniową (15% nieprawidłowości 
dot. stanu kontrolowanych instalacji). 

W 2005 r. inspektorzy pracy, korzystając z kompetencji do zajmowania stanowiska w sprawie 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 
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lipca 1994 r. Prawo budowlane), zgłosili 463 sprzeciwy oraz 9 884 uwagi dotyczące obiektów, w 
których stwierdzono odstępstwa od projektów budowlanych, naruszające przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Jak wynika z informacji uzyskanych do momentu opracowania niniejszego 
Sprawozdania, z 463 obiektów budowlanych w stosunku do których wniesiono sprzeciw - 187, po 
usunięciu nieprawidłowości, zostało dopuszczonych do użytkowania.  

W toku ww. kontroli inspektorzy pracy stwierdzili ponadto: 
• 85 przypadków wykonywania obiektów budowlanych według projektów nieopiniowanych przez 

rzeczoznawców do spraw bhp (wystosowano zawiadomienia do organów wydających 
pozwolenia na budowę obiektu), 

• 98 przypadków nieprawidłowych opinii rzeczoznawców do spraw bhp (skierowano do 
rzeczoznawców pisma, w których poinformowano o zauważonych nieprawidłowościach, 
wnioskując o wnikliwsze i rzetelniejsze opiniowanie projektów; w 1 przypadku Główny 
Inspektor Pracy cofnął rzeczoznawcy wydane uprawnienia - z powodu wydania przez niego 
opinii naruszającej w sposób rażący przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy), 

• 204 przypadki użytkowania obiektu bez wymaganego pozwolenia (wystosowano 
zawiadomienia do organów wydających pozwolenia na użytkowanie obiektu). 
W ocenie inspektorów pracy, na skalę stwierdzonych nieprawidłowości rzutują błędy 

projektowe (powstałe na etapie opracowywania projektu budowlanego), które nie są eliminowane 
przez rzeczoznawców ds. bhp (brak opinii rzeczoznawców ds. bhp lub opinie nieprawidłowe). Drugą 
grupę stanowią błędy wykonawcze popełniane przez kierownictwa budów oraz inspektorów nadzoru 
(niewłaściwe sprawowanie kontroli zgodności realizacji obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym). Istotną przyczyną niezgodności wybudowanych obiektów z projektem budowlanym są 
odstępstwa od projektu, wymuszane przez inwestorów na wykonawcach.  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę ścisłej współpracy w omawianym obszarze z terenowymi 
organami administracji architektoniczno–budowlanej.  

Przepisy ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy określają wymagania dla pomieszczeń pracy 
również w zakresie usytuowania ich względem otaczającego terenu oraz oświetlenia. W związku z 
wnioskami - uzasadnionymi względami technologicznymi - w sprawie odstępstw od wymogów 
przepisów, okręgowi inspektorzy pracy wydali 1 099 zgód na zastosowanie w pomieszczeniach stałej 
pracy oświetlenia wyłącznie elektrycznego oraz 1 169 zgód na usytuowanie pomieszczeń stałej pracy 
poniżej poziomu otaczającego terenu. 

Załącznik nr 9 
 
 
W 2005 r. inspektorzy pracy przeprowadzili także kontrole dot. 127 statków żeglugi 

śródlądowej, w celu wydania orzeczenia o dopuszczeniu do eksploatacji - pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli dopuszczono do eksploatacji 120 statków, wydając 
armatorom stosowne orzeczenia; w odniesieniu do 7 statków wydane zostały orzeczenia z 
postanowieniem niedopuszczenia ich do eksploatacji. 

 
W 2005 r. inspektorzy pracy kontynuowali sprawdzanie poprawności informacji składanych 

przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (formularz ZUS IWA), w szczególności danych o liczbie osób zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia oraz poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 

Informacje te sprawdzano w trakcie 10 678 kontroli u  pracodawców objętych powyższym 
obowiązkiem (tj. u pracodawców, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczenia wypadkowego nieprzerwanie 
przez cały 2004 r. oraz zgłosili do tego ubezpieczenia co najmniej 10 osób). Łączna liczba 
pracujących w skontrolowanych zakładach wynosiła 1 244 tys., w tym zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy – 1 177 tys.  

W czasie ww. kontroli stwierdzono 878 niewłaściwie wypełnionych formularzy ZUS-IWA, 
zawierających ogółem 1 056 nieprawidłowości (tj. o 38% mniej niż w 2004 r.). Zgodnie z art. 35 ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, inspektorzy przesłali do ZUS 894 pisma w sprawie stwierdzonych uchybień, podając 
równocześnie prawidłowe dane. Ponadto zawiadomiono ZUS o 44 przypadkach niesporządzenia 
przez płatników informacji ZUS IWA.  

Jak wynika z ustaleń inspektorów, nieprawidłowości dotyczyły zwłaszcza podawanej przez 
pracodawców liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia zawodowego (uchybienia 
ujawniono u 3,2% skontrolowanych pracodawców; w 2004 r. – u 4,3%). O ile przypadki zawyżania tej 
liczby (stwierdzane rzadziej) z całą pewnością wynikały z niezrozumienia przepisów, o tyle trudno jest 
ocenić, czy zaniżanie liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia wynikało z celowego 



 35

działania czy również z nieznajomości przepisów. Podstawą do jednoznacznego stwierdzenia 
nieprawidłowości w tym zakresie oraz podania prawidłowej liczby były dla inspektorów wyniki badań i 
pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia przeprowadzone w kontrolowanych zakładach.  

Inspektorzy pracy informowali Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przypadkach braku 
możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy podana przez pracodawcę liczba zatrudnionych w 
warunkach zagrożenia odpowiada stanowi faktycznemu. Najczęściej wynikało to z posiadania przez 
kontrolowanych pracodawców nieaktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub braku takich badań i pomiarów.  

W czasie kontroli stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie podawania liczby 
poszkodowanych w wypadkach ogółem oraz w wypadkach śmiertelnych i ciężkich. Nieprawidłowości 
te były najczęściej konsekwencją braku w zakładach rejestrów wypadków przy pracy lub nierzetelnego 
ich prowadzenia.  

Wdrożenie od 1 kwietnia 2006 r. systemu różnicowania składki wypadkowej na poziomie 
pracodawców - płatników składek (zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 
ubezpieczonych) dodatkowo uzasadnia potrzebę kontynuowania przez PIP kontroli poprawności 
informacji składanych na formularzu ZUS IWA. 

Załącznik nr 10 
 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, inspektorzy pracy prowadzili w roku sprawozdawczym 

działania o charakterze prewencyjnym ukierunkowane na ograniczenie liczby wypadków przy 
pracy rolniczej oraz chorób zawodowych rolników. Podstawową formą tej działalności było 
upowszechnianie wśród rolników i ich rodzin wiedzy o zagrożeniach zawodowych oraz zachęcanie do 
stosowania na co dzień zasad bezpieczeństwa przy pracy w gospodarstwie rolnym. 

W ramach działań o charakterze informacyjno-doradczym inspektorzy przeprowadzili 10 258 
wizytacji miejsc wykonywania prac rolniczych, w tym 6 094 wizytacje prac żniwno-omłotowych, 360 - 
innych prac polowych oraz 3 804 - prac wykonywanych na terenie gospodarstw. Łącznie prace te 
wykonywało 13,8 tys. rolników i członków ich rodzin.  

Podczas wizytacji inspektorzy pracy dokonali przeglądu stanu technicznego 6,3 tys. 
ciągników, 5,9 tys. przyczep rolniczych, 3,5 tys. kombajnów oraz 4,9 tys. innych maszyn używanych 
przy pracach rolniczych (prasy do słomy, kosiarki, wiązałki, młockarnie itp.). W porównaniu do 
poprzedniego roku odnotowano niepokojący  wzrost odsetka maszyn i ich elementów w złym stanie 
technicznym: w grupie ciągników - o ponad 10 pkt. proc., przyczep ciągnikowych - o 7 pkt. proc. 
Potwierdza to obserwowaną od kilku lat tendencję pogarszania się ogólnego stanu technicznego 
maszyn używanych w polskim rolnictwie. Na wciąż wysokim poziomie utrzymuje się odsetek 
niezabezpieczonych elementów maszyn w ruchu – ponad 70% wałków odbioru mocy i blisko 50% 
innych ruchomych elementów maszyn i urządzeń nie posiadało osłon.  

Inspektorzy wizytujący prace rolnicze zaobserwowali natomiast zmniejszenie się ogólnej liczby 
przypadków niewłaściwego sprzęgania maszyn i przyczep rolniczych z ciągnikami, przypadków 
niebezpiecznego transportu ludzi, użytkowania ciągników własnej produkcji nieposiadających 
elementarnych zabezpieczeń. Wzrosła jednak liczba zagrożeń związanych z użytkowaniem innych 
maszyn rolniczych - pras do słomy, kosiarek, wiązałek, młockarni itp. 

Oprócz nieprawidłowości wymienionych wyżej, inspektorzy pracy stwierdzali inne, istotne 
zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym m.in.: 

• usuwanie usterek pod uniesionym i niezabezpieczonym przed opadnięciem przyrządem 
żniwnym kombajnów - 142 przypadki,  

• brak drabinek umożliwiających bezpieczne zejście; zużyte ogumienie; brak sygnalizacji 
świetlnej; brak apteczki i gaśnicy - 45% sprawdzanych kombajnów, 

• brak osłon bocznych przyrządu żniwnego i osłon bagnetów - 60% kombajnów, 
• niesprawne zabezpieczenia burt przed samoczynnym opadaniem, brak podwyższenia burt w 

przypadku zwożenia dużej ilości słomy; użytkowanie przyczep własnej konstrukcji na drogach 
publicznych bez sygnalizacji świetlnej i bez podłączonego układu hamulcowego - blisko 40% 
sprawdzanych przyczep.   

Pozytywnym zjawiskiem, zaobserwowanym przez inspektorów, jest znaczne wyeliminowanie 
wieloetapowego zbioru zbóż z użyciem wiązałek i kosiarek na rzecz zbioru kombajnowego. Oznacza 
to zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej, co powinno zmniejszyć ryzyko wypadkowe.  

Wciąż poważnym problemem, wynikającym zarówno z niskiego poziomu mechanizacji 
polskiego rolnictwa, jak i przyjętego na polskiej wsi modelu pracy rodzinnej, jest praca dzieci na wsi. W 
2005 roku inspektorzy pracy odnotowali w czasie przeprowadzanych wizytacji 1 864 przypadki 
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pomagania przez dzieci rodzicom-rolnikom przy pracach polowych i gospodarczych. Jest to 
wprawdzie liczba o blisko 300 mniejsza niż w 2004 r., jednak wciąż niepokoi odsetek dzieci 
wykonujących prace wzbronione młodocianym (głównie - kierowanie maszynami rolniczymi, obsługa 
maszyn stacjonarnych oraz ręczne prace transportowe przy załadunku i rozładunku ciężkich bel 
słomy). Dane liczbowe, obrazujące ten problem, zawiera tabela. 

 
Rok Udział dzieci w pracach rolniczych 

2005 2004 2003 2002 2001 

Odsetek dzieci biorących udział w pracach rolnych w 
ogólnej liczbie osób pracujących przy tych pracach 13 14 16 17 20 

Odsetek dzieci wykonujących prace wzbronione 
młodocianym 33 27 28 31 54 

 
W dalszym ciągu znaczny odsetek dzieci, nie wykonując żadnych prac, przebywa z rodzicami 

w polu, w pobliżu miejsca wykonywania prac (stwierdzono 928 takich sytuacji). Prawie 50% dzieci w 
czasie wizytowania miejsc pracy rolniczej przez inspektorów pracy przebywało w strefie 
bezpośredniego zagrożenia, tj. w pobliżu pracujących ciągników i kombajnów (bądź nawet na nich).  

Z powodu nieobjęcia dzieci rolników do lat 15 prawem do jednorazowego odszkodowania z 
tytułu wypadku przy pracy rolniczej (zgodnie ze znowelizowaną w 2004 r. ustawą o ubezpieczeniu 
społecznym rolników) brak jest obecnie danych KRUS dotyczących wypadków dzieci na wsi. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy PIP przeprowadzili 3 804 wizytacje gospodarstw 
rolników indywidualnych, tj. ponad 10% więcej, niż w roku poprzednim. Ta forma działania PIP jest 
szczególnie efektywna w zakresie eliminowania (ograniczania) konkretnych zagrożeń wypadkowych 
lub chorobowych. Jest zarazem szczególnie trudna w realizacji, gdyż wiąże się z ingerencją w 
indywidualną działalność rolniczą na terenie prywatnego gospodarstwa. Wymaga to zarówno 
wysokich kwalifikacji merytorycznych jak i odpowiedniego, psychologicznego podejścia.  

Wciąż wiele gospodarstw jest zaniedbanych pod względem bezpieczeństwa pracy.  W czasie 
wizytacji stwierdzano najczęściej : 

• brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w stropach, dołach i zbiornikach (szamba), 
• używanie starych i zdezelowanych maszyn rolniczych bez zabezpieczeń elementów 

ruchomych,  
• eksploatowanie pilarek tarczowych i szlifierek tarczowych własnej produkcji - bez 

jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon), 
• nieprawidłową eksploatację instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne podłączenia, 

leżące bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.), 
• nieodpowiadające wymaganiom bhp drabiny, nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń 

podczas pracy na wysokości, 
• niestosowanie środków ochrony osobistej, także podczas prac ze środkami ochrony roślin, 
• składowanie zboża i innych produktów na strychach budynków bez określenia nośności 

stropów. 
Jak wynika z ocen inspektorów pracy, stan wizytowanych gospodarstw był bardzo 

zróżnicowany. Obok gospodarstw, w których stwierdzono liczne zagrożenia dla zdrowia i życia, 
odnotowano również gospodarstwa wyposażone w bezpieczne maszyny i sprzęt rolniczy, których 
właściciele korzystają w tym celu z preferencyjnych kredytów, są wykształceni, chętnie utrzymują 
kontakty z ośrodkami doradztwa rolniczego. Wielu rolników poprawiło warunki, w jakich pracują oraz 
stan obejść gospodarskich po wcześniejszych wizytach inspektora pracy.  

Część wizytacji prowadzona była w ramach kolejnej edycji Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”, organizowanego wspólnie przez KRUS i PIP, pod patronatem Prezydenta RP 
(w 2005 r. przeprowadzono 1 280 tego typu wizytacji). Konkurs nadal cieszy się dużym 
zainteresowaniem rolników.  

W ramach działań o charakterze edukacyjnym, przeprowadzono dla 14,1 tys. rolników 479 
szkoleń poświęconych problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy podczas produkcji rolnej i 
zwierzęcej. Omawiane w czasie szkoleń tematy dotyczyły przede wszystkim zapobiegania 
zagrożeniom przy użytkowaniu maszyn i sprzętu rolniczego, podczas prac z użyciem środków ochrony 
roślin, podczas prowadzenia prac transportowych oraz bezpieczeństwa dzieci wiejskich, 
pomagających rodzicom w gospodarstwie lub przebywających w pobliżu prac polowych. 
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Wzrosło zainteresowanie rolników udziałem w konkursach o tematyce bhp.  W 118 
konkursach zorganizowanych w 2005 r. przez okręgowe inspektoraty pracy, wzięła udział rekordowa 
liczba 23,5  tys. uczestników.  

Dzięki pomocy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, przeprowadzono prelekcje i 
pogadanki dla ponad 45 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (o 13% więcej niż w roku 
2004) na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i prac niebezpiecznych 
dla dzieci. W olimpiadach, konkursach wiedzy o bhp oraz konkursach plastycznych uczestniczyło 
prawie 44 tys. dzieci i młodzieży wiejskiej (o  6% więcej niż w roku 2004).  W czasie tych imprez 
inspektorzy pracy wskazywali dzieciom nieprawidłowości, z którymi mogą się zetknąć podczas 
wykonywania prac w gospodarstwie rolnym oraz sposoby zapobiegania ich skutkom.  

Współpracując z ZHP, przeprowadzono pogadanki i prelekcje na tematy związane z 
bezpieczeństwem na wsi dla prawie 5 tys. dzieci wiejskich - uczestników kolonii i półkolonii 
organizowanych w ramach Nieobozowej Akcji Letniej (prawie 30% więcej niż w 2004 r.).       

Skutecznym  sposobem dotarcia do jak największej liczby rolników było organizowanie  
punktów wystawienniczych i punktów porad na różnego rodzaju imprezach rolniczych (targach, 
pokazach maszyn, wystawach, dniach otwartych), wśród których wymienić można np. dożynki 
prezydenckie w Spale, czy Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA”. 

Niezwykle istotna dla skuteczności działań prewencyjnych w rolnictwie jest współpraca z 
mediami (regionalnymi rozgłośniami radiowymi, stacjami telewizyjnymi, redakcjami gazet i 
czasopism).  W 2005 r. ukazało się 225 publikacji prasowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym oraz wyemitowanych zostało 188 audycji radiowych i 70 
telewizyjnych, w których poruszano problematykę w tym zakresie. 

Działania prewencyjne w rolnictwie indywidualnym należą do najważniejszych zadań 
zawartych w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy.  Kontynuowanie ich, w coraz większej 
skali, wymaga: 

• rozwijania współpracy z partnerami reprezentowanymi w komisjach ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy w rolnictwie oraz liderami środowisk wiejskich, a także innymi osobami i 
instytucjami zainteresowanymi poprawą warunków pracy w rolnictwie indywidualnym, 

• doskonalenia form działalności edukacyjnej (zwłaszcza adresowanej do dzieci i młodzieży 
wiejskiej). 

Załącznik nr 11 
 
 
W ramach przedsięwzięć poświęconych ograniczaniu zagrożeń zawodowych w budownictwie, 

inspekcja pracy rozpoczęła w roku sprawozdawczym realizację programu prewencyjnego dla 
małych i średnich firm budowlanych. Celem programu jest udzielenie pracodawcom 
wszechstronnej pomocy w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego i przekonanie ich do 
systematycznej poprawy w zakresie wyposażenia technicznego stanowisk oraz organizacji pracy, jako 
niezwykle istotnych aspektów funkcjonowania firmy, również w perspektywie dalszego rozwoju całego 
sektora budowlanego w Polsce.  

Punktem wyjścia była organizacja spotkań informacyjnych w siedzibach okręgowych 
inspektoratów pracy, gdzie pracodawców zapoznawano z celami programu, materiałami informacyjno-
szkoleniowymi do przeprowadzenia samooceny warunków pracy, zasadami konsultowania 
podejmowanych działań oraz dokonywania ich oceny przez PIP. Zachęcając pracodawców do udziału 
w programie prewencyjnym, inspektorzy pracy podkreślali takie aspekty jak: wizerunek bezpiecznej 
firmy dbającej o pracownika, obniżenie składki ubezpieczenia wypadkowego,  a także uniknięcie 
sankcji PIP z tytułu nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W wyniku ww. spotkań informacyjnych - 1 012 pracodawców reprezentujących sektor małych i 
średnich przedsiębiorstw budowlanych zadeklarowało udział w programie i otrzymało materiały 
informacyjno-szkoleniowe. Pracodawcom tym udzielono porad i konsultacji, umożliwiono udział w 
szkoleniach; wizytowano prowadzone przez nich budowy. W pełnej realizacji programu uczestniczyło 
jednak mniej pracodawców - część nie spełniła podstawowych warunków lub też sama wycofała się z 
programu, pomimo wcześniejszych deklaracji o podjęciu efektywnych działań przewidzianych w jego 
założeniach. Ostatecznie 433 pracodawców poddało się ocenie inspektorów pracy w zakresie 
umiejętności rozpoznawania zagrożeń występujących na placach budów oraz skuteczności 
podejmowanych działań zapobiegawczych. Stwierdzono, że realizując cele programu, 187 
pracodawców doprowadziło do znaczącej poprawy w zakresie ogólnej organizacji pracy (lepsze 
przygotowanie pracowników do wykonywania pracy) oraz organizacji stanowisk pracy (ochrona 
zbiorowa i indywidualna), a także wyposażenia w odpowiedni sprzęt techniczny. Pracodawcy ci zostali 
wyróżnieni dyplomem Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Jak wynika z ocen inspektorów pracy, ograniczona skala uczestnictwa w programie (mimo 
bardzo dużej liczby małych i średnich firm zarejestrowanych w sekcji budownictwo), spowodowana 
była różnymi uwarunkowaniami, takimi jak np.: 

• niechęć do udziału w programach poprawy stanu bhp w sytuacji niestabilnego rynku robót 
budowlanych (w szczególności w warunkach konkurencji i krótkich terminów realizacji robót); 

• brak wsparcia przy realizacji celów programu ze strony dużych firm budowlanych (generalni 
wykonawcy, inwestorzy, firmy prowadzące nadzór inwestorski); 

• słaba kondycja ekonomiczna i związane z tym niskie nakłady na bezpieczeństwo i higienę 
pracy w większości małych firm budowlanych; 

• obawa przed kontaktami z Państwową Inspekcją Pracy, tradycyjnie postrzeganą jako organ 
egzekwujący przestrzeganie przepisów bhp za pomocą sankcji. 

Wyniki programu należy traktować jako część długofalowej aktywności Państwowej Inspekcji 
Pracy w sektorze budowlanym. Działalność kontrolno-nadzorcza oraz prewencyjno-promocyjna 
wzajemnie uzupełniają się i stanowią skuteczny zestaw narzędzi do ograniczenia naruszeń prawa. 
Jednak uzyskanie widocznej i trwałej poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sektorze 
budowlanym uzależnione jest także od innych czynników, związanych ze stanem całej gospodarki 
narodowej. Niezależnie od tych uwarunkowań, działania PIP o charakterze prewencyjnym 
ukierunkowane na małe i średnie firmy budowlane - będą doskonalone, w szczególności w zakresie 
metod zachęcania pracodawców do udziału w programie. Doświadczenia uzyskane w 2005 r. 
wskazują także na potrzebę:  

• prowadzenia szkoleń dla małych i średnich firm budowlanych - w okresie zimowym lub 
wczesną wiosną, tj. przed rozpoczęciem sezonu nasilonych robót budowlanych, 

• zharmonizowania programów pomocy we wdrażaniu wymagań prawa - z czasem trwania 
robót budowlanych w ramach danej inwestycji, 

• objęcia programem prewencyjnym także dużych firm budowlanych (generalni wykonawcy, 
inwestorzy), które mogą skutecznie pomagać podwykonawcom i wpływać na spełnianie przez 
nich wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
W 2005 r. Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się aktywnie w Europejską Kampanię Walki 

z Hałasem koordynowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. 
W środowisku pracy hałas stanowi jeden z głównych czynników szkodliwych, będących 

przyczyną chorób zawodowych. Praca w warunkach zagrożenia hałasem jest charakterystyczna np. 
dla zakładów branży drzewnej, metalowej lub produkcji sprzętu transportowego. Często jednak 
stwierdza się, iż jedynym zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem są w tych zakładach środki 
ochrony indywidualnej słuchu. Niewielka jest wiedza o innych problemach zdrowotnych związanych z 
hałasem, takich jak: impuls dźwiękowy, szok akustyczny, narażenie złożone (występowanie łącznie 
np. z drganiami, chemikaliami), skutki psychologiczne, stres związany z pracą. 

Celem kampanii było upowszechnienie wiedzy o konsekwencjach narażenia na hałas i 
praktycznych sposobach jego ograniczenia, a także budowanie w świadomości społecznej 
przekonania o potrzebie systematycznych działań na rzecz poprawy stanu ochrony słuchu w 
środowisku pracy. 

W ramach kampanii wykorzystano materiały edukacyjne PIP, zawierające ogólne informacje 
dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wydawnictwa przygotowane 
specjalnie dla potrzeb kampanii przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, takie jak poradnik 
„Hałas w środowisku pracy” i broszura „Hałas – ochrony indywidualne”. Dystrybucja tych materiałów 
odbywała się w szczególności podczas wizyt inspektorów pracy w zakładach, a także podczas tzw. dni 
otwartych organizowanych w siedzibach okręgowych inspektoratów pracy oraz targów, wystaw i 
szkoleń adresowanych do partnerów społecznych. 

Najważniejszymi wydarzeniami kampanii „Hałas w miejscu pracy” były seminaria i 
konferencje, przygotowane z myślą o pracodawcach prowadzących głównie działalność związaną z 
obróbką drewna i metali, gdzie hałas na stanowiskach pracy bardzo często przekracza wartości 
dopuszczalne. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – 
Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Akademii Rolniczej w 
Poznaniu oraz innych kluczowych instytucji w dziedzinie ochrony słuchu zawodowego. Organizacja 
spotkań poprzedzona została akcją informacyjną w lokalnych środkach przekazu.  

Łącznie w ramach kampanii „Hałas w miejscu pracy” zorganizowano w okręgowych 
inspektoratach pracy 18 konferencji i seminariów, w których wzięło udział 1 164 pracodawców, 
przedstawicieli regionalnych struktur organizacji związków zawodowych oraz organizacji 
pracodawców. Największe zainteresowanie problematyką ochrony słuchu wyrażali pracodawcy, u 
których liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem decyduje o wysokości 
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składki ubezpieczeniowej. Uwagę zwracały zwłaszcza przykłady dobrych praktyk w dziedzinie 
wyciszania maszyn, urządzeń technicznych oraz procesów technologicznych (np. poprzez izolację 
akustyczną źródeł hałasu, ekranowanie stanowisk pracy, stosowanie kabin dla operatorów maszyn i 
urządzeń, zwiększanie chłonności akustycznej części lub całych pomieszczeń). Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się 3 seminaria zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 
w których łącznie wzięło udział ponad 300 osób, reprezentujących 139 pracodawców z terenu 
województwa łódzkiego. Kilkunastu spośród nich poinformowało Okręgowego Inspektora Pracy w 
Łodzi o podjętych działaniach i uzyskanych efektach.  

W województwie warmińsko – mazurskim bardzo duże zainteresowanie lokalnej społeczności 
- tradycyjnie związanej z branżą drzewną - wzbudził piknik edukacyjny pod hasłem „Hałas i zagrożenia 
wypadkowe w przemyśle drzewnym”, zorganizowany w Lubawie. Patronat nad imprezą objęli 
Marszałek Sejmu, Główny Inspektor Pracy oraz Wojewoda i Marszałek województwa warmińsko-
mazurskiego. Gospodarzami pikniku byli Starosta Powiatu Iławskiego i Burmistrz Lubawy, natomiast 
organizatorami: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa 
i Organizacji Pracy w Radomiu, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła w Olsztynie oraz firma „VINI” w 
Lubawie, przy wsparciu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB. Równolegle, z udziałem  
pracodawców i pracowników służb bhp odbyło się seminarium poświęcone problematyce hałasu 
emitowanego przez obrabiarki do drewna oraz zagrożeń wypadkowych w branży drzewnej. 

Liczba pracodawców i ich przedstawicieli, którzy wzięli udział w przedsięwzięciach 
organizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy (seminaria, wystawy, pokazy, targi, dni otwarte, 
porady) świadczy o znacznym zainteresowaniu problematyką skutecznego przeciwdziałania 
nadmiernemu hałasowi w miejscu pracy, w szczególności - przykładami sprawdzonych i tanich metod 
ograniczania emisji hałasu. Działania informacyjno-szkoleniowe PIP w tym zakresie będą 
kontynuowane.  

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy wystosowali 6 289 pism o charakterze 

informacyjno-prewencyjnym. Ich adresatami były w szczególności organy państwowego nadzoru i 
kontroli, pracodawcy i ich organizacje, związki zawodowe i ich centrale.  

Do organów państwowego nadzoru i kontroli kierowane były pisma powiadamiające o 
naruszeniach prawa z zakresu kompetencji danego organu; w roku sprawozdawczym wystosowano 
1 723 takie pisma (informacje dotyczące ich tematyki zawiera rozdział VI „Współpraca z organami 
władzy, organami nadzoru i kontroli ...”). 

Pisma informacyjno-prewencyjne kierowane do pracodawców i organizacji pracodawców oraz 
organizacji związkowych i ich central dotyczyły najczęściej przyczyn i okoliczności zbadanych przez 
inspekcję wypadków przy pracy; zawierały także informacje o zagrożeniach, które powinny być 
wyeliminowane zanim spowodują wypadek albo też zaskutkują wystąpieniem choroby zawodowej. 
Większość adresatów tych pism poinformowała o  podjętych działaniach prewencyjnych, np. o 
dokonanych przeglądach technicznych maszyn, urządzeń i instalacji, dodatkowych szkoleniach dla 
pracowników z uwzględnieniem występującego ryzyka zawodowego. Należy również podkreślić, że w 
niektórych przypadkach skierowanie pisma informacyjno-prewencyjnego przyniosło szczególnie 
zadowalający efekt w postaci opracowania a następnie wdrożenia zakładowego planu poprawy stanu 
bhp. 

 
Z dniem 1 stycznia 2006 r. upłynął dla polskich pracodawców 3-letni okres dostosowywania  

maszyn i urządzeń oraz innego wyposażenia stanowisk pracy - do postanowień wynikających z 
dyrektywy 89/655/EWG dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy użytkowaniu przez pracowników sprzętu roboczego podczas pracy. Postanowienia 
dyrektywy zostały w całości wdrożone do polskiego prawa - rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 z późn. 
zm.). 

W 2005 r. działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym obszarze polegały na realizacji 
programu informacyjnego, skierowanego głównie do pracodawców, służb bezpieczeństwa i higieny 
pracy, społecznych inspektorów pracy oraz organizacji związkowych. W pierwszym etapie programu 
upowszechniano specjalnie przygotowane materiały pomocnicze (listy kontrolne, broszury itp.) – 
przekazywano je pracodawcom zwłaszcza w czasie szkoleń, spotkań i konferencji organizowanych w 
siedzibach okręgowych inspektoratów pracy. Materiały te umieszczono również na stronie 
internetowej Głównego Inspektoratu Pracy. W celu uzyskania danych o stopniu przygotowania firm do 
spełnienia wymogów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki, przeprowadzono wśród 
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1,3 tys. zainteresowanych pracodawców ankietę. Wyniki ankiety, którą objęto 36 tys. maszyn i 
urządzeń, przedstawione zostały na wykresie. 

 

Odsetek maszyn nie dostosowanych do minimalnych wymagań
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Ochrona przed zagrożeniami będącymi
następstwem oderwania lub rozpadnięcia się części

Ochrona przed elementami ruchomymi

Oświetlenie miejsc pracy i stanowisk pracy lub
konserwacji maszyn 

Zabezpieczenie przed oparzeniami i odmrożeniami

Stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa

Stosowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem

Bezpieczeństwo przy konserwacji maszyn

Odłączanie od zasilania

Bezpieczny dostęp do różnych miejsc maszyny w
związku z jej użytkowaniem

Ochrona przed pożarem

Ochrona przed wybuchem

Ochrona przed zagrożeniami prądem elektrycznym

Spełnianie wymagań przez maszyny mobilne

Spełnianie wymagań przez maszyny do
podnoszenia ładunków

 
 
Pracodawcy, uczestniczący w ww. badaniu ankietowym, po dokonanej ocenie podjęli działania 

mające na celu wyeliminowanie ujawnionych uchybień. Część maszyn i sprzętu doprowadzono do 
stanu zgodnego z wymogami, a w przypadku wyposażenia wyeksploatowanego (którego 
modernizacja byłaby nieopłacalna) podjęto decyzję o wycofaniu z użytkowania. Najprostszym 
zadaniem dla pracodawców okazało się dostosowanie maszyn do spełniania wymagań w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej, układów sterowania, znaków i sygnałów bezpieczeństwa 
(wyeliminowano w tym zakresie uchybienia dot. ponad 50% maszyn). 

Największe trudności stwarzało natomiast rozwiązanie problemów dot. wymagań dla maszyn 
ruchomych (w tym wózków jezdniowych), ochrony przed wybuchem oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa przy konserwacji sprzętu. Dane nt. zakresu prac dostosowawczych, wykonanych 
przez pracodawców objętych badaniem, przedstawiono na wykresie. 
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Zakres wykonanych prac dostosowawczych
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Wyniki przeprowadzonej ankiety, a zwłaszcza rodzaj i skala nieprawidłowości w zakresie 

spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane przez pracodawców, 
w pełni uzasadniają potrzebę wsparcia rutynowych kontroli w tym obszarze – różnorodnymi 
działaniami promocyjno-informacyjnymi, polegającymi w szczególności na: 

• upowszechnianiu materiałów pomocniczych do oceny spełniania przez sprzęt roboczy 
wymagań określonych w ww. rozporządzeniu, a także publikacji zawierających przykłady 
rozwiązań konkretnych problemów; 

• przekazywaniu projektantom, producentom i dystrybutorom sprzętu roboczego - informacji o 
wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych zaistniałych przy jego 
eksploatacji. 
 
Oprócz zadań koordynowanych centralnie, realizowano również szereg przedsięwzięć 

prewencyjnych o zasięgu regionalnym - takich jak np.: Zakładowe programy ochrony słuchu (dla 
przedsiębiorstw woj. świętokrzyskiego), Program ochrony narządu głosu u nauczycieli (woj. 
dolnośląskie), projekt „Zamojskie partnerstwo na rzecz promocji zdrowia w miejscu pracy i zdrowego 
stylu życia (woj. lubelskie). 

Doświadczenia inspektorów pracy z prowadzonej działalności prewencyjnej pozwalają 
stwierdzić, że przez dużą część pracodawców postrzegana jest ona jako realne wsparcie w 
rozwiązywaniu problemów ochrony pracy. 

 
 

* 
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy Główny Inspektor Pracy skierował do właściwych ministrów 5 wniosków 
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legislacyjnych. Wnioski te zawierały zarówno propozycje nowelizacji już obowiązujących przepisów, 
jak też wydania nowych aktów prawnych.  

 
Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu zgłoszone zostały 2 wnioski legislacyjne, które 

dotyczyły: 
• nowelizacji art. 30 ustawy Karta Nauczyciela, poprzez uzupełnienie jego treści o zapisy 

odnoszące się do sytuacji, gdy strony (jednostka samorządu terytorialnego - związki 
zawodowe) nie uzgodnią treści regulaminu wynagradzania. Brak porozumienia co do treści 
regulaminu oznacza brak podstaw prawnych do wypłaty dodatków do wynagrodzeń (m.in. 
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw - z uwagi na nieuregulowanie 
szczegółowego sposobu obliczania tych składników wynagrodzeń). W konsekwencji, brak 
odpowiednich regulacji powodować będzie naruszenie przepisów ustawy Karta Nauczyciela w 
zakresie wypłaty wynagrodzeń. 

• wydania nowych aktów prawnych - na podstawie delegacji zawartych w art. 29 ust. 3, art. 34 
ust. 3, art. 72 ust. 3, art. 73 ust. 11 oraz art. 85 ustawy Karta Nauczyciela - dotyczących w 
szczególności określenia: 
· podstawowych  warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań i 

programów, 
· składu i właściwości komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli oraz zasad ich powoływania, 

a także - wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, 
· form profilaktyki i leczniczej pomocy specjalistycznej dla nauczycieli. 

Brak tych regulacji - z uwagi na istniejące luki prawne - powoduje różnorodną interpretację 
przepisów przez dyrektorów szkół, jak też organy prowadzące szkoły. 

W odpowiedzi na wniosek, Minister Edukacji Narodowej i Sportu poinformował, iż w  
kwietniu 2004 r. dokonano istotnych zmian w treści art. 30 ww. ustawy. Zmiany te miały na celu 
uruchomienie mechanizmów zobowiązujących samorządy do corocznej analizy wysokości 
wynagrodzeń i podwyższania ich, odpowiednio do wzrastających corocznie średnich wynagrodzeń 
gwarantowanych ustawą. Jednocześnie wprowadzono zapis zobowiązujący samorządy do 
uzgadniania treści regulaminów wynagradzania ze związkami zawodowymi. Z uwagi na zakres tej 
nowelizacji Minister uznał, iż dokonywanie w krótkim czasie wielu daleko idących zmian treści art. 
30 ww. ustawy nie jest wskazane. Jednocześnie powiadomił, że w Ministerstwie trwają prace nad 
wydaniem aktów wykonawczych do art. 29 ust. 3 i art. 85 ustawy Karta Nauczyciela, natomiast w 
Ministerstwie Zdrowia przygotowywany jest projekt ustawy uchylającej delegację zawartą w art. 34 
ust. 3 i art. 72 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, jak również projekt rozporządzenia w sprawie 
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zgodnie z 
delegacją zawartą w art. 73 ust. 11 Karty Nauczyciela) (delegacja została zrealizowana i ww. 
rozporządzenie weszło w życie w grudniu 2005 r.). 

 
Ministrowi Gospodarki i Pracy przekazane zostały 2 wnioski legislacyjne dotyczące: 

• nowelizacji przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy. Zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji w 
Kodeksie pracy (lub w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), w myśl których każdy pracownik, po 
zakończonym okresie rozliczeniowym, potwierdzałby własnoręcznym podpisem - na 
prowadzonej dla niego karcie ewidencji czasu pracy - zgodność zawartych w niej informacji ze 
stanem faktycznym. W ocenie PIP wyeliminowałoby to przypadki fałszowania ewidencji czasu 
pracy, a jednocześnie przyczyniłoby się do efektywniejszego wykonywania czynności 
kontrolnych przez inspektorów pracy. Powyższe propozycje zostały również przedstawione 
sejmowym Komisjom do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny, jako 
wnioski de lege ferenda wynikające z działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 

Za niezbędne uznano również przywrócenie w ustawie o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy postanowień art. 4 (obowiązujących do 
31 grudnia 2001 r.), przyznających pracownikom, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę 
w związku z przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy, utrzymującymi się dłużej 
niż miesiąc – prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości niewypłaconego 
wynagrodzenia; obecnie takie świadczenie jest wypłacane tylko w razie upadłości lub 
likwidacji pracodawcy.  
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Wniosek nie uzyskał akceptacji. Minister uznał, iż zarówno kierunek, jak i zakres 
proponowanych zmian nie zapewni oczekiwanej poprawy sytuacji w zakresie przestrzegania 
prawa pracy, a także nie stworzy organom kontrolnym warunków umożliwiających 
skuteczniejsze podejmowanie czynności kontrolnych. 

• wydania rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, 
przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-
montażowe sieci gazowych z uwzględnieniem współczesnego stanu wiedzy w zakresie 
techniki technologii i organizacji pracy.  
 
Ministrowi Zdrowia przekazano wniosek dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych dla celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy. W szczególności zachodzi pilna konieczność uzupełnienia treści 
§ 4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia - o zapis nakładający na pracodawcę obowiązek umieszczenia w 
skierowaniu na badania profilaktyczne również informacji nt. występowania na stanowisku pracy 
czynników niebezpiecznych, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Ponadto 
niezbędne jest dostosowanie treści załącznika nr 1 (do ww. rozporządzenia) w części dotyczącej 
niebezpiecznych czynników chemicznych - do uregulowań zawartych w odpowiednich  
rozporządzeniach Ministra Zdrowia.  

Wniosek uzyskał akceptację. Resort Zdrowia poinformował, że zawarte we wniosku 
propozycje zmiany treści ww. rozporządzenia będą stanowić podstawę do podjęcia prac legislacyjnych 
w tym zakresie. 

 
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy należy również opiniowanie aktów 

prawnych. W roku sprawozdawczym zaopiniowano 55 projektów przepisów, w tym 7 ustaw, 4 
rozporządzenia Rady Ministrów oraz 44 rozporządzenia ministrów. 

Uwagi i propozycje zgłoszono do 21 projektów aktów prawnych; większość uwag uzyskała 
akceptację i została uwzględniona w obowiązujących już aktach prawnych. Między innymi:  

Do opiniowanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników zgłoszono uwagi dotyczące uzupełnienia art. 29 § 3 pkt 1 kp o zapis, który pozwoliłby na 
dostarczenie pracownikowi informacji o rzeczywistej długości dnia pracy w sytuacji, gdy dobowa 
norma czasu pracy nie jest tożsama z dobowym wymiarem czasu pracy. Takie sytuacje zdarzają się w 
przypadku zatrudniania pracowników w równoważnych systemach czasu pracy lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Uwagi uzyskały w części akceptację. Trwają prace legislacyjne. 

 
Spośród uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań i 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – uwzględniono m.in. propozycje  
dot. uzupełnienia treści rozporządzenia o zapis pozwalający (w przypadku braku Polskich Norm) na 
wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych innymi zalecanymi metodami. 

Najwięcej uwag zgłoszonych przez PIP uwzględniono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z narażeniem na działanie hałasu lub 
drgań mechanicznych. Dotyczyły one między innymi: 

· określenia obowiązków pracodawców w odniesieniu do stanowisk pracy, na których 
pracownicy narażeni są na hałas lub drgania mechaniczne, 

· możliwości dokonywania oceny narażenia na hałas i drgania mechaniczne na podstawie 
informacji dostarczanych przez producentów maszyn, urządzeń itp. 

Akceptację uzyskała większość uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Uwzględnione uwagi 
dotyczyły m.in.: 

· doprowadzenia do zgodności z delegacją ustawową - zapisu określającego zakres regulacji 
rozporządzenia, 

· rozszerzenia katalogu dokumentów, w których możliwe jest podanie informacji, warunkujących 
zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego, 

· doprowadzenia do zgodności z dyrektywą - zapisu określającego zawartość dokumentacji 
technicznej sprzętu elektrycznego oraz wymagań odnoszących się do deklaracji zgodności, 

· wprowadzenia obowiązku przedstawiania wyspecjalizowanemu organowi (w przypadku 
wystąpienia zastrzeżeń) sprawozdania - sporządzonego przez jednostkę notyfikowaną -
dotyczącego zgodności sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. 
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* * * 

W roku sprawozdawczym odnotowano niewielki spadek liczby przeprowadzonych kontroli, co 
wynika w znacznej mierze z  kompleksowości kontroli niektórych branż i zwrócenia szczególnej uwagi  
na niektóre – najbardziej pracochłonne dla inspektora - aspekty prawa pracy, tj. dot. wynagrodzeń i 
czasu pracy. Działania te skutkują wydłużeniem czasu trwania kontroli; istotny wpływ ma tu również – 
co wcześniej sygnalizowano – wprowadzenie obowiązku posiadania upoważnień do przeprowadzenia 
kontroli. 

Zwraca uwagę pogłębiająca się tendencja spadkowa w zakresie wydawanych przez 
inspektorów środków prawnych. Systematycznie maleje zarówno liczba wniosków w wystąpieniach, 
jak i liczba decyzji, w szczególności decyzji wstrzymania prac, skierowania do innych prac, a także 
decyzji nakazujących wypłatę należności ze stosunku pracy. Opisana tendencja wiąże się ze 
szczególnie pozytywnym zjawiskiem, jakim jest spadek liczby stwierdzanych wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika (w stosunku do roku 2001 liczba wykroczeń spadła o ⅓) .  

PIP w coraz większym stopniu angażuje się w działalność prewencyjną – co również w 
pewnym stopniu tłumaczy ograniczenie liczby przeprowadzanych kontroli. Następuje niewielkie 
przesunięcie środka ciężkości z działalności kontrolnej  w kierunku działalności prewencyjnej, o czym 
najdobitniej świadczy liczba udzielanych porad – w 1996 r. udzielono ich ponad 600 tys., a 9 lat 
później – już ponad 1,5 mln. 

W załączeniu (strony 45-46) umieszczono wykresy przedstawiające podstawowe informacje 
statystyczne z działalności PIP w ostatnich dziesięciu latach. 

Szczegółowe dane dot. działalności kontrolno-nadzorczej w 2005 r. przedstawiono w 
załącznikach nr 51-52. 
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