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I.  WPROWADZENIE 
 

 

Podstawa prawna działania PIP 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres 
jej działania, uprawnienia oraz organizację wewnętrzną określa ustawa z dnia 6 marca 1981 r. 
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 124, poz. 1362 z 2001 r., ze zm.) oraz statut, 
stanowiący załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 25 października 2002 r. 
w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 54, poz. 740). 
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy – 
w zakresie określonym w ustawie – sprawuje Rada Ochrony Pracy powoływana przez 
Marszałka Sejmu RP. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, jeden z 16 okręgowych inspektoratów pracy 
działający w ramach Państwowej Inspekcji Pracy, obejmuje swoim działaniem obszar 
województwa małopolskiego. W ramach okręgu działają dwa oddziały – w Tarnowie 
i w Nowym Sączu. 

 

Zakres kompetencji PIP 
 

Podstawowy zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy uległ w ostatnim okresie 
znacznemu rozszerzeniu. Oprócz przyznanego inspektorom pracy (od 2001 r.) prawa 
nakazania pracodawcy wypłaty wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia 
przysługującego pracownikowi oraz poddania decyzji inspektorów pracy egzekucji 
administracyjnej, nowym zadaniem PIP jest kontrola nad wyrobami wprowadzanymi do 
obrotu podlegającymi ocenie zgodności (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności). Państwowa Inspekcja Pracy realizuje te zadania jako jeden z organów 
wyspecjalizowanych, pod nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji, oraz uczestniczy 
w kontroli procesów, w ramach których używane są organizmy genetycznie 
zmodyfikowane (GMO). 
 

Program działań długofalowych 
  

Na lata 2004–2006, na szczeblu krajowym, przyjęto następujące priorytety w działalności 
PIP: 

• poprawa praworządności w stosunkach pracy - w szczególności przeciwdziałanie 
zjawiskom patologicznym, takim jak np. praca „na czarno”, czy niewypłacanie 
wynagrodzeń, 

• koncentracja działań kontrolno-nadzorczych na dziedzinach gospodarki i konkretnych 
zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń zawodowych, 

• podejmowanie na coraz szerszą skalę działań o charakterze prewencyjnym, w tym 
promocja zagadnień ochrony pracy. 

 
Priorytety powyższe znalazły odzwierciedlenie w trzyletnim programie, ujmującym zadania 
realizowane w formie kompleksowych działań o charakterze kontrolnym i doradczoz-
prewencyjnym: 

I. Kampania – Zapobieganie upadkom z wysokości: 
• 2004 r. – budownictwo, 
• 2005 r. – przemysł stoczniowy, 
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• 2006 r. – energetyka zawodowa. 
II. Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym: 

• 2004 r. – przetwórstwo owocowo-warzywne, 
• 2005 r. – przetwórstwo mleka, 
• 2006 r. – młynarstwo. 

III. Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się 
największym nasileniem zagrożeń. 

IV. Poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, w 
mikroprzedsiębiorstwach branży produkcyjnej (zatrudniających do 
9 pracowników): 
• 2004 r. – produkcja drewna i wyrobów z drewna, 
• 2005 r. – produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, 
• 2006 r. – produkcja metalowych wyrobów gotowych. 

V. Realizacja przez pracodawców obowiązku oceny ryzyka zawodowego, 
zwłaszcza w zakładach o znacznym stopniu zagrożeń. 

VI. Działania na rzecz prawidłowego wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń 
należnych pracownikom, ze szczególnym uwzględnieniem branż o najwyższej 
skali naruszeń. 

 

Charakterystyka działań ujętych w programie rocznym 
 

Oprócz działań długofalowych, realizowano zadania jednoroczne, którymi w 2006 r. były: 
• kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa, 
• kontrole o charakterze diagnozującym wybrane zagadnienia ochrony pracy, 
• kontrole w ramach zadań własnych okręgowego inspektoratu pracy. 

W obszarze bezpieczeństwa pracy prowadzono kontrole ukierunkowane na likwidację 
zagrożeń: 
a.) na placach budów, 
b.) w zakładach: 

• w których występują w dużych ilościach chemiczne substancje niebezpieczne, 
• wytwarzania, konfekcjonowania i dystrybucji środków chemii gospodarczej, 
• eksploatujących przenośniki. 

c.) w energetyce zawodowej - przy zapobieganiu upadkom z wysokości, 
d.) w zakładach zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, 

zwłaszcza azbestu, 
e.) w gospodarstwach rolnych.  
 
Zaplanowano również prowadzenie kontroli ukierunkowanych na ocenę spełnienia wymagań 
zasadniczych dotyczących maszyn w przemyśle spożywczym, a także środków ochrony 
indywidualnej. 
 
Zakres tematyczny kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy objął zagadnienia dotyczące 
przestrzegania  przepisów: 

• dotyczących zatrudniania pracowników, z uwzględnieniem „pracy na czarno”, 
• o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, 
• dotyczących zatrudniania młodych pracowników, 
• prawa pracy w agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców - użytkowników, 
• dotyczących urlopów wypoczynkowych. 
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Przeprowadzone zostały także kontrole zarówno przepisów prawnej ochrony pracy,  
jak i zagadnień bezpieczeństwa pracy w: 

• placówkach handlu detalicznego - szczególnie w supermarketach, 
• na stacjach paliw płynnych, zwłaszcza stacjach autogazu. 

 
Jak co roku, ze względu na szczególną wagę społeczną tej problematyki, prowadzono 
kontrole: 

• wykonywania przez pracodawców wyroków sądów pracy, 
• zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
Przeprowadzone zostały również kontrole diagnozujące, czyli monitoring wybranych 
zagadnień ochrony pracy, w celu uzyskania w niezbędnym zakresie – jednolitych danych 
umożliwiających ukierunkowanie ewentualnych działań kontrolnych i prewencyjnych  
w latach następnych. Kontrole te dotyczyły: 

• bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle rolno - spożywczym, 
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie oraz remontach dróg i autostrad, 
• bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna oraz przy innych pracach 

z zakresu gospodarki leśnej, 
• bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym, 
• wybranych zagadnień bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego, 
• praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach 

z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego, 
• przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących: wolontariatu, równego 

traktowania w zatrudnieniu, pracowników zatrudnionych w agencjach pracy 
tymczasowej. 

Część przedstawionych wyżej tematów kontrolnych związana była również z wejściem 
w życie nowych uregulowań prawnych. 
Wszystkie kontrole programowe, koordynowane centralnie, zrealizowano wg jednolitych 
zasad, co umożliwia uzyskanie porównywalnych wyników i sformułowanie miarodajnych 
wniosków. 
 
W 2006 roku niezależnie od omówionych wyżej tradycyjnych obszarów działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy realizowano również nowe zadania, obejmujące między innymi: 

• kontrole oraz prowadzenie postępowania w zakresie spełnienia wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyny i inne 
urządzenia techniczne oraz środki ochrony indywidualnej) – w ramach systemu 
nadzoru rynku, 

• kontrole przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych oraz wymianę informacji z organem administracji rządowej 
właściwym do tych spraw, 

• ocenę prawidłowości informacji – składanych do ZUS przez pracodawców – 
zawierających dane potrzebne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

• wydawanie i cofanie przez inspektora pracy zezwoleń na wykonywanie pracy lub 
innego zajęcia zarobkowego przez dzieci do ukończenia 16 roku życia, na rzecz 
podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. 
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Charakterystyka działań prewencyjnych ujętych w programie 

 
Państwowa Inspekcja Pracy, dostosowując metody i formy działania do standardów 

obowiązujących inspekcje krajów członkowskich Unii Europejskiej, na większą skalę 
wprowadza pozakontrolne formy działań. Szczególną wagę przywiązywano do szeroko 
rozumianej prewencji, w tym – stanowiących jej ważny element – działań promujących 
ochronę pracy, w celu przekonania pracodawców do inwestowania w poprawę warunków 
pracy i przestrzegania prawa. W ocenie PIP pracodawcy błędnie postrzegają tę sferę 
funkcjonowania przedsiębiorstw jako zbyt kosztowną i stanowiącą zbędne obciążenie 
finansowe. Prowadzone działania prewencyjne polegały głównie na zachęceniu pracodawców 
do zmiany nastawienia do zagadnień ochrony pracy. Zmierzały również do tego, by 
pracownicy posiedli znajomość przynajmniej podstawowych zasad rozpoznawania, kontroli i 
eliminacji zagrożeń zawodowych, a więc – znajomość problematyki zarządzania 
bezpieczeństwem pracy. Szczególną uwagę poświęcono metodom i formom promocji 
systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy biorąc pod uwagę wielkość 
przedsiębiorstwa, profil jego  produkcji oraz występujące zagrożenia zawodowe. 
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II.  ZAGROŻENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI 
 
 

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
 
 

1. Liczba i rodzaj zbadanych wypadków 
 

 
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 r. w wypadkach, jakie 
wydarzyły się na terenie małopolski zostało poszkodowanych 6.056 osób, co oznacza wzrost 
o 13,6% w stosunku do 2005 r.  
Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do Inspekcji 
Pracy wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Doświadczenia lat poprzednich 
pokazały, że nie wszyscy pracodawcy z tego wywiązują się z tego obowiązku. Dlatego też  
Okręgowy Inspektorat Pracy odbiera również zawiadomienia o wypadkach z Policji, a także 
bezpośrednio – w formie skargi - od pracowników. 
 
Z prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie rejestru zgłoszeń 
wypadkowych wynika, że w 2006 r. zgłoszono 207 zdarzeń wypadkowych (oznacza wzrost 
o 55,6 % w stosunku do roku poprzedniego).  
Z liczby 207 zdarzeń: 

• 7 wypadków zostało przekazanych do zbadania przez inny okręgowy inspektorat 
pracy zgodnie z właściwością terytorialną siedziby pracodawcy,  

• 7 zdarzeń według wstępnych ustaleń nie jest wypadkami przy pracy i nie będzie 
badane, 

• 45 wypadków pozostaje nadal w trakcie badania, a ich zakończenie nastąpi w 2007 r. 
  
W 2006 r. inspektorzy pracy zakończyli badanie 148 wypadków przy pracy (w tym 35 
wypadków zaistniałych w 2005 r.), przy czym: 

-  26  wypadków zbiorowych, 
- 122 wypadki indywidualne. 

 
W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało ogółem 188 pracowników, w tym : 

- 29 śmiertelnie       -   (15,4 % ogółu), 
- 74 odniosło ciężkie obrażenia ciała    -   (39,4 % ogółu), 
- 85 odniosło lekkie obrażenia ciała    -   (45,2 % ogółu). 

 
W wypadkach zbiorowych poszkodowanych zostało 66 pracowników , w tym : 

-   3 śmiertelnie      -   (4,5 % ogółu zbiorowych), 
-   2 odniosło ciężkie obrażenia ciała   -   (3,0 % ogółu zbiorowych), 
-  61 odniosło lekkie obrażenia ciała   -   (92,5 % ogółu zbiorowych). 

 
W sektorze publicznym zbadano 29 wypadków (19,6% ogółu), w tym 14 zbiorowych 
i 15 indywidualnych – łącznie 47 poszkodowanych. 
Poszkodowani w wypadkach odnieśli obrażenia : 

-  6 śmiertelne      -   (12,8 % sektora publicznego), 
- 10 ciężkie uszkodzenia ciała    -   (21,2 % sektora), 
- 31 lekkie      -   (66,0 % sektora). 
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W sektorze prywatnym zbadano 119 wypadków (80,4 % ogółu), w tym 12 zbiorowych 
i 107 indywidualnych – łącznie 141 poszkodowanych. 
Poszkodowani w wypadkach odnieśli obrażenia : 

- 23 śmiertelne      -   (16,3 % sektora prywatnego), 
- 64 ciężkie uszkodzenia ciała    -   (45,4 % sektora), 
- 54 lekkie       -   (38,3 % sektora). 

 
Na 148 zbadanych wypadków 30 to wypadki drogowe, w których poszkodowanych zostało 
46 osób, w tym: 

- 11 osób śmiertelnie (24,0 % ogółu drogowych, 37,9 % ogółu śmiertelnych), 
- 10 osób odniosło ciężkie  obrażenia ciała (21,7 % ogółu drogowych), 
- 25 osób odniosło lekkie obrażenia (54,3 % ogółu drogowych). 

 
W 2006 roku inspektorzy pracy zbadali 5 zdarzeń wypadkowych, w których poszkodowani 
nie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (1 wypadek zbiorowy i 4 wypadki 
indywidualne). 
W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało ogółem 6 osób, w tym: 

- 4 śmiertelnie       -   (66,6 % ogółu), 
- 1 odniosła ciężkie obrażenia ciała    -   (16,7 % ogółu), 
- 1 odniosła lekkie obrażenia ciała    -  (16,7 % ogółu). 

W 2006 roku zostały zbadane 2 zdarzenia potencjalnie wypadkowe: 

• w czasie załadunku walca drogowego typu WS – 10, na niskopodwoziową naczepę 
doszło do zsunięcia się walca z naczepy i jego wywrócenia – nikt nie odniósł obrażeń, 

• do lekkiego zatrucia inhalacyjnego około 31 uczniów doszło w Gimnazjum 
w Miechowie – w zdarzeniu nie zostali poszkodowani pracownicy placówki.  

 
 

 
 
2. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe 
 

 
A. Struktura wydarzeń powodujących wypadki przy pracy 
 
 
Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 
czyli wydarzenie niezgodne z właściwym przebiegiem procesu, które spowodowało wypadek. 
 
Do najczęściej występujących wydarzeń w roku 2006 należy zaliczyć: 

• 51 wypadków (34,5 % ogółu wypadków) - utrata kontroli nad: maszyną, środkami 
transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem. 

• 37 wypadków (25,0 % ogółu wypadków) - uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, 
ześliźnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego. 

• 17 wypadków (11,5 % ogółu wypadków) - poślizgnięcie, potknięcie się, upadek 
osoby.   

 
 

Wydarzenie powodujące uraz 
 
Do najczęściej występujących wydarzeń należy zaliczyć: 

• 73 przypadki (38,8 % ogółu poszkodowanych) - uderzenie przez obiekt w ruchu, 
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• 22 przypadki (11,7 % ogółu poszkodowanych) - kontakt z prądem elektrycznym, 
temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi, 

• 37 przypadków (19,7 % ogółu poszkodowanych) - zderzenie lub uderzenie  
w nieruchomy obiekt, 

• 33 przypadki (17,5 % ogółu poszkodowanych) uwięzienie, zmiażdżenie. 
 

Nadal utrzymuje się tendencja znacznego udziału wypadków drogowych. W roku 2004 - 
16,8%, w roku 2005 – 18,1 %, a w roku 2006 - 20,3 % ogółu wypadków.  
 

 
 

Wydarzenie powodujące uraz 
 

Rok 2006 Rok 2005 

Poszkodowani Poszkodowani 

L.p. 
Wydarzenie 

powodujące uraz 

ogółem 

ś
m
ie
r
t
el
n
ie 

c
i
ę
ż
k
o 

l
e
k
k
o 

ogółem 

ś
m
ie
r
t
el
n
ie 

c
i
ę
ż
k
o 

le
k
k
o 

1. 

Kontakt z prądem 
elektrycznym, temperaturą, 
niebezpiecznymi substancjami i 
preparatami chemicznymi 

22 
(11,7 %) 

2 3 17 34   
(22,7 %) 

1 4 29 

2. Tąpnięcie, zakopanie, 
zamknięcie 

3 
(1,6 %) 

1 0 2 9   
(6,0 %) 

3 1 5 

3. Zderzenie z/uderzenie w 
nieruchomy obiekt 

37 
(19,7 %) 

6 19 12 26   
(17,3 %) 

2 15 9 

4. Uderzenie przez obiekt w ruchu 
73 

(38,8 %) 
15 21 37 43   

(28,7 %) 
12 12 19 

5. Kontakt z przedmiotem ostrym, 
szorstkim, chropowatym 

6 
(3,2 %) 

0 5 1 14   
(9,3 %) 

0 11 3 

6. Uwięzienie, zmiażdżenie 
33 

(17,5 %) 
3 22 8 13  

(8,7 %) 
3 10 0 

7. Obciążenie fizyczne lub 
psychiczne 

7 
(3,7 %) 

2 1 4 3   
(2,0 %) 

2 1 0 

8. Przejaw agresji ze strony 
człowieka lub zwierzęcia 

5 
(2,7 %) 

0 1 4 7   
(4,7 %) 

0 1 6 

9. Inne wydarzenia 
2 

(1,1 %) 
0 2 0 1   

(0,7 %) 
0 1 0 

 Razem 188 29 74 85 150 23 56 71 
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Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 
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w ypadki ogółem         w ypadki          

(w  tym zbiorow e)

poszkodow ani śmiertelnie ciężko lekko

Odchylenie związane z elektrycznością, wybuch, pożar

Wyrzut, wyciek emisja substancji szkodliwych

Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie , ześliźnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego

Utrata kontroli nad: maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem,

obiektem, zwierzęciem
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby.

Ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych)

Ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazu wewnętrznego)

Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność

Inne odchylenie
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B. Struktura zawodów wykonywanych przez poszkodowanych  

 

 

Lp. Zawód 
Liczba 

poszkodowanych 
rok 2006 

Liczba 
poszkodowanych 

rok 2005 

1 Robotnicy budowlani i pokrewni 33  ( 17,5 % ) 17  ( 11,3 % ) 

2 Robotnicy obróbki metali i mech. maszyn 23  ( 12,2 % ) 23  ( 15,3 % ) 

3 Pozostali robotnicy przemysłowi 21  ( 11,2 % ) -- 

4 Kierowcy pojazdów 20  ( 10,6 % ) 20  ( 13,3 % ) 

5 
Robotnicy pomocnicy w budownictwie, 
górnictwie 

18  ( 9,6 % ) -- 

 

 
 
C. Poszkodowani według płci, grup wiekowych i stażu pracy 
 
 

Płeć poszkodowanych  
Na 188 poszkodowanych w wypadkach przy pracy,  zdecydowana większość to mężczyźni  - 
160 osób (85,1 % ). Kobiety stanowiły 14,9% ogólnej liczby poszkodowanych  (28 osób). 
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Kobiety

Mężczyźni 

85,1%

84,7%

14,9% 15,3%
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Wiek poszkodowanych  

 

Wiek 
poszkodowanych 

Liczba poszkodowanych w 2006 r. Liczba poszkodowanych w 2005r. 

do 20 roku życia 8  ( 4,2 % ) 5    ( 3,3 % ) 

w tym młodociani: 2  ( 1,1 % ) --- 

do 16 lat --- --- 
do 17 lat 1  ( 0,5 % ) --- 
do 18 lat 1  ( 0,5 %) --- 

21 – 30 lat 51  ( 27,7% ) 46  ( 30,7 % ) 

31 – 40 lat 37  ( 20,2 % ) 45  ( 30,0 % ) 

41 – 50 lat 60 ( 32,4 % ) 40  ( 26,7 % ) 

Pow. 50 lat 28  ( 15,4 % ) 14  ( 9,3 % ) 

 

Porównując dane z 2006 i 2005 r. można zaobserwować obniżenie dolnej granicy wiekowej 
wśród osób ulegającym wypadkom przy pracy. Dwukrotnie więcej wypadków odnotowano 
również w grupie osób najstarszych.  
 
 
 
Analiza wypadków przy pracy według stażu pracy  
 
 

Staż pracy 
Liczba poszkodowanych  

w 2006r 
Liczba poszkodowanych  

w 2005r 

do 1 roku 70  (37,2 %) 46  (30,7 %) 

1 rok 24  (12,8 %) 19  (12,7 %) 

2 lata 17  (9,0 %) 10   (6,7 %) 

3 lata 11  (5,8 %) 6   (4,0 %) 

4 lata 7  (3,7 %) 4  (2,7 %) 

5 lat 12  (6,4 %) 11  (7,3 %) 

6 lat 5  (2,7 %) 3  (2,0 %) 

7 lat 4  (2,1 %) 5  (3,3 %) 

8 lat 2  (1,1 %) 6  (4,0 %) 

9 lat 4  (2,1 %) --- 

10 i więcej 32  (17,0 %) 40  (26,7 %) 

razem 188 150 
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Liczba poszkodowanych w 2006 r.

24

12.8%

17

9.0%

11

5.9%

7

3.7%

12

6.4%

5

2.7%

4

2.1%

2

1.1% 32

17.0%

70

37.2%

4

2.1%

do 1 roku

1 rok

2 lata

3 lata

4 lata

5 lat

6 lat

7 lat

8 lat

9 lat

10 i więcej

Staż pracy

Łącznie poszkodowanych: 188

 
 
Podobnie jak w 2005 roku, najwięcej poszkodowanych znalazło się w grupie osób, których 
staż pracy nie przekraczał 1  roku. W odniesieniu do sektora publicznego należy stwierdzić, 
że największą liczbę poszkodowanych odnotowano wśród osób o długoletnim stażu pracy 
(wynik wysokiej średniej wieku ludzi zatrudnionych w tym sektorze). Stosunkowo mały 
nabór nowych pracowników przyczynił się zaś do zmniejszenia liczby w grupie osób o 
małym doświadczeniu zawodowym.  
Analiza sytuacji w sektorze prywatnym zaś wykazała odwrotną prawidłowość -  wypadkom 
najczęściej ulegały osoby pracujące najkrócej (największa grupa o stażu do 1 roku). Stan taki, 
to efekt transformacji  i tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz dużej migracji 
osób pomiędzy zakładami, często zmieniających wykonywany zawód i dysponujących małym 
doświadczeniem zawodowym.   
 
 

D. Działania profilaktyczne i uzyskane efekty 
 
 
W wyniku przeprowadzonych 160 kontroli, związanych z badaniem wypadków i zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, inspektorzy: 

• wydali 697 decyzji (348 na piśmie, 349 ustnych), w tym:  
 - 42 decyzje dotyczyły wstrzymania robót związanych z pracami, przy których wydarzył 

się wypadek, 
 - 6 decyzji dotyczyło skierowania do innych robót 9 pracowników, 
- 88 decyzjom inspektorzy nadali rygor natychmiastowej wykonalności (108 k.p.a.). 

 
Wydane decyzje dotyczyły 7.070 pracowników. 

 

• w 64 wystąpieniach skierowali 737 wniosków dotyczących 7.315 pracowników. 
Wnioski dotyczyły m.in.: 

- organizacji procesów technologicznych, 
- organizacji transportu, 
- eksploatacji maszyn i urządzeń, 
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- narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi, 
- przygotowania do pracy pracowników. 

 
• ukarali mandatami karnymi 65 osób winnych zaniedbań, które przyczyniły się do 

wypadków (101 wykroczeń na kwotę 28.650 zł), 
• w 2 przypadkach zastosowano środki wychowawcze (2 wykroczenia),  
• w stosunku do 12 osób winnych zaniedbań, skierowano wnioski do sądu zawierające 

56 wykroczeń, 
• skierowano 2 powiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 
 

Wydane decyzje nakazowe dotyczyły likwidacji zagrożeń związanych z: 
• brakiem lub nieprawidłowym stanem osłon elementów niebezpiecznych oraz stanem 

technicznym maszyn i urządzeń – 41 decyzji, 
• niewłaściwym stanem technicznym obiektów i pomieszczeń pracy - 8 decyzji, 
• nieprawidłowościami w prowadzeniu procesów technologicznych - 61 decyzji, w tym: 

- brakiem określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych  – 26 decyzji, 

- brakiem lub niewłaściwym opracowaniem instrukcji bhp oraz stosowaniem 
w zakładach procesów, technologii i wykonywaniem prac związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi – 13 decyzji, 

 
• brakiem lub niewłaściwym przeprowadzeniem szkolenia z zakresu bhp – 15 decyzji, 
• brakiem lub niewłaściwym opracowaniem instrukcji bhp dot. obsługi maszyn oraz 

właściwej dokumentacji techniczno-ruchowej – 10 decyzji, 
• nieprawidłowościami związanymi z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych  

- 8 decyzji, 
• niewłaściwym stanem technicznym środków transportu oraz niewłaściwym 

oznaczeniem dróg transportowych i brakiem instrukcji transportu wewnętrznego – 
9 decyzji, 

• brakiem odpowiednich środków ochrony indywidualnej lub nieużywaniem przez 
pracowników tych środków – 8 decyzji, 

• brakiem uprawnień do eksploatacji lub obsługi maszyn i urządzeń – 2 decyzje, 
• oceną ryzyka zawodowego – 30 decyzji. 

 
Z nadesłanych przez pracodawców informacji o sposobie realizacji środków pokontrolnych 
oraz w oparciu o ustalenia inspektorów z rekontroli zakładów (na dzień 31.12.2006 r.), 
ustalono, że 86,0 % decyzji zostało wykonanych oraz 89,0 % wniosków skierowanych 
w wystąpieniach zostało zrealizowanych. Odnośnie pozostałych decyzji i wniosków brak w 
chwili obecnej informacji z uwagi na niepowiadomienie przez zakład o sposobie realizacji 
środków pokontrolnych inspektorów pracy oraz na fakt, że dla części wydanych decyzji nie 
upłynął jeszcze wyznaczony termin realizacji.  
Należy stwierdzić, że środki pokontrolne wydawane przez inspektorów pracy i inne działania 
związane z badanymi wypadkami skutkowały poprawą stanu bhp zmniejszając ryzyko 
wypadkowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli nastąpiła nie tylko poprawa stanu bhp 
lecz również uległa modyfikacji organizacja wewnętrznego systemu nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów i zasad bhp, co przyniesie długotrwałe efekty. 
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W ramach prowadzonej działalności prewencyjnej, w celu rozpowszechnienia informacji 
o stwierdzonych nieprawidłowościach, inspektorzy pracy skierowali pisma do 30 
pracodawców na terenie działalności OIP Kraków oraz do wszystkich okręgowych 
inspektoratów pracy.  
Rozesłane materiały opisywały przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy, 
a ich celem było przybliżenie istniejących zagrożeń oraz zachęcenie do ich eliminowania, a w 
konsekwencji  niedopuszczenie do zaistnienia wypadków w zakładach prowadzących 
podobną działalność. 

 
Przekazano także do wszystkich urzędów gmin oraz urzędów miast – łącznie do 
163 jednostek administracyjnych - pismo profilaktyczne dotyczące użytkowania obiektów 
budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest. Wraz z pismem 
profilaktycznym przesłano ulotki dotyczące azbestu z prośbą o ich rozpropagowanie. 
Również do 163 jednostek administracji samorządowej przekazano pismo profilaktyczne, 
celem ewentualnego przekazania przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie gminy, 
wskazujące kilkanaście przydatnych informacji, wynikających z przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracach związanych z odśnieżaniem dachów.  
Jedno z pism profilaktycznych skierowano do Rektora AGH, zwracając uwagę na problem 
wypadkowości przy pracy w sektorze budowlanym. Pismo w konkluzji zawierało prośbę 
o ewentualne objęcie szczególną troską zagadnień dotyczących ochrony zdrowia i życia na 
prowadzonym w Uczelni kierunku budownictwo. W listopadzie 2006 roku zapadła decyzja 
władz AGH o wprowadzenie nowego przedmiotu o nazwie Bezpieczeństwo Pracy 
w Budownictwie w roku akademickiego 2007/2008. Obligatoryjnie, w programach 
wszystkich przedmiotów technologicznych wprowadzone zostaną zagadnienia związane z 
bezpieczeństwem pracy w budownictwie. 
 
 
W sprawach wypadkowych i prewencyjnych utrzymywano stały kontakty z lokalnymi 
mediami. OIP Kraków informował środki masowego przekazu o każdym poważnym 
wypadku przy pracy na terenie województwa małopolskiego. Informacja medialna wpływała 
na świadomość zagrożeń zarówno wśród pracowników,  jak i pracodawców oraz osób 
sprawujących nadzór nad pracownikami.  
W 2006 r. zorganizowano 3 konferencje prasowe dotyczące wypadkowości i zagrożeń 
w budownictwie, w której uczestniczyli przedstawiciele mediów regionalnych 
i ogólnopolskich.  
 

Kontrole przeprowadzane w 2006 r. na placach budów dróg (zwłaszcza przy modernizacji 
drogi krajowej nr 4 na odcinku Brzesko – Tarnów) wykazały nieprawidłowości, z których 
zdecydowana większość, to powtarzające się nieprawidłowości wykazane w latach 
poprzednich. Były to ponownie zagrożenia przy pracach ziemnych, pracach na wysokości, 
nieprawidłowości w montowaniu i eksploatacji rusztowań, brak środków ochrony 
indywidualnej, brak uprawnień do obsługi eksploatowanych urządzeń. W związku 
z powyższym Okręgowy Inspektor Pracy przy współudziale Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji zorganizował seminarium propagujące program „Bezpieczeństwo 
przy budowie dróg w Małopolsce” skierowany do przedsiębiorców wykonujących prace 
drogowe. Program ten miał charakter informacyjno – prewencyjny i zakładał dotarcie 
z informacją w szczególności do małych firm. Jak wykazały bowiem dotychczasowe kontrole, 
w takich firmach odnotowano najwięcej najpoważniejszych nieprawidłowości .  
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W dniu 29 czerwca 2006 r. w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie – głównego inwestora 
robót drogowych - zorganizowano seminarium, w którym wzięli udział przedsiębiorcy, osoby 
bezpośrednio kierujące robotami i pracownicy służb bhp.  
Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił problematykę wypadkowości w 
Polsce i na świecie oraz związanych z tym kosztów. Zaprezentowano ponadto spostrzeżenia 
inspektorów pracy z przeprowadzonych kontroli,  dotyczące stosowania przepisów bhp przy 
budowie dróg. Uczestnikom seminarium przekazano materiały informacyjne do 
wykorzystania podczas wewnętrznych szkoleń bhp. 
 

W ramach działań profilaktycznych, po zaistnieniu katastrofy budowlanej w Stróży (zdjęcie 
poniżej),  

 

Okręgowy Inspektor Pracy skierował zespół inspektorów pracy posiadających uprawnienia 
budowlane do przeprowadzenia kompleksowej kontroli, którą objęto wszystkie prace liniowe 
i mostowe wykonywane przez Generalnego Wykonawcę – „MOTA-ENGIL Polska” oraz 
przez firmy podwykonawcze, w tym także spółkę „MARTIFER - Polska”, prac budowlanych 
wykonywanych na całym pozostałym odcinku budowy – przebudowy drogi krajowej nr 7 
Kraków – Chyżne, na drogę ekspresową nr S7, odcinek Myślenice – Pcim. Oprócz działań 
nadzorczo-kontrolnych, zorganizowano dwie narady w siedzibie Kierownictwa Budowy 
Generalnego Wykonawcy „MOTA-ENGIL Polska” w Myślenicach z udziałem wszystkich 
osób kierujących pracownikami (kierowników robót, mistrzów) zarówno ze strony GW, jak i 
firm podwykonawczych, na których szczegółowo omawiano podstawowe nieprawidłowości 
występujące w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz zagrożenia, na jakie narażeni są 
pracownicy w trakcie ich wykonywania. Szeroko omawiano także wymogi formalne, jakie 
muszą spełniać pracownicy, aby mogli być dopuszczeni do wykonywania pracy (szkolenia 
bhp – instruktaż stanowiskowy, stosowne badania lekarskie przez uprawnionego lekarza, 
uprawnienia kwalifikacyjne).  

 
 
 
Przyczyny występowania nieprawidłowości 
 
Jedną z przyczyn nieprawidłowości wskazywanych przez pracodawców podczas badania 
okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy, była słaba kondycja finansowa. 
Brak środków skłaniał pracodawców do poszukiwania oszczędności, co najczęściej czyniono 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Widoczne to było szczególnie w budownictwie, 
gdzie „zysk” miały przynosić „oszczędności” na materiale potrzebnym do wykonania różnych 
zabezpieczeń, środkach ochrony osobistej i odzieży roboczej, a nade wszystko na czasie, 
który musiałby być poświęcony na wykonanie zabezpieczeń. 
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Przykład: 
Niewłaściwa organizacja prac na budowie oraz brak zabezpieczenia pracowników 
wykonujących prace na wysokości doprowadziły do ciężkiego wypadku (fotografia poniżej). 
 

 
 
Obecne uwarunkowania rynkowe w budownictwie (powszechne kłopoty z płynnością 
finansową przedsiębiorstw budowlanych oraz duża konkurencja i zaniżanie cen usług 
budowlanych przez małe podmioty gospodarcze) nie sprzyjają przedsiębiorcom należycie 
dbającym o stan bhp. 
Podobnie kształtowała się sytuacja w innych branżach – nakłady na szeroko rozumiane bhp 
zajmowały odległą pozycję w planowanych wydatkach, a często w ogóle nie były 
uwzględniane. Skutkiem tego był zły stan techniczny maszyn i urządzeń, z których część była 
mocno wyeksploatowana, a na remonty generalne i bieżące brakowało środków finansowych. 
Inspektorzy pracy poza uwarunkowaniami finansowymi, stwierdzili w zakładach pracy 
niedostateczną znajomość wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyło 
to zarówno pracodawców, pracowników nadzoru jak i pozostałych pracowników. W niemal 
50% wypadków, jako jedną z przyczyn wskazano niewłaściwą ogólną organizację pracy. 
Przykład: 
Niewłaściwa organizacja prac związanych z rozładunkiem stali zbrojeniowej przywiezionej 
na budowę doprowadziła do wypadku śmiertelnego (fotografia poniżej). 

 

 
 
Analiza liczby poszczególnych przyczyn wykazała, że w ponad 40 % wypadków był to brak 
nadzoru lub tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy i stosowania 
niewłaściwej technologii. Najczęściej jest to wynikiem  lekceważącego stosunku do 
przepisów i zasad bhp. 
Bardzo często pracodawcy powierzają nadzór nad pracami prowadzonymi w kilku miejscach 
jednej osobie (lub prowadzą taki nadzór sami). Nadmiar obowiązków przy zbyt małej liczbie 
osób wyznaczonych do ich realizacji sprawia, że nadzór nie może być skuteczny. 
Pracownicy wynagradzani są zwykle w systemie akordowym, a ich premia zależy od tzw. 
„przerobu”. W warunkach takiej presji, kiedy odpowiednio wysoka wydajność staje się dla 
pracownika priorytetem, warunki bhp schodzą na plan dalszy. Dotyczy to również małych 
przedsiębiorców, których liczba gwałtownie wzrasta. Wiele usług świadczonych jest przez 
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podmioty gospodarcze zatrudniające od kilku do kilkunastu osób. W takich firmach (do 49 
zatrudnionych) wydarzyło się ponad 45 % wszystkich wypadków przy pracy. W tych 
niewielkich firmach, nie posiadających sprawnej służby bhp, świadomość zagrożeń jest 
stosunkowo najniższa. Służby bhp organizowane przez „małych” pracodawców na zasadzie 
umowy z osobą (firmą) z zewnątrz specjalizującą się w bhp, nie przynoszą pełnego efektu, 
gdyż są one zazwyczaj wzywane do przeprowadzenia szkoleń nowo przyjętych pracowników, 
bądź do zbadania wypadku – brak realizacji pełnego obowiązku służb bhp z uwagi na 
oszczędność finansową pracodawcy, bądź też ze względu na niskie kwalifikacje osób 
świadczących usługi bhp. 
Pracodawcy nie przywiązują wagi do jakości szkolenia, chcąc jedynie uzyskać wymagane 
zaświadczenie, spełniające formalne wymogi stawiane przez przepisy.  
Przyczyną wielu wypadków na terenie placów budów były również niewłaściwe zachowania 
pracowników (ponad 60 % wypadków przy pracy). Ich przyczyną była zwykle rutyna („jak 
się tyle czasu nic nie stało, to się dalej też nic nie stanie”), niedoświadczenie w 
wykonywanych czynnościach (poszkodowani ze stażem pracy do 1 roku stanowili ponad 30 
% ogółu poszkodowanych) oraz brak odpowiedniego przygotowania. Ponadto obojętna 
postawa osób nadzoru, często tolerująca odstępstwa od zasad bhp. Zdarzały się również 
przypadki braku skutecznego egzekwowania przestrzegania przez pracowników wymogów 
bhp (brak środków dyscyplinujących pracownika, a pracodawca – właściciel firmy zwraca 
uwagę tylko na szybkość i jakość wykonanej pracy), co nie pozostawało bez wpływu na 
zachowania pracowników. Na przykład lekceważenie środków ochrony indywidualnej było 
wynikiem nie tylko tego, że stanowią one pewne ograniczenie, ale także tego, że ich 
stosowanie nie było egzekwowane  przez nadzór, który często również ich nie używa.  
 

Na podstawie analizy zbadanych wypadków w 2006 r. oraz rejestru zgłoszeń wypadkowych, 
należy stwierdzić, że największe zagrożenia wypadkowe występują w działalności 
produkcyjnej i budownictwie, a biorąc pod uwagę  liczbę zatrudnionych w tych działach 
gospodarki – zdecydowanie w budownictwie. Do wypadków najczęściej przyczynia się złe 
zabezpieczenie stanowisk pracy (zwłaszcza na wysokości lub w wykopach), niewłaściwe 
wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, a z przyczyn organizacyjnych brak lub 
niewłaściwy nadzór nad wykonywanymi pracami, tolerowanie odstępstw od zasad 
bezpiecznej pracy. Dodatkowo zagrożenie potęgowane jest przez czynnik ludzki – 
pracownicy lekceważą zagrożenia, motywowani czynnikiem materialnym (wynagrodzenie 
akordowe) nie dbają o właściwe wykonanie zabezpieczeń stałych. 
W obszarze szeroko rozumianej produkcji wypadki wydarzyły się w zakładach o różnym 
profilu, bez wyraźnego wskazania na konkretną branżę.  

 
W stosunku do roku poprzedniego można zauważyć wzrost liczby wypadków w branży 
budowlanej. Na 148 zbadanych w roku 2006 wypadków, 40 dotyczyło branży budowlanej 
(27 % ogółu wypadków). Dla porównania: w 2005 r. na 105 zbadanych wypadków, 
24 dotyczyło branży budowlanej (22,9 % ogółu wypadków), a w 2004 roku na 125 
wypadków 28 dotyczyło branży budowlanej (22,9 % ogółu wypadków). 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA 
- INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
1. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową 
 
 
W 2006 r. skierowano do sądów 99 wniosków (w 2005 r. 140 wniosków), w których 
ujawniono 267 wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
Najwięcej wykroczeń popełniono z art. 283 K.p. (nieprzestrzeganie przepisów lub zasad 
bhp) -121, następnie z art. 282 K.p. (niewypłacenie wynagrodzenia, niewydanie 
świadectwa pracy, niewykonanie orzeczenia sądu pracy)- 116, w dalszej kolejności z art. 
281 K.p. (zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, naruszanie 
przepisów o czasie pracy, nieprowadzenie dokumentacji oraz akt osobowych 
pracowników, niepotwierdzanie na piśmie umowy o pracę )   – 27.  
Z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych popełniono 2 wykroczenia, 
a z ustawy o społecznej inspekcji pracy - 1 wykroczenie. 
Do końca 2006 r. sądy rozpatrzyły 105 wniosków (w tym 32 wnioski z lat ubiegłych).  
W 72 przypadkach orzeczono kary grzywny (21 orzeczeń dotyczyło wniosków z lat 
ubiegłych): 

• do 500 zł     - 38 
• od 501 zł do 2.500 zł   - 30 
• od 2.501 zł do 5.000 zł  - 4 

 
Łączna kwota orzeczonych grzywien wyniosła 70.720 zł. 
Średnia kwota grzywny w wydanych orzeczeniach wyniosła 982 zł (w 2004 r. 603 zł  
w 2005 r. - 967 zł). 
Uznając winnych odstąpiono od wymierzenia grzywny w 8 przypadku; w 6 przypadkach 
uniewinniono obwinionego; w 5 przypadkach umorzono postępowanie, w 3 przypadkach 
wymierzono karę nagany. 
Przy odstępowaniu od wymierzania kary, sądy uwzględniały najczęściej trudną sytuację 
finansową zakładu jak również osoby obwinionej, brak złej woli, wypłacenie pracownikom 
należnych świadczeń, fakt dotychczasowej niekaralności obwinionego.  
Do końca 2006 r. sądy wydały 55 nakazów karnych (8 nakazów dot. wniosków z 2005 r.), na 
łączną kwotę 55.560 zł;  
Średnia kwota nakazu karnego wyniosła 1.010 zł (w 2003 r. 619 zł, w 2004 r. 737zł, 
w 2005 r. – 1.152 zł) 
Nie było przypadków odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenia.  

 
 
• Postępowanie mandatowe 

 
W okresie sprawozdawczym nałożono 1.287 mandatów na łączną kwotę 778.750 zł: 

• do 500 zł     – 661 mandatów, 
•  od 500 zł do 1.000 zł.   – 626 mandatów. 

Średnia kwota mandatu wyniosła 605,09 zł. (w 2004 r. 450,94 zł, w 2005 r. 482,86 zł). 
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Tę formę represji zastosowano za popełnienie 2.167 wykroczeń, w tym najwięcej – 1.461 
z art. 283 K.p., 449 wykroczeń z art. 282 K.p., następnie 244 wykroczenia z art. 281 K.p. 
Ponadto mandaty nałożono za 10 wykroczeń z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, a także za 1 wykroczenie za naruszenie ustawy o społecznej inspekcji pracy. 
 
 

• Stosowanie środków wychowawczych 
 

Wobec 371 sprawców, którzy dopuścili się 470 wykroczeń, zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego. 
Największa liczba nieprawidłowości dotyczyła wykroczeń z art. 283 K.p. – 280. W dalszej 
kolejności to wykroczenia z art. 282 K.p. – 127, z art. 281 K.p.- 58 wykroczeń, z ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 wykroczenia.  
Podobnie jak w poprzednim roku, powyższy środek stosowany był w uzasadnionych 
przypadkach, głównie do pracodawców małych zakładów i osób nie będących pracodawcami, 
przy niewielkim stopniu społecznej szkodliwości czynu. Brano przy tym pod uwagę także 
dotychczasową niekaralność, sytuację materialną i rodzinną tych osób oraz natychmiastowe 
wyeliminowanie nieprawidłowości.  
 
 

 
2. Współpraca z prokuraturą 
 
 
W 2006 roku w ramach współdziałania z prokuraturą, inspektorzy pracy przeprowadzili 
29 kontroli na wniosek prokuratury. W 53 przypadkach występowali w prowadzonych przez 
prokuraturę postępowaniach w charakterze świadków, a w 2 przypadkach w charakterze 
biegłych. Inspektorzy „sekcji profilaktyki” wydali 2 opinie w sprawie wypadków przy pracy, 
o których zgodnie ze złożonymi wnioskami poinformowano prokuraturę, celem udzielenia 
pomocy w ramach prowadzonych i nadzorowanych śledztw. W 81 przypadkach 
poinformowano prokuraturę o ustaleniach i efektach przeprowadzonej kontroli oraz 
udostępniono dokumentację z kontroli, a  w 25 przypadkach - na wniosek organów policji 
działających pod nadzorem prokuratury. 
 
 
 
Ponadto: 

• odbyły się 3 spotkania wyznaczonego pracownika i inspektora pracy z prokuratorem 
w celu konsultacji indywidualnych, budzących wątpliwości przypadków, 

• zorganizowano spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Prokuratorem 
Apelacyjnym, którego celem było omówienie realizacji postanowień porozumienia o 
współdziałaniu Prokuratora Krajowego i Głównego Inspektora Pracy. W ramach  
spotkania omówiono i podsumowano dotychczasową współpracę. 

• odbyły się 4 szkolenia prowadzone przez prokuratora z Prokuratury Apelacyjnej dla 
inspektorów pracy oraz pracowników merytorycznych, obejmujące zagadnienia z 
zakresu prawa karnego i procedury karnej. 
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Kontrole przeprowadzone na wniosek prokuratury dotyczyły : 
• wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych 
• przypadków naruszeń przepisów prawa pracy, zwłaszcza w zakresie przepisów bhp. 

 
Podsumowując miniony rok należy podkreślić, iż regularna współpraca  OIP w Krakowie i 
ma znaczący wpływ na szybkość i skuteczność działania obu organów, a wzajemna wymiana 
informacji i doświadczeń pozwalają na ciągłe usprawnianie ich funkcjonowania i metod 
działania.  

 
 
 

3. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
 

 
W 2006 r. nie wniesiono żadnego powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.  
Zakończyły się 3 postępowania w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy, wskutek 
powództw wniesionych przez inspektorów pracy w latach 2003-2004 r., na rzecz 14 osób oraz 
2 postępowania w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy na rzecz 2 osób, do których 
inspektor pracy wystąpił za zgodą powodów w 2005 r. oraz 2006 r.  
W wymienionych wyżej postępowaniach stwierdzono 1 przypadek zawarcia z 3 
pracownikami umów o pracę przez pracodawcę, przeciwko któremu inspektor pracy wniósł 
powództwo. Natomiast w 2 innych sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy zapadły 
wyroki oddalające powództwo. 
W jednej sprawie, do której inspektor pracy przystąpił po stronie powodowej, zapadł wyrok 
ustalający istnienie stosunku pracy na rzecz 1 osoby, natomiast w drugiej takiej sprawie 
zapadł wyrok oddalający powództwo.  
 
Przekształcenie umów cywilnoprawnych 
Inspektorzy pracy skierowali 84 wnioski o przekształcenie umów cywilnoprawnych 
w stosunku do 84 pracodawców dla 837 pracowników. 
W wyniku realizacji wniosków 54 pracodawców zawarło umowy o pracę z 603 osobami.  
Ukarano 12 pracodawców mandatami na łączną kwotę 9.500 zł. Skierowano 2 wnioski do 
sądu grodzkiego przeciwko pracodawcy. Wobec tych pracodawców Sąd orzekł grzywny 
w kwocie 6.500 zł.  
W stosunku do 4 pracodawców zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.  
W stosunku do 30 pracodawców, którzy nie przesłali informacji o realizacji wydanych 
wniosków inspektorzy pracy przeprowadzą stosowne rekontrole.  
 
Na przestrzeni ostatnich lat nasila się  zjawisko zawierania umów cywilnoprawnych w 
miejsce umów o pracę. Stan taki jest wynikiem liberalizacji polityki zatrudnienia oraz 
dążeniem do ograniczania kosztów pracy (mniejszy formalizm takiego zatrudnienia, brak 
dodatkowych kosztów związanych z pracą w nadgodzinach, brak uprawnień urlopowych, 
szybsza możliwość zwolnienia pracownika itp.). Z kolei motywacja ekonomiczna oraz obawa 
przed utratą pracy to przesłanki, które w wielu przypadkach pozbawiają pracowników woli 
domagania się zatrudnienia w formie umowy o pracę.  
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4. Skargi i wnioski 
 
 
 W związku z badaniem zasadności skarg, inspektorzy pracy przeprowadzili 
1.469 kontroli u 1.213 pracodawców (w tym u 861 podmiotów zatrudniających poniżej 
50 pracowników). Kontrolą objęto  pracodawców  zatrudniających łącznie 160.680 
pracowników, w tym 78.897 kobiet i 413 młodocianych. 

Ogółem  wpłynęło 1.881 skarg i wniosków, w tym: 

1.493 - do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, 
   199 - do Oddziału w Nowym Sączu, 
   189 - do Oddziału w Tarnowie. 

Z ogólnej liczby wniesionych skarg, do końca 2006 r. rozpatrzono 1.326 (w tym 193 
w Oddziale w Nowym Sączu,176 w Oddziale w Tarnowie). 
Często w jednej skardze wnoszący podnosili kilka zarzutów dotyczących nieprzestrzegania 
przez pracodawców praw pracowniczych.  
 

Wśród ogólnej liczby wniesionych skarg 673 okazało się zasadnych, 225 częściowo 
zasadnych, 418 uznano za bezzasadne. Pozostałe przekazano do innych organów. 

Z ogólnej liczby 2.918 zarzutów zawartych w skargach, 1.817 z nich było zasadnych, 930 
uznano za bezzasadne.  

Większość skarg i wniosków pochodziła od pracowników lub byłych pracowników – 1.657 
(w tym 646 złożonych zostało przez pracowników, 1.011 przez byłych pracowników) – co 
stanowi ok. 90% ogółu. Dotyczyły one głównie kwestii niewypłacania przez pracodawców 
należnych świadczeń pieniężnych, m.in. wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy, świadczenia urlopowego, odpraw przysługujących w związku 
z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników oraz odpraw 
emerytalno-rentowych.   

Poza skargami i wnioskami pochodzącymi od pracowników 99 skrarg złożyły związki 
zawodowe, 28 – organy władzy państwowej, 9 – organy samorządowe, 6 – społeczni 
inspektorzy pracy, 3 – biura poselskie. 

W zakresie równego traktowania w zatrudnieniu oraz mobbingu, w 2006 r. wpłynęło 
16 skarg, w tym 10 dotyczyło dyskryminacji w stosunkach pracy oraz 6 mobbingu. Nie 
odnotowano skarg dotyczących molestowania seksualnego. 

Największa liczba zarzutów zawartych w skargach – 1.016 (co stanowi ponad 30% ogółu), 
dotyczyła wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku 
pracy. 

W głównej mierze odnosiły się one do niewypłacania lub nieterminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, odpraw 
przysługujących w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracowników oraz odpraw emerytalno-rentowych. Częste – podobnie jak w poprzednich 
latach – były przypadki likwidacji pracodawcy bez uprzedniego rozliczenia się 
z pracownikiem, zarówno w kwestiach finansowych, jak również niewydania świadectwa 
pracy i dokumentów niezbędnych dla potrzeb ZUS.  
Następną pod względem wielkości grupą zarzutów w skargach stanowiły zarzuty (632) 
związane m.in. z brakiem potwierdzenia przez pracodawców umowy o pracę na piśmie, 
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nieprawidłowym sporządzeniem umowy, nieprawidłowościami przy rozwiązywaniu umowy, 
nieprawidłowościami przy stosowaniu kar, niewydaniem świadectwa pracy oraz 
nieprawidłowościami w jego treści. 
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obiekty i pomieszczenia pracy
pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz środki higieny osobistej
wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie
stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne
maszyny i urządzenia techniczne
urządzenia i instalacje energetyczne 
transport
magazynowanie i składowanie
czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej
przygotowanie do pracy
inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
stosunek pracy
czas pracy
ochrona pracy młodocianych
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
urlopy pracownicze
rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
społeczna inspekcja pracy
inne nieprawidłowości dotyczące prawnej ochrony pracy
środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dyskryminacja w stosunkach pracy, mobbing, skargi na inspektorów pracy
zakładowe układy zbiorowe pracy

 
 
Efekty 
Inspektorzy pracy podczas kontroli, będących wynikiem złożonych skarg wydali 1.179 
pisemnych decyzji nakazowych (do 31.12.2006 r. zrealizowano 898) oraz 478 decyzji 
ustnych i 2.568 wniosków w wystąpieniach (z których zrealizowano 1.888). 
Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą zastosowania 174 mandatów karnych za 
popełnienie 230 wykroczeń, na łączną kwotę 83.400 zł. Do sądów grodzkich skierowano 
19 wniosków o ukaranie za popełnienie 46 wykroczeń. W wyniku rozpatrzenia 32 spraw, 
orzeczono grzywny i wydano wyroki nakazowe na łączną kwotę 17.400 zł. 
Inspektorzy pracy zobowiązali pracodawców do wypłaty wynagrodzeń za pracę kierując:  
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- 594 wnioski dotyczące 25.960 pracowników, w wyniku  realizacji 400 wniosków 
wypłacono 14.304 pracownikom łączną kwotę 573.582 zł. 

-  nakazy zawierające 293 decyzji płacowych, dotyczące 3.272 pracowników, na łączną kwotę 
 4.471.620 zł, z których zrealizowano 214 decyzji dotyczących 1.752 pracowników 
wypłacając kwotę 1.606.328 zł. 

 
 
 

5. Porady z zakresu prawa pracy 
 

 
W ciągu 2006 r. udzielono ogółem 154.935 porad z zakresu prawa pracy. W tej liczbie 
117.835 porad udzielono w siedzibie OIP oraz oddziałach w Nowym Sączu i Tarnowie, 
a 36.385 w trakcie kontroli. W formie pisemnej udzielono 1.330 odpowiedzi. 
W ramach porad udzielonych w siedzibie OIP Kraków i oddziałach udzielono 114.936 porad 
prawnych, a 2.899 porad technicznych. Natomiast w ramach przeprowadzanych kontroli 
w zakładach pracy udzielono 17.821 porad technicznych i 18.564 porad prawnych. 
 
Ze względu na kryterium podmiotów, którym udzielano porad, sytuacja przedstawia się 
następująco: 

• 79.193  porady udzielono pracownikom, 
• 32.697  porad udzielono pracodawcom, 
• 1.790  porad udzielono związkom zawodowym,  
• 4.155  porad udzielono innym podmiotom. 

 
Zakres tematyczny udzielonych porad w aspekcie najczęściej poruszanych zagadnień 
przedstawia się następująco: 
 

• Stosunek pracy - 37.118 porad 
Porady dotyczyły głównie prawidłowego nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
a w szczególności formy umowy o pracę i zindywidualizowanej informacji dla pracowników 
zgodnie z wymogami art. 29 § 3 K.p. W zakresie treści umów pytania dotyczyły 
prawidłowego określenia składników wynagrodzenia (premii, nagród). Powtarzały się pytania 
związane z kwestią zawarcia  trzeciej umowy na czas określony i dochodzeniem prawnych 
konsekwencji tego faktu. Odnośnie problematyki rozwiązania stosunku pracy najczęstsze 
pytania dotyczyły liczenia okresów wypowiedzenia, możliwości skrócenia okresów 
wypowiedzenia przez pracownika oraz interpretacji prawnej wprowadzania przez strony w 
umowie dłuższych niż w kodeksie okresów wypowiedzenia. Rosnąca liczba udzielonych 
porad związana była też z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 55 K.p. – z powodu rażącego naruszenia praw pracowniczych przez pracodawcę. Nadal 
powtarzają się pytania dotyczące prawidłowości sposobu wypełniania świadectwa pracy.  
 

• Wynagrodzenia – 24.745 porad 
Najczęściej poruszanymi kwestiami były problemy związane z terminową wypłatą 
wynagrodzeń oraz dopuszczalnością i zasadami dokonywania przez pracodawcę potrąceń 
z wynagrodzenia, a także zachowania kwoty wolnej od potrąceń. 
Wciąż bardzo częstym tematem były kwestie odpraw z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie pracownika, zwłaszcza w relacji do wypowiedzenia zmieniającego. 
Dużo zapytań dotyczyło też uprawnień do odpraw emerytalnych i rentowych. 
Na dotychczasowym poziomie utrzymuje się zainteresowanie zasadami rozliczania 
i wynagradzania za godziny nadliczbowe, a dodatkowo wyraźnie wzrasta liczba zapytań 
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w kwestiach uprawnień i rozliczeń z tytułu podróży służbowych (szczególnie kierowców 
i pracowników budowlanych). Powracającym problemem były kwestie odpowiedzialności 
materialnej pracowników za powierzone mienie, szczególnie w aspekcie zawierania umów o 
wspólnej odpowiedzialności materialnej. 
 
 

• Czas pracy – 18.036 porad 
Często poruszanymi problemami w tej tematyce były kwestie prawidłowego 
ewidencjonowania czasu pracy, a także zastosowania różnych systemów czasu pracy 
w praktyce i właściwego interpretowania w tym zakresie przepisów prawa pracy. Powtarzały 
się zapytania z zakresu godzin nadliczbowych i ustalania pracy w porze nocnej. Wątpliwości 
interpretacyjne budziły szczegółowe regulacje czasu pracy niepełnosprawnych 
i poszczególnych grup zawodowych, a zwłaszcza: kierowców, nauczycieli oraz pracowników 
służby zdrowia.  
 

• Urlopy wypoczynkowe  - 10.134 porad 
W ramach tej tematyki nadal powtarzały się wątpliwości dotyczące zasad wyliczania wymiaru 
urlopu pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz w systemach czasu 
pracy przy wydłużonej lub obniżonej normie dobowej czasu pracy. 
Wiele pytań dotyczyło ustalania planów urlopowych, a także sytuacji przerywających 
wykorzystanie urlopu z mocy prawa. Powracały pytania dotyczące urlopów 
okolicznościowych, interpretacji prawnej instytucji urlopu na żądanie oraz wymiaru urlopu 
udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, a przed złożeniem wniosku o urlop 
wychowawczy. Wątpliwości budziły kwestie zasad funkcjonowania zakładowych funduszy 
świadczeń socjalnych oraz wypłacania świadczeń urlopowych i dochodzenia roszczeń z tym 
związanych. 
 

• Uprawnienia związane z rodzicielstwem  - 6.903 porady 
W tym zakresie wciąż najistotniejszym problemem były kwestie warunków ochrony trwałości 
stosunku pracy kobiet w ciąży oraz zasad i uprawnień do urlopu wychowawczego oraz 
sposobu realizacji tego uprawnienia. Wątpliwości budziły również uprawnienia przysługujące 
pracownikowi - rodzicowi w zakresie  dni na opiekę nad zdrowym dzieckiem oraz ograniczeń 
związanych z pracą nadliczbową i wyjazdami służbowymi matki opiekującej się dzieckiem 
(w wieku do 4 lat ). Powtarzały się pytania związane z możliwością zgodnej z przepisami 
pracy dodatkowej w trakcie urlopu wychowawczego. W związku ze zmianą przepisów art. 
180 K.p. w zakresie wydłużenia okresu przysługującego urlopu macierzyńskiego – 
odnotowano bardzo dużo pytań i wątpliwości w tym zakresie. 
 

• Warunki pracy  -  3.566 (podczas kontroli: 17.821) porad 
Z problemami oceny ryzyka zawodowego w większości zgłaszali się właściciele małych 
zakładów pracy. Najczęściej poruszanymi przez pracowników i pracodawców w ramach 
porad z tego zakresu  zagadnieniami były kwestie dotyczące: 

• szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• maszyn i urządzeń technicznych, certyfikacji maszyn i urządzeń oraz wymaganych 

kwalifikacji do ich obsługi, 
• obiektów i pomieszczeń pracy, warunków technicznych jakie winny spełniać 

budynki oraz pomieszczenia pracy przeznaczone na działalność produkcyjną, 
handlową i usługową, 

• badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, składu zespołu 
powypadkowego, kwalifikacji wypadków, 



Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

 29  

 

• spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego, 
• badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym 

głównie ich częstotliwości i działań zmierzających do ograniczenia stężeń 
czynników szkodliwych, 

• wymagań i stosowania środków ochrony indywidualnej, 
• obliczania wydatku energetycznego, warunków otrzymywania posiłków 

profilaktycznych i napojów, 
• procedur oraz spełnienia warunków do otrzymania odstępstw od przepisów w 

zakresie lokalizacji stałych stanowisk pracy poniżej otaczającego terenu lub nie 
posiadających naturalnego oświetlenia, 

• opiniowania projektów. 
 
 
Działalność poradnicza PIP jest nadal jedyną dostępną możliwością rozwiania wątpliwości 
związanych z interpretacją uprawnień i obowiązków obu stron stosunku pracy oraz pomocy 
w ich prawnym dochodzeniu. Konsekwencją jest wciąż niesłabnące zainteresowanie 
i zapotrzebowanie na porady prawne z zakresu prawa pracy. 
Wciąż widoczna jest więc potrzeba ciągłej informacji i promocji działań Państwowej 
Inspekcji Pracy jako instytucji doradczej oraz pomagającej pracownikom w sporach z 
pracodawcami. 
 

• Analiza porad udzielonych związkom zawodowym 
W okresie sprawozdawczym udzielono ogółem 1.790 porad związkom zawodowym.  
Zestawienie danych liczbowych w odniesieniu do tematyki udzielonych związkom 
zawodowym porad przedstawia poniższa tabela 
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6. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 
 

  
Dane statystyczne dotyczące wniosków o rejestrację układów, protokołów dodatkowych oraz 
porozumień o stosowaniu układu zamieszczono w poniższej tabeli.  
 

1. W 2006 roku  wpłynęło ogółem wniosków   215 
w tym:   
• o rejestrację układów 15 
• o rejestrację protokołów dodatkowych  145 
• o wpis informacji  55 

2. Liczba odmów rozpatrzenia wniosków  20 
3. Wnioski wycofane przez strony  5 
4. Wnioski zarejestrowane  190 
 
Z ogólnej liczby 11 układów zarejestrowanych w 2006 r. - 6 zarejestrowano po raz pierwszy, 
a 5 - po rozwiązaniu dotychczas obowiązującego układu.  
 

• Odmowy rozpatrzenia wniosków 
 

W 2006 roku odmówiono rozpatrzenia 20 wniosków, co stanowi ponad 9% ogólnej liczby 
wniosków, jakie wpłynęły w tym roku.  
Odmowy dotyczyły: rejestracji układu – 3 wnioski, protokołu dodatkowego – 9 wniosków 
oraz wpisu informacji  – 8 wniosków.  
Przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków były:  
• brak wyciągu z rejestru sądowego spółki, potwierdzającego zmiany osób 
reprezentujących spółkę,  
• brak dokumentów rejestracyjnych związków zawodowych, przy wniosku o rejestrację 
układu,  
• brak pełnomocnictwa zarządu związku zawodowego do podpisania protokołu 
dodatkowego przez osoby reprezentujące związek,  
• brak odpowiedniej liczby egzemplarzy układu,  
• przywołanie we wniosku o rejestrację nazw stron układu, niezgodnych z dokumentami 
rejestracyjnymi dołączonymi do wniosku,  
• niepowiadomienie o wypowiedzeniu układu jednej z dwóch organizacji związkowych 
będącej stroną układu,  
• niepodanie we wniosku, a także w treści protokołu dodatkowego, daty wejścia w życie 
tego protokołu, 
• błędne podanie we wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego, numeru układu 
wypowiedzianego, zamiast nowego, aktualnie obowiązującego, 
• podpisanie wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego przez kancelarię adwokacką.  
 
Do końca 2006 roku zarejestrowano 981 układów i 20 porozumień o stosowaniu układu, co 
daje łącznie 1.001 układów i porozumień. Z tej liczby, na koniec roku 2006 obowiązujących 
było 587 układów (w tym 1 układ w trakcie wypowiedzenia) oraz 7 porozumień o stosowaniu 
układu, co daje łącznie 594 obowiązujące układy i porozumienia. Stosowanych było 28 
układów (w tym 1 po przejściu na innego pracodawcę) oraz 2 porozumienia o stosowaniu 
układu. Razem stosowanych było 30 układów i porozumień.  
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Łącznie na 31 grudnia 2006 roku obowiązujących i stosowanych było 615 układów i 9 
porozumień. 

 
7. Spory zbiorowe pracy 
 

 
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 32 spory zbiorowe, zawierające 84 żądania 
zgłoszone pracodawcom przez organizacje związkowe. 
Liczba zgłoszonych żądań w sprawach dotyczących: 

• warunków pracy       –   3 
• warunków płacy       –  51 
• świadczeń socjalnych      –   8 
• praw i wolności związkowych     –   5 
• innych, nieobjętych definicją sporu zbiorowego   – 17 

 
W zgłoszonych sporach zbiorowych znalazło się 14 żądań objętych zakresem działania PIP. 
Związane one były m.in. z problematyką nieprawidłowego naliczania przez pracodawcę 
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tzw. „ustawy 203”, nieprzestrzegania minimalnych 
norm zatrudnienia, niezapewnienia należytej odzieży ochronnej, nieprawidłowości 
związanych z funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie wypłacania 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Zdecydowana większość żądań (70), będących przedmiotem zgłoszonych sporów zbiorowych 
pozostawała poza zakresem działania PIP. W znacznej części dotyczyły one podwyższenia 
wynagrodzenia pracowników. Inne żądania dotyczyły gwarancji utrzymania 
dotychczasowego zatrudnienia u pracodawców, zwiększenia kwoty odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, umożliwienia podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
odwołania dyrektora jednostki z zajmowanego stanowiska, informowania związku 
zawodowego o kondycji przedsiębiorstwa, zaprzestania prywatyzowania zakładu pracy lub 
jego części. 
W związku ze zgłoszonymi sporami zbiorowymi przeprowadzono 6 kontroli, w wyniku 
których inspektorzy pracy skierowali do pracodawców nakazy zawierające 18 decyzji oraz 
wystąpienia zawierające 16 wniosków, na łączną kwotę 192.783 zł. 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu wszystkich decyzji nakazowych oraz o realizacji 
8 wniosków wystąpienia w całości, wypłacając pracownikom łączną kwotę 134.641 zł 
oraz częściowego wykonania 8 wniosków wystąpienia (deklarując ich całkowite wykonanie 
w miarę finansowych możliwości). 
W chwili sporządzania sprawozdania zakończonych zostało 8 sporów zbiorowych (we 
wszystkich przypadkach zostały zawarte porozumienia pomiędzy stronami sporu). 
 
 
 

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

 

 
W roku 2006 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dzieci składały - podobnie jak 
w  poprzednich latach - instytucje artystyczne, zwłaszcza Teatr Bagatela, Teatr im. Juliusza 
Słowackiego oraz Opera Krakowska.  
Jeden wniosek złożony został przez podmiot zajmujący się innego rodzaju działalnością 
i dotyczył świadczenia usług na rzecz agencji informacyjnej w zakresie komputerowego 
pisania krótkich tekstów na temat filmów oraz muzyki. 
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Przeważająca liczba wniosków o pracę dzieci sprowadzała się do zamiaru zatrudniania dzieci 
podczas prób i występów w przedstawieniach teatralnych i operowych granych cyklicznie 
przez cały sezon. Charakterystyczny jest przy tym fakt, że wnioski takie składały tylko 
podmioty instytucjonalne, działające stacjonarnie, według repertuaru przygotowywanego 
z dużym wyprzedzeniem.  

 
9. Kontrole dotyczące obiektów przejmowanych do eksploatacji 
 
 
W roku 2006 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 122 kontrole związane z odbiorami, 
w tym 119 kontroli obiektów zgłoszonych w 2006 r. i 3 kontrole obiektów zgłoszonych pod 
koniec 2005 r. Z ogółu zgłoszonych zawiadomień o zakończeniu budowy, które wpłynęły do 
OIP Kraków wyselekcjonowano grupę obiektów (stanowiącą ponad 5 % wszystkich 
zgłoszeń) według stosowanej zasady ich doboru pod kątem przeznaczenia, przewidywanej 
ilości pracowników, stopnia występujących zagrożeń, technologii itp.  
Zgodnie z tą zasadą wybierano w pierwszej kolejności obiekty użyteczności publicznej 
(szkoły, szpitale) oraz zakłady produkcyjne o zwiększonej szkodliwości dla pracowników  
i  większej liczbie zatrudnionych.  
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone podczas odbiorów obiektów 
zamieszczono w tabeli. 
 

Odsetek nieprawidłowości 
odniesiony do ogólnej liczby 

zagadnień [%] 
Zagadnienia objęte kontrolą 

2006 2005 2004 

Uwagi 

stan techniczny obiektów 
i pomieszczeń pracy 49,4 55,2 45,7 

niewłaściwy stan schodów, pochylni, 
galerii, pomostów, okien i drzwi 

stan wentylacji, ogrzewania, 
oświetlenia 22,8 8,9 21,3 

brak lub niesprawna wentylacja, 
ogrzewanie, brak lub niedostateczne 
oświetlenie 

organizacja procesów 
technologicznych 

12,6 7,5 15,7 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń 
sygnalizujących zagrożenie, brak lub 
niewłaściwe stosowanie barw i znaków 
bezpieczeństwa 

stan maszyn i urządzeń 
technicznych 

2,5 10,5 3,1 brak m.in. osłon i zabezpieczeń 

stan urządzeń i instalacji 
energetycznych 

3,8 10,4 2,4 

brak opisu tablic i rozdzielnic urządzeń 
energetycznych, przeglądów, badań i 
pomiarów urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych 

stan zaplecza higieniczno-
sanitarnego 

5,1 6 11 brak lub niewłaściwy stan zaplecza  

organizacja transportu  
3,8 1,5 0 

zły stan techniczny dróg, niewłaściwe 
ich oznakowanie, niewłaściwy stan 
techniczny środków transportu 

stan magazynów i składów  

0 0 0,8 

nieprzystosowanie do rodzaju 
składowanych materiałów, niewłaściwy 
dobór miejsca składowania i sposób 
składowania 
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W roku 2006 inspektorzy pracy podczas wykonywania czynności związanych z odbiorami 
przeprowadzili wizytację obiektów i stanowisk pracy, na których przewidziano łączne 
zatrudnienie ok. 4.315 osób. Większość zgłaszanych obiektów stanowiły zakłady nowo 
budowane (77 nowo budowanych i  41 modernizowanych). Najliczniejszą grupę 
wizytowanych obiektów stanowiły szkoły i placówki służby zdrowia. Łącznie 62 obiekty, 
tj. 52,5 % wszystkich kontroli odbiorowych. W stosunku do roku 2005 r. widać znaczny 
wzrost (blisko dwukrotny) ilości przekazywanych do eksploatacji obiektów szkolnych. 
W tym przypadku również z przewagą obiektów nowo budowanych (35 nowo budowanych 
i 16 modernizowanych). 
 
 

10. Orzeczenia o dopuszczeniu statków do eksploatacji 
 
 

Inspektor pracy  w wyniku 7 wniosków armatorów dopuścił do eksploatacji 10 statków. 
W 2006 r . nie wydano orzeczeń, w których postanowiono nie dopuścić statku do eksploatacji. 
W ramach przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że armatorom zależało na szybkim 
dopuszczeniu statków do eksploatacji, tak więc wszelkie nieprawidłowości są usuwane 
bardzo szybko. We wszystkich przypadkach (w których stwierdzono nieprawidłowości) 
wnioskodawcy po wykonaniu usterek powiadamiali inspektora o możliwości ponownego 
odbioru ze względu na krótki sezon eksploatacji statków do celów rekreacyjnych – okres 
letni. 
 
 
11. Poprawność informacji składanych na formularzu ZUS IWA 
 
 
Celem kontroli było sprawdzenie danych zawartych w druku ZUS–IWA na podstawie 
których informację sporządzono i powiadomienie jednostki terenowej ZUS o stwierdzonych 
nieprawidłowościach z podaniem prawidłowych danych. 
 
Liczba skontrolowanych pracodawców – płatników składek. 
Sprawdzenie danych zawartych w druku ZUS-IWA inspektorzy pracy realizowali w ramach 
rutynowych kontroli pracodawców, którzy dokonali odprowadzenia informacji ZUS-IWA do 
inspektoratu ZUS. 
W okresie sprawozdawczym inspektorzy realizowali temat w 779 kontrolach.  
Stwierdzono wskazanie nieprawidłowych danych przez 8 pracodawców - łącznie 
10 nieprawidłowości. Nieprawidłowości w podanych przez płatników danych w informacjach 
ZUS-IWA dotyczyły: 

• liczby ubezpieczonych     – 2 zakłady  
• PKD          - 1 zakład 
• liczby wypadków ogółem     - 4 zakłady 
• liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich   - 1 zakład 
• liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia  - 1 zakład 
• nieprawidłowy adres      - 1 zakład 

 
W zakresie stwierdzonych nieprawidłowych danych zostało wysłanych 8 pism informujących 
właściwe oddziały terenowe ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowych danych i podających 
prawidłowe dane. 
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12. Prewencja w rolnictwie indywidualnym 
 

 
W roku 2006 inspektorzy pracy kontynuowali prowadzone w latach poprzednich działania 
prewencyjne w środowisku i otoczeniu rolnictwa indywidualnego. Działania te realizowane 
były we współpracy z przedstawicielami instytucji i organów mających wpływ na 
funkcjonowanie rolnictwa, skupionymi w Małopolskiej Komisji do Spraw Bezpiecznej Pracy 
w Rolnictwie. Wobec faktu, iż dominujące zagrożenia przy pracy rolniczej wynikają z braku 
świadomości występowania zagrożeń związanych z brakiem dostatecznej wiedzy rolników 
o bezpiecznych metodach pracy, podejmowane przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym ukierunkowane były głównie na podnoszenie świadomości 
o tych zagrożeniach wśród rolników, uczniów szkół gimnazjalnych, dzieci wiejskich szkół 
podstawowych oraz innych osób współpracujących z rolnictwem, mających kontakt i wpływ 
na środowisko wiejskie. 

Podejmowane przedsięwzięcia polegały na: 

• organizowaniu prelekcji na temat bhp w rolnictwie indywidualnym dla młodzieży 
zespołów szkół rolniczych oraz dzieci wiejskich szkół podstawowych i rozszerzeniu 
tej działalności w roku 2006 na uczniów szkół gimnazjalnych, 

• prelekcjach wygłaszanych na organizowanych wspólnie z KRUS szkoleniach 
rolników, 

• prowadzeniu szkoleń i udzielaniu porad dla sołtysów podczas spotkań 
organizowanych przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, 

• prowadzeniu wspólnie z KRUS, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
oraz gminą służbą rolną wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych,  

• organizowaniu przedsięwzięć popularyzujących ochronę pracy rolniczej w formie: 
- prelekcji i konkursów wiedzy bhp w rolnictwie, 
- udziału w konferencji naukowo technicznej, 
- prezentowaniu materiałów promocyjnych i informacyjno-doradczych,  
- prelekcji i wystaw w czasie dożynek i imprez. 

Niezależnie od działań prewencyjnych przeprowadzono 25 kontroli – w dotąd nie 
kontrolowanych zakładach przetwórstwa zbożowego – młynach, w większości należących do 
osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. Działania te miały charakter 
prewencyjny. 

Wspólnie ze służbą prewencyjną KRUS, służbą Izb Rolniczych oraz służbą doradczą 
Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono 74 wizytacje żniwnych prac 
polowych i transportowych i 5 wizytacji prac omłotowych w typowo rolniczych gminach. 

Wizytacje te, poprzedzono spotkaniami informacyjnymi z Dyrekcją i służbą doradczą 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, służbą prewencyjną Oddziałów Regionalnych KRUS, jak 
również ze służbami rolnymi, starostami, burmistrzami, wójtami i sołtysami.  

Ponadto przeprowadzono 85 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych, które zgłosiły 
udział w IV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na 
szczeblu regionalnym oraz wizytacje 10 gospodarstw w konkursie wojewódzkim. 

Nieprawidłowości jakie dostrzegano w czasie wizytacji dotyczyły głównie : 
• niewłaściwego stanu technicznego zabudowań gospodarskich, 
• braków oporęczowania schodów i pomostów znajdujących się na wysokości, 
• braków osłon miejsc niebezpiecznych, a w szczególności układów napędowych, 
• eksploatacji pilarek tarczowych bez stosowania niezbędnych zabezpieczeń, 
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• wykonywania prac przez dzieci i ich przebywanie  w strefie niebezpiecznej, 
• eksploatacji ciągników i przyczep o znacznym stopniu zużycia, ich nieprawidłowy 

sprzęg, ogumienie oraz uszkodzone światła sygnalizacyjne, 
• niewłaściwego sposobu i przechowywania ostrych narzędzi, szczególnie kos, jak 

również braku zabezpieczenia elementów roboczych aparatów tnących, 
• braku zapewnienia podstawowej ochrony przed porażeniem prądem podczas 

eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
• złego stanu technicznego drabin. 

Wizytowanych rolników informowano o zauważonych brakach i nieprawidłowościach.  
W czasie wizytacji udzielono porad związanych z bezpieczną organizacją pracy, zachęcano 
rolników do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach w rolnictwie. Wręczano broszury i 
ulotki propagujące bezpieczną pracę rolnika oraz wykazy prac i czynności, których nie należy 
powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolnych. 
W gospodarstwach, w których wydarzyły się wypadki zwracano szczególną uwagę na podjęte 
przez rolnika środki profilaktyczne oraz udzielano porad technicznych. 
Podczas wizytacji kolportowano ulotki i broszury o bezpiecznych metodach pracy 
w rolnictwie, a dzieciom broszury (wydane wspólnie przez PIP i KRUS) na temat jak 
bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym, w tym Apel Głównego Inspektora 
Pracy skierowany do rolników na okres wzmożonych prac żniwnych. W trakcie wizytacji 
i szkoleń inspektor pracy udzielał rolnikom porad technicznych, a służba prewencyjna KRUS 
porad z zakresu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

• Organizacja przedsięwzięć popularyzujących ochronę pracy 

1. W ramach przedsięwzięć mających na celu zachęcanie rolników do pogłębiania wiedzy 
o bhp w rolnictwie zorganizowano na szczeblu regionalnym IV edycję Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod honorowym patronatem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i patronatem medialnym TVP1, TVP3 Kraków oraz PR I.  

W konkursie wzięło udział 29 gospodarstw z terenu powiatów: Nowy Sącz, Gorlice, 
Limanowa, Nowy Targ, 27 gospodarstw z terenu powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, 
brzeskiego, bocheńskiego, oraz 29 gospodarstw z powiatów: krakowskiego, myślenickiego, 
proszowickiego, chrzanowskiego, wadowickiego. 

Wizytowane gospodarstwa oceniano pod kątem występujących w nich zagrożeń, sporządzając 
arkusz oceny zagrożeń wraz z zdjęciami i krótką charakterystyką. Komisyjną wizytację 
gospodarstw przeprowadzono w okresie kwiecień-maj 2006 r. W wyniku eliminacji 
i podsumowania wizytowanych gospodarstw oraz ich końcowej ocenie, przyznano po jednej 
nagrodzie I, II i III stopnia oraz trzy wyróżnienia. 

2. W celu zainteresowania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych problematyką 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zorganizowano wspólnie z OR KRUS szkolenie 
uczniów połączone z konkursem plastycznym na temat: „Zagrożenia wypadkowe 
w gospodarstwie rolnym twoich rodziców i sposób udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej”. Konkursy przeprowadzono w szkołach w Skale, Kamionce Wielkiej 
i Burzynie. 

 
3. Inspektor Pracy z Nowego Sącza, jako członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Rolnictwa w Nowym Sączu, zorganizował 3 posiedzenia 
Oddziału SITR poświęcone tematyce stanu ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym 
w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wniosków, które mogą 
być przedmiotem udziału SITR w celu jego poprawy. Spotkania odbyły się w lutym, 
czerwcu i sierpniu 2006 r. 
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• Konkurs wiedzy dla rolników 

W roku 2006 zorganizowano Konkurs, w powiecie brzeskim, pod nazwą „Wiedza 
i doświadczenie - nowoczesne gospodarstwo rolne”, w którym uczestniczyło 86 rolników, 
a 21 z nich dotarło do finału. Podobne konkursy zorganizowane będą pod auspicjami 
pozostałych Oddziałów KRUS w następnych latach. 

• Udział w targach, wystawach, dożynkach 

Agropromocja 2006 

W dniach 9 i 10 września 2006 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Krakowie, koordynator ds. rolnictwa, uczestniczył w Wystawie Rolniczej „Agropromocja 
2006” w Nawojowej. Patronat nad wystawą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskiego.  
Wśród wystawców miejsce znalazły firmy i instytucje związane z rolnictwem oraz 
przedstawiciele samorządów i organów nadzoru, w tym Państwowa Inspekcja Pracy, która 
wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowały punkt informacyjny. 
Na wystawie zaprezentowano dokumentację PIP i KRUS ukazującą zapobieganie wypadkom 
w pracy rolniczej, a także zorganizowano pokaz bezpiecznego użytkowania pilarek 
tarczowych do drewna oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu pomocy przedmedycznej. 

• Dożynki Małopolskie 

W punkcie informacyjnym PIP udzielano porad, w tym głównie odnoszących się do zagrożeń 
wynikających z posiadania azbestu na pokryciach dachów, a także dotyczących możliwości 
i sposobów utylizacji azbestu. Odwiedzający stoisko PIP otrzymywali materiały informacyjne 
o bezpiecznej pracy na wsi.   

• Dożynki Powiatowe 

Wcześniejsze ustalenia w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie doprowadziły do 
udostępnienia przez władze powiatu stoiska promocyjnego do dyspozycji OIP Kraków, 
obsługiwanego podczas I Dożynek Powiatu Chrzanowskiego w dniu 3 września 2006 r. w 
Karniowicach. 
W pawilonie PIP wydawano materiały promocyjne i - podobnie jak na Dożynkach 
Małopolskich – udzielano potrzebnych porad z zakresu, głównie z zakresu bhp.  
 

• Współpraca z mediami przy propagowaniu bezpiecznej pracy w rolnictwie 

W ramach współpracy z dziennikarzami, po przeprowadzonych wizytacjach gospodarstw 
rolników indywidualnych oraz wykonywanych przez nich prac rolnych, ukazywały się 
w prasie artykuły zawierające informacje o zagrożeniach występujących w czasie prac 
rolnych oraz porady, których przestrzeganie może uchronić zdrowie i życie rolnika.  
Autorzy materiałów przedstawiali stan bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym na 
tle zaistniałych wypadków, którym ulegli dorośli i dzieci.  
W podsumowaniu etapu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2006” 
uczestniczyli przedstawiciele mediów: TVP3, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, 
„Dzień Dobry”. Telewizja TVP3 Kraków wyemitowała krótki reportaż z wizyty u jednego z 
laureatów.  
Małopolska Telewizja Kablowa przeprowadziła wywiad z Kierownikiem Oddziału PIP 
w Tarnowie, który omówił działania prewencyjne podejmowane przez inspekcję pracy. 
Temat ochrony pracy rolniczej publikowany jest na bieżąco na stronie internetowej 
www.krakow.oip.pl. 
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• Podsumowanie działalności 

Podejmowane w 2006 roku przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie 
indywidualnym stanowiły kontynuację działań długofalowych rozpoczętych w latach 
ubiegłych. Efekty tych działań, a szczególnie podejmowanie działalności popularyzatorskiej 
wśród dzieci i młodzieży, będzie widoczny wówczas, gdy przejmie prowadzenie 
gospodarstw, a ich praca będzie miała wpływ na środowisko wiejskie. 

Istotnymi czynnikami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
indywidualnym były: 

• brak regulacji prawnych określających obowiązki rolnika w zakresie przestrzegania 
właściwych reguł bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również obowiązków jednostek 
organizacyjnych współpracujących z rolnictwem, 

• mała świadomość rolników o występujących zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas 
wykonywanych prac rolnych, 

• pogarszająca się kondycja ekonomiczna zdecydowanej większości gospodarstw, 
uniemożliwiająca unowocześnianie posiadanych środków do produkcji rolnej, 

• mała wiedza techniczna wielu właścicieli gospodarstw, 
• brak obowiązkowych ocen maszyn i urządzeń, produkowanych sposobem domowym 

przez rolników względnie przez wiejskich ślusarzy, a stwarzających zagrożenia, 
• brak zorganizowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą na wsi w okresach nasilonych 

prac.  
 

 

13. Program prewencyjny dla małych i średnich firm 
 

 
Dnia 10 marca 2006 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się uroczyste 
wręczenie wyróżnień Pracodawcom – laureatom programu „Dyplom Państwowej Inspekcji 
Pracy”. Uroczystości patronowali: Okręgowy Inspektor Pracy oraz Burmistrz Niepołomic.  
Kampania w roku 2005 została zainaugurowana spotkaniem władz Gminy i Okręgowego 
Inspektora Pracy z ponad 100 pracodawcami z terenu Gminy Niepołomice. Podczas spotkania 
przedstawiono założenia i cele kampanii, a także omówiono obowiązki pracodawców 
w zakresie bhp.  

Do udziału w akcji zgłosiło się około 80 firm, z których nie wszystkie mogły wziąć udział w 
konkursie ze względów regulaminowych (np. zatrudnianie zbyt dużej liczby pracowników lub 
też prowadzenia działalności na zasadzie samozatrudnienia). W sumie w kampanii wzięło 
udział 50 małych i średnich firm.  

 
 

14.  Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 
W ramach realizacji tematu skontrolowano 30 pracodawców, w tym: 6 zakładów 
zatrudniających do 9 pracowników, 11 zakładów o zatrudnieniu 10 do 49 pracowników, 
8 zakładów o zatrudnieniu 50 do 249 pracowników oraz 5 zakładów – zatrudniających 
powyżej 250 pracowników. 
Kontrolami objęto 249 maszyn i urządzeń technicznych. Kontrole wykazały, że 163  maszyn 
nie spełniało minimalnych wymagań bezpieczeństwa. 
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Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
 
 

OBRABIARKI DO METALU 

Liczb
a  

zatrud
niony

ch 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców /  

liczba 
pracodawców,  

u których 
występowały 

maszyny 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców,  

u których 
stwierdzono 

maszyny 
niespełniające 

minimalne 
wymagania 

Liczba 
kontrolo-
wanych 
maszyn 
ogółem 

Liczba 
skontrolowanych 

maszyn, które  
nie spełniają 
minimalnych 

wymagań 

Najczęściej występujące 
nieprawidłowości 

do 9 6/2 2 5 4 

- brak wyłączników 
bezpieczeństwa osłon 
sprzężonych z napędem 
maszyny, 

10-49 11/3 3 55 41 
- brak lub nieczytelne 
oznakowanie funkcji 
elementów sterowania,  

50-249 8/3 3 9 5 
- brak elementów ochronnych, 
- brak wyłącznika „stop” i/lub 
zasilania maszyny, 

powyżej 
250 

5/2 2 9 9 
- brak oznakowania maszyny 
znakami i barwami 
bezpieczeństwa, 

Suma 30/10 10 78 59  

 
Przykład: 
Rogalikarka typ: KW, Nr fabr.: 815 z 1975 r. 
- brak osłony wałków roboczych, 
- niewłaściwy pulpit sterowniczy, brak wyłącznika „STOP”, 
- brak oznakowania znakami bezpieczeństwa informującymi o zagrożeniach 
 
Fotografia 1 

 
 

Fotografia 2 
- zainstalowano wyłącznik „STOP”, 
- opisano funkcje elementów sterowania na pulpicie, 
- zainstalowano barierkę wygradzającą strefę niebezpieczną,  
- barierkę pomalowano barwą bezpieczeństwa,  
- urządzenie oznakowano znakami bezpieczeństwa. 
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OBRABIARKI DO DREWNA 

Liczb
a  

zatrud
niony

ch 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców /  

liczba 
pracodawców,  

u których 
występowały 

maszyny 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców,  

u których 
stwierdzono 

maszyny 
niespełniające 

minimalne 
wymagania 

Liczba 
kontrolo-
wanych 
maszyn 
ogółem 

Liczba 
skontrolowanych 
maszyn, które nie 

spełniają 
minimalnych 

wymagań 

Najczęściej występujące 
nieprawidłowości 

do 9 6/0 0 0 0 
- brak elementów ochronnych, 
- brak wyłącznika „stop” i/lub 
zasilania maszyny, 

10-49 11/1 1 10 10 
- brak oznakowania maszyny 
znakami i barwami 
bezpieczeństwa, 

50-249 8/0 0 0 0 
- brak lub nieczytelne 
oznakowanie funkcji 
elementów sterowania 

powyżej 
250 

5/2 2 14 14  

Suma 30/3 3 24 24  

 
 

 

 

 

SPRZĘT DO TYMCZASOWEJ PRACY NA WYSOKOŚCI  

Liczb
a  

zatrud
niony

ch 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców /  

liczba 
pracodawców,  

u których 
występowały 

maszyny 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców,  

u których 
stwierdzono 

maszyny 
niespełniające 

minimalne 
wymagania 

Liczba 
kontrolo-
wanych 
maszyn 
ogółem 

Liczba 
skontrolowanych 
maszyn, które nie 

spełniają 
minimalnych 

wymagań 

Najczęściej występujące 
nieprawidłowości 

 

do 9 6/1 1 3 3 

- niekompletnie zmontowane 
rusztowanie; brak barierki 
ochronnej, niewłaściwy podest 
roboczy 

 

10-49 11/1 0 1 0 
- brak instrukcji użytkowania, 
- brak uprawnień osób do 
montażu i odbioru rusztowania 

 

50-249 8/0 0 0 0  
 

powyżej 
250 

5/0 0 0 0  
 

Suma 30/2 1 4 3   
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INNE MASZYNY (PRODUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE) 

Liczb
a  

zatrud
niony

ch 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców /  

liczba 
pracodawców,  

u których 
występowały 

maszyny 

Liczba 
skontrolowanych 
pracodawców,  

u których 
stwierdzono 

maszyny 
niespełniające 

minimalne 
wymagania 

Liczba 
kontrolo-
wanych 
maszyn 
ogółem 

Liczba 
skontrolowanych 
maszyn, które nie 

spełniają 
minimalnych 

wymagań 

Najczęściej występujące 
nieprawidłowości 

do 9 6/3 2 4 3 

- brak wyłączników 
bezpieczeństwa osłon 
sprzężonych z napędem 
maszyny, 

10-49 11/7 5 51 47 
- brak lub nieczytelne 
oznakowanie funkcji 
elementów sterowania,  

50-249 8/8 8 84 51 
- brak elementów ochronnych, 
- brak wyłącznika „stop” i/lub 
zasilania maszyny, 

powyżej 
250 

5/3 2 19 9 
- brak oznakowania maszyny 
znakami i barwami 
bezpieczeństwa, 

Suma 30/21 17 158 110 - brak instrukcji użytkowania 

 
Przeprowadzone w firmach kontrole wykazały, że nie były przestrzegane przepisy 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 1991, poz. 1596, ze zm.). 

 
W celu przywrócenia praworządności w tym zakresie w latach następnych będą 
kontynuowane kontrole obejmujące problematykę spełniania przez pracodawców wymagań 
minimalnych bezpieczeństwa dla maszyn i innych urządzeń technicznych. 
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IV.  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA 
PRACY, W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH 
KONTROLI 

 
 

WYNIKI KONTROLI UJĘTE W PROGRAMIE DZIAŁAŃ 
DŁUGOFALOWYCH 

 
 

1. Wynagrodzenia za pracę 
 

 
Problem wypłaty wynagrodzeń (jako jedno z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec 
pracownika) badano najczęściej ze względu na docierające do PIP ze wszystkich stron (prasa, 
radio, telewizja czy składane skargi pracowników) informacje o występujących 
nieprawidłowościach w tym zakresie. Inspektorzy pracy zajmowali się tym problemem w 
1.086 kontrolach (przy 2.181 dotyczących prawnej ochrony pracy). W wyniku tych działań 
wydano 619 decyzji i 1.893 wniosków na łączną kwotę ok. 14.000.000 zł dla ok. 92.000 
pracowników. Według uzyskanych informacji do dnia 31 grudnia 2006 r. pracodawcy 
realizując środki pokontrolne inspektorów pracy wypłacili świadczenia na łączną kwotę 
ok. 9 500 000 zł.  
 
W przypadku 70 kontroli problem wynagrodzeń zbadano wg jednolitych ustaleń, 
z wykorzystaniem listy kontrolnej. Skierowane przez inspektorów pracy pokontrolne środki 
prawne dotyczyły 7.181 pracowników. Z ustaleń kontroli wynika, że 42 pracodawców 
naruszyło przepisy o wynagrodzeniach i o innych świadczeniach wynikających ze stosunku 
pracy, a u 28 pracodawców nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
Największa liczba stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła wypłaty wynagrodzeń, wypłaty 
odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i 
innych.  
Inspektorzy pracy stwierdzili również nieterminową wypłatę wynagrodzenia w stosunku do 
517 osób.  
Szczegółowy opis stwierdzonych podczas przeprowadzonych przez inspektorów pracy 
kontroli oraz kwoty, których dotyczyły obrazuje poniższa tabela.   
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
 
Z analizy ustaleń z kontroli wynika, że głównymi przyczynami niewypłacania pracownikom 
należnych świadczeń ze stosunku pracy były : 
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Rodzaje nieprawidłowości 
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Zastosowane środki prawne 

• do 10 pracodawców skierowano 44 decyzje płacowe na kwotę 2.431.784,50 zł, 
dotyczące 1.447 pracowników, 

• do 41 pracodawców skierowano 108 wniosków dotyczących 5.734 osób, 
• skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia, 
• ukarano mandatami 10 osób, na kwotę 6.500 zł, za popełnienie 14 wykroczeń, 
• zastosowano 8 środków oddziaływania wychowawczego za popełnienie 8 

wykroczeń, 
 
 

2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 
9 pracowników) produkujących wyroby z surowców 
niemetalicznych 

 

 

W okresie od 1.03.2006 r. do 30.09.2006 r. przeprowadzono 100 kontroli w tym zakresie. 
W kontrolowanych zakładach stwierdzono świadczenie pracy przez 500 osób (422 osoby były 
zatrudnione na umowy o pracę, w tym 58 kobiet i 4 pracowników młodocianych). 
Skontrolowano 100 pracodawców produkujących metalowe elementy konstrukcyjne (PKD-
281); 2 kontrole pracodawców produkujących cysterny, pojemniki, zbiorniki metalowe, 
grzejniki, kotły centralnego ogrzewania (PKD-282); 5 kontroli pracodawców zajmujących się 
kuciem, prasowaniem, wytłaczaniem i walcowaniem metali oraz metalurgią proszków (PKD-
284), 20 kontroli pracodawców prowadzących obróbkę metali i nakładanie powłok na metale, 
obróbkę mechaniczną elementów metalowych (PKD-285), 15 kontroli pracodawców 
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prowadzących produkcję wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 
przeznaczenia (PKD – 286), 26 kontroli pracodawców produkujących pozostałe gotowe 
wyroby metalowe (PKD 287). 

• Zastosowane środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 1.046 decyzji (278 ustnych 
i 768 pisemnych - w tym 1 płatniczą), które dotyczyły 3.304 pracowników (liczonych 
wielokrotnie). Rygor natychmiastowej wykonalności nadano 287 decyzjom, 33 decyzje 
dotyczyły wstrzymania prac, a 17 decyzji dotyczyło skierowania 29 pracowników do innych 
prac. Ponadto inspektorzy pracy skierowali 78 wystąpień zawierających łącznie 
268 wniosków obejmujących 995 pracowników (liczonych jak wyżej). Stwierdzono ogółem 
61 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, w tym: jedno z art. 282 K. p., pozostałe z art. 
283 K.p. W związku z powyższym wobec osób winnych zastosowano 25 mandatów 
kredytowanych na łączną kwotę 14.000 zł i 8 środków wychowawczych.  
 

• Uzyskane efekty 

Spośród wydanych ogółem 1.045 decyzji bhp, które dotyczyły łącznie 3.195 pracowników 
wykonanych zostało 641 decyzji, co poprawiło warunki pracy 2.133 pracowników. W wyniku 
kontroli m.in. zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 49 pracowników, 
odsunięto od prac wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych 29 pracowników. 
Ponadto uzyskano poprawę stanu technicznego 108 maszyn i urządzeń, w tym wyposażenie 
ich w wymagane osłony i zabezpieczenia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego 
z wykonywaną pracą dla 34 pracodawców, 34 pracodawców przeprowadziło odpowiednie 
pomiary elektryczne, 26 pracodawców przeprowadziło odpowiednie pomiary czynników 
szkodliwych dla zdrowia w swoich zakładach, 20 pracodawców odbyło wymagane 
przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 12 pracodawców utworzyło służbę 
bhp. 

Spośród skierowanych 78 wystąpień, zawierających łącznie 268 wniosków, wykonanych 
zostało 155 wniosków, co poprawiło przestrzeganie przepisów prawa pracy dla 634 
pracowników. W szczególności 31 pracodawców udzieliło pracownikom informacji 
określonej w art. 29 § 3 K. p., 13 pracodawców założyło i prowadzi rzetelnie ewidencję czasu 
pracy, 5 pracownikom wydano umowy o pracę na piśmie. 
 

3. Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż 
charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń 
zawodowych 

 

 
W 2006 r. OIP w Krakowie objął wzmożonym nadzorem 3 zakłady pracy: 

• Firmę Chemiczną Dwory  S.A. w Oświęcimiu, 
• Zakłady Azotowe  S.A. w Tarnowie, 
• Fabryka Narzędzi Kuźnia S.A. w Sułkowicach. 

 
W wyżej wymienionych zakładach przeprowadzono 8 kontroli w ramach wzmożonego 
nadzoru. W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 4.249 pracowników, w tym 1.307 
kobiet. 
Osiągnięte efekty 
Kontrole przyczyniły się między innymi do ograniczenia zagrożeń chorobowych 
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i wypadkowych, dzięki przeprowadzeniu prac modernizacyjnych i remontów, instalowaniu 
nowych maszyn i urządzeń technicznych, zmianie technologii lub eliminacji z produkcji 
szkodliwych surowców poprzez: 

•  zmniejszenie ekspozycji hałasu w hali sprężarek z 89 dB(A) do 84 dB(A).  
•  zabudowanie instalacji ciągłego monitoringu stężeń amoniaku  
•  modernizację tacy zbiorników akrylonitrylu i pompowni  
• wykonanie nowej nienasiąkliwej posadzki wokół urządzeń  
•  modernizację pomieszczeń higienicznych i sanitarnych  
• wymianę pokrycia dachowego w niektórych budynkach  
• zabezpieczenie stref zgniotu pakowarek i pras, przekładni napędów podajników, rolek 

i taśm podajników taśmowych, sprzęgieł i wałów napędowych pomp. 
 
 

4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
przetwórstwie zboża 

 

 
Spośród 25 objętych kontrolą zakładów, tylko dwa powstały po II wojnie światowej - jeden w 
1967 r., drugi na początku lat 90 – tych XX w. Pozostałe to obiekty mające średnio ok. 150 
lat, modernizowane przez cały okres eksploatacji – pierwotnie napęd wodny, następnie 
lokomobila, aktualnie silnik elektryczny lub (w 3 przypadkach) wykorzystanie dodatkowo 
turbiny wodnej jako wspomaganie (do dnia dzisiejszego ze względu na oszczędność energii 
elektrycznej).  
W większości były to obiekty odzyskane przez prawowitych właścicieli w latach 90-tych 
ubiegłego wieku. Wyposażenie oraz rozwiązania techniczne w wielu przypadkach to zabytki 
myśli technicznej. Nowymi elementami były jedynie linie do paczkowania jednostkowego 
mąki lub kasz. W kilku przypadkach podjęto działania zmierzające do opracowania 
i wdrożenia systemu HCCP. W wielu przypadkach przeszkodą jest brak motywacji do 
modernizacji obiektów, wynikający z podeszłego wieku właścicieli. 
W kontrolowanych podmiotach łącznie wykonywało pracę 92 osoby (w różnym wymiarze 
czasu pracy), w tym 21 kobiet. Nie zatrudniano młodocianych. Tylko w jednym zakładzie 
odnotowano w 2004 r. 1 wypadek przy pracy. 
W wyniku kontroli 25 zakładów przetwórstwa zbożowego wydano 260 decyzji nakazowych : 

• decyzje ustne:  156  zrealizowano w trakcie kontroli, 
• decyzje pisemne: 104  zrealizowano 96 

Skierowano 75 wniosków w wystąpieniach, z których zrealizowano 56. Za nieprzestrzeganie 
przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do 5 
pracodawców (na podstawie art. 283 K.p.) zastosowano środki wychowawcze. 

Przeprowadzone kontrole w zakładach przetwórstwa zboża na terenie woj. małopolskiego 
spowodowały poprawę warunków pracy dla zatrudnionych pracowników. Wydane decyzje 
nakazowe przekładały się wielokrotnie na wzrost świadomości technicznej oraz zdrowotnej 
zatrudnionych pracowników i były wstępem do podjęcia działań wprowadzających system 
HCCP.  

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wymusza także poprawę 
stanu BHP w zakładach poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, dostosowanie 
standardu obiektów produkcyjnych oraz sanitarnych do obowiązujących wymogów pod 
względem technicznym. Kontrole inspektorów pracy w młynach położonych daleko od 
dużych ośrodków przemysłowych pozwoliły pracodawcom uzyskać wiele niezbędnych 
informacji i wprowadzać je na bieżąco podczas prowadzenia działalności.
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY – WYNIKI  KONTROLI 
UJĘTE W PLANIE ROCZNYM 

 
 
 

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy wobec pracowników 
tymczasowych zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej 
oraz przez pracodawców – użytkowników 

 

 
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 20 podmiotów (15 pracodawców użytkowników 
i 5 agencji pracy tymczasowej).  
Branże zatrudniające pracowników tymczasowych: chemiczna (1 pracodawca użytkownik), 
handel (3 pracodawców użytkowników), usługowa (6 pracodawców użytkowników), 
cukiernicza (2 pracodawców użytkowników), elektroniczna (1 pracodawca użytkownik), 
metalowa (1 pracodawca użytkownik), odzieżowa (1 pracodawca użytkownik).  
Pracownicy tymczasowi wykonywali pracę na stanowiskach: sprzedawców, kierowców, 
operatorów obrabiarki CNC, koordynatorów produkcji, magazynierów, krawcowych, 
pracowników produkcyjnych, operatorów urządzeń, pakowaczy, osób sprzątających, 
montażystów urządzeń pomiarowych, kierowców, konserwatorów urządzeń dźwigowych, 
dozorców, spawaczy, pracowników biurowych, pracowników fizycznych. 
Nieprawidłowości stwierdzono w 5 agencjach pracy tymczasowej oraz u 14 pracodawców 
użytkowników. Agencje pracy tymczasowej zatrudniały w ramach stosunku pracy 949 
pracowników tymczasowych. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów 
cywilnoprawnych z pracownikami tymczasowymi oraz zatrudniania osób będących uczniami 
w wieku od 16 do 18 lat na podstawie umów cywilnoprawnych.   
 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały między innymi na: 

• niewskazywaniu w umowach zawartych z pracownikami tymczasowymi, pracodawcy 
użytkownika, u którego pracownik tymczasowy wykonywał pracę. Nieprawidłowości 
stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyła 179 pracowników 
tymczasowych). 

• błędnym dokonaniu zmiany treści umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym 
w zakresie wymiaru czasu pracy (dotyczyło 1 pracownika tymczasowego). 

• nieprawidłowym prowadzeniu akt osobowych pracowników. Naruszenie prawa 
stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyło 179 pracowników 
tymczasowych). 

• niewypłacaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. (dotyczyło 
1 pracownika tymczasowego). 

• niewypłacaniu pracownikom tymczasowym ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. 
Nieprawidłowość ujawniono w dwóch agencjach pracy tymczasowej (dotyczyła 
70 pracowników tymczasowych) oraz u jednego pracodawcy użytkownika (dotyczyła 
16 pracowników tymczasowych). 

• niepoinformowaniu osób, którym ma być powierzona praca tymczasowa 
o uzgodnieniach zawartych pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą 
użytkownikiem, dotyczących warunków wykonywania pracy tymczasowej. 
Nieprawidłowość stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyła 179 
pracowników tymczasowych). 
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• nieposiadaniu aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy. Nieprawidłowość stwierdzono w trzech agencjach 
pracy tymczasowej (dotyczyła 4 pracowników tymczasowych) oraz u jednego 
pracodawcy użytkownika (dotyczyła 1 pracownika tymczasowego). 

• braku przeprowadzonego szkolenia wstępnego bhp (instruktażu ogólnego). 
Stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyło 6 pracowników 
tymczasowych). 

• braku przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp (instruktażu stanowiskowego). 
Nieprawidłowość stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyła 
5 pracowników tymczasowych). 

• braku przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie bhp. Nieprawidłowość 
stwierdzono w jednej agencji pracy tymczasowej (dotyczyła 5 pracowników 
tymczasowych). 

• niedostarczeniu obuwia i odzieży roboczej pracownikom tymczasowym. Stwierdzono 
w dwóch agencjach pracy tymczasowej (dotyczyła 31 pracowników tymczasowych) 
oraz u dwóch pracodawców użytkowników (dotyczyła 23 pracowników 
tymczasowych). 

 
Zastosowane środki prawne 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w agencjach pracy tymczasowej wydano trzy nakazy 
zawierające 21 zarządzeń terminowych, które dotyczyły 249 pracowników tymczasowych. 
Inspektor pracy skierował do agencji pracy tymczasowych pięć wystąpień zawierających 
16 wniosków dotyczących 623 pracowników. W dwóch przypadkach ukarano pracodawców 
mandatem kredytowanym na łączną kwotę 1.600 zł. 
W wyniku kontroli u pracodawców użytkowników wydano 3 nakazy zawierające 5 zarządzeń 
terminowych dotyczących 179 pracowników tymczasowych. W toku kontroli wydano 
31 decyzji ustnych dotyczących 171 pracowników. Ponadto wydano 5 decyzji wstrzymania 
prac, które dotyczyły 5 pracowników tymczasowych. 
Skierowano do pracodawców użytkowników 7 wystąpień zawierających 9 wniosków 
dotyczących 227 pracowników. Postępowanie mandatowe zastosowano wobec 2 osób. 
Łączna kwota mandatu 1.600 zł.  
 
Uzyskane efekty 
Do końca okresu sprawozdawczego pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 9 wniosków 
dotyczących 172 pracowników tymczasowych, co przyczyniło się do poprawy przestrzegania 
prawa pracy. 
W toku czynności kontrolnych inspektor pracy wydał 31 decyzji ustnych, które zostały 
zrealizowane w czasie kontroli i przyczyniły się do poprawy warunków pracy 
138 pracowników tymczasowych. Pracodawcy wykonali 10 decyzji terminowych 
poprawiających warunki pracy dla 217 pracowników. 
W wyniku kontroli wydano 5 decyzji wstrzymujących pracę 8 pracowników tymczasowych, 
zabezpieczając ich przed zagrożeniem życia lub zdrowia. 
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2. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych  
z rodzicielstwem 

 

 
W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 30 zakładach, 
w tym: 19 należało do sektora prywatnego krajowego, 2 stanowiły własność prywatną 
zagraniczną, 5 własność prywatną mieszaną, 1 zakład należał do sektora komunalnego, zaś 
3 do sektora państwowego. 
Kontrolowani pracodawcy zatrudniali łącznie 5.802 pracowników, w tym 3.101 kobiety.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów prawa pracy 
dotyczące: 

• nieprzestrzegania przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży: 
rozwiązania z kobietą w ciąży stosunku pracy w trybie art. 52 K. p., bez podania 
przyczyny oraz niepotwierdzenia zatrudniania kobiety w ciąży pisemną umową o pracę,  

• nieprzestrzegania zakazu zatrudniania pracownic w ciąży w godzinach nadliczbowych 
wynikających z potrzeb pracodawcy,  

• nieprawidłowości lub nieterminowości wypłacania świadczeń związanych z ciążą 
i macierzyństwem: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego, 

• nieustalenia wykazu prac wzbronionych kobietom.  
 

Niektóre nieprawidłowości doprowadzone zostały przez pracodawców do stanu zgodnego z 
prawem już w trakcie kontroli, zatem nie wymagały regulowania ich wystąpieniem, czy 
nakazem pokontrolnym. Inspektorzy regulowali także aspekty stosunków pracy kobiet, 
pracownic w ciąży, karmiących piersią oraz osób będących rodzicem lub opiekunem dziecka 
w wieku do lat 14. Regulacje te dotyczyły głównie dokumentacji pracowniczej oraz wypłaty 
świadczeń ze stosunku pracy. 
W związku z przeprowadzonymi kontrolami, skierowano 11 wystąpień zawierających 
20 wniosków, z których zrealizowanych zostało 19. Ponadto skierowano 1 nakaz płatniczy, 
który dotyczył wypłacenia 1 pracownicy w ciąży kwoty tytułem wynagrodzenia za czas 
choroby. Decyzja została wykonana. W związku ze stwierdzonymi 2 wykroczeniami, 
2 pracodawców ukarano grzywnami w wysokości: 1.000 zł i 800 zł, nałożonymi w drodze 
mandatów kredytowanych. 
 
Podsumowanie 
Tendencje zaobserwowane w latach ubiegłych podczas realizacji kontroli dotyczących 
uprawnień z tytułu rodzicielstwa pozostają aktualne: 
1. Nadal zauważalna jest niewielka liczba stwierdzonych przez inspektorów pracy 

przypadków naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie ochrony rodzicielstwa. 
Związane jest to ze stałym wzrostem poziomu wiedzy pracodawców i pracowników 
o uprawnieniach w zakresie ochrony rodzicielstwa. 

2. Przypadki nieprawidłowego wypłacania świadczeń związanych z ciążą lub 
macierzyństwem dotyczyły niewielkich kwot, a powodowane były zwykle bieżącymi 
błędami w obliczeniach. 

3. Kobiety w ciąży, podobnie jak w latach ubiegłych przebywają przez znaczną część ciąży 
na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, co także miało wpływ na niewielką ilość 
stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie ochrony rodzicielstwa. 

4. W dalszym ciągu nie znalazły szerszego zastosowania przepisy uprawniające ojców do 
korzystania z części urlopu macierzyńskiego, a także urlopu wychowawczego.  
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5. Pracownicy uprawnieni do urlopu wychowawczego nie korzystali także z możliwości 
obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym korzystaliby z takiego urlopu. Wśród 
osób zatrudnionych u 30 kontrolowanych pracodawców stwierdzono zaledwie jeden taki 
przypadek. 

6. Pracodawcy w dalszym ciągu podkreślali potrzebę wprowadzenia przepisu prawnego 
regulującego sposób i tryb potwierdzania faktu karmienia piersią przez pracownice oraz 
ograniczającego wiek dziecka, którego karmienie zobowiązuje pracodawcę do 
respektowania szczególnych uprawnień matki - pracownicy z tego tytułu. 

7. Nowym problemem, sygnalizowanym zarówno przez pracodawców jak i pracownice, była 
konieczność korzystania przez kobiety pozostające w okresie ciąży niezdolnymi do pracy 
dłużej niż ustalona maksymalna długość okresu zasiłkowego, ze świadczenia 
rehabilitacyjnego w ostatnich tygodniach ciąży. Sytuacja ta, spowodowana zmianą 
przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa, które nie przewidują obecnie możliwości przedłużenia okresu 
zasiłkowego (poza niezdolnością spowodowaną gruźlicą), zmusza do stosowania wobec 
kobiet chorujących w ciąży powyżej 182 dni skomplikowanej i sztucznej w ich sytuacji, 
konstrukcji świadczenia rehabilitacyjnego. 

 
 
 
3. Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy 
 

 
Przeprowadzając kontrole w zakresie realizacji obowiązku wykonywania przez pracodawców 
wyroków sądów pracy oraz ugód zawartych przed sądami pracy, podobnie jak w latach 
ubiegłych, przyjęto następujące cele: 

• wyegzekwowanie, w przypadku stwierdzenia niezrealizowania wyroków roszczeń 
określonych wyrokiem sądu lub ugody, poprzez zastosowanie dostępnych środków 
prawnych, 

• ocenę skuteczności środków prawnych zastosowanych przez inspektorów pracy 
w przypadku stwierdzenia niewykonania wyroku sądu lub ugody, 

•  ocenę znajomości przepisów prawa oraz przestrzegania praworządności w stosunku 
pracy w zakresie dotyczącym wykonywania przez pracodawców orzeczeń sądów. 

 
W kontrolowanych 53 podmiotach gospodarczych zbadano realizację 66 prawomocnych 
orzeczeń sądu pracy, w tym: 45 wyroków oraz 21 ugód zawartych przed sądem, które 
dotyczyły łącznie 165 pracowników. W liczbie tej znalazło się 98 pracowników objętych 
rozstrzygnięciem zobowiązującym pracodawcę do przekazania środków pieniężnych na konto 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Skontrolowane podmioty gospodarcze zatrudniały ogółem: 21.368 pracowników, w tym 
8.137 kobiet i 8 młodocianych. Kontroli poddano: 
- 13 podmiotów gospodarczych sektora publicznego, zatrudniających łącznie 8.888 

pracowników; w tym 4.167 kobiet, 
- 40 podmiotów gospodarczych sektora prywatnego, zatrudniających łącznie 12.480 

pracowników; w tym 3.970 kobiet i 8 młodocianych. 
 
Ilość podmiotów gospodarczych objętych kontrolą z podziałem na: formę własności, liczbę 
osób zatrudnionych, liczbę badanych prawomocnych rozstrzygnięć objętych badaniem 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem liczby podmiotów 
gospodarczych oraz pracowników, których nieprawidłowości dotyczyły, w okresie czterech 
ostatnich lat przedstawiono. 

 

 
 
Wśród 53 skontrolowanych podmiotów gospodarczych, inspektorzy pracy stwierdzili niewykonanie 
przez 11 pracodawców 16 wyroków dotyczących 114 pracowników. Nie stwierdzono nie wykonania 
ugody. 
 
Zakres przedmiotowy niewykonanych prawomocnych orzeczeń sądowych objętych kontrolą 
przedstawiono w tabeli. 

 

Wyszczególnienie 
Liczba  

zasądzonych roszczeń  
1 2 

1.Wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku pracy 1 

     2.Wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń,  w tym: 15 

 - wynagrodzenia za pracę, 7 

 - odprawy pieniężnej z powodu ustania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika, 

- 

 - odprawy emerytalnej lub rentowej, - 

 - nagrody jubileuszowej, 3 

Liczba: Liczba zatrudnionych: Lp. Forma 
własności: 

Ilość 
podmiotów 

gospodarczyc
h objętych 
kontrolą:  

Badanych 
prawomocnyc

h wyroków 
(ugód): 

Pracowników 
objętych 

wyrokami: 

Ogółem: Kobiet: Młodocian
ych: 

1.  Sektor 
publiczny 

13 14 14 8.888 4.167 0 

2.  Sektor 
prywatny 

40 52 151 12.480 3.970 8 

3.  Ogółem 53 66 165 21.368 8.137 8 
 

Liczba skontrolowanych 
zakładów: 

Liczba zakładów, w których 
stwierdzono nie wykonanie 

wyroków/ugód: 
 

Liczba pracowników, których 
nieprawidłowości dotyczyły: 

Zagadnienia 
objęte 

kontrolą 
2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003 

Wyroki/ 
ugody 

53 52 56 48 11 18 22 21 114 134 149 124 
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 - ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 3 

 - ekwiwalentu za odzież roboczą, - 

 - odszkodowań, 1 

 - innych świadczeń. 1 (zfśs) 

3. Innych spraw, w tym: 3 

 - sprostowania świadectwa pracy, 2 

 - wydania świadectwa pracy, 1 

 - ustalenia istnienia stosunku pracy,  - 

 - uchylenia kary porządkowej, - 

Razem: 1+2+3 19 

 
 
Nie stwierdzono przypadku nie wykonania obowiązku nakazującego sprostowanie 
świadectwa pracy, przy ustaleniu przez sąd, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa pracy 
przy rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, w sytuacji, gdy 
w sentencji orzeczenia sądu nie było zapisu zobowiązującego wprost pracodawcę do zmiany 
treści świadectwa pracy. 
W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z realizacją przez pracodawców 
prawomocnych wyroków sądów pracy oraz ugód, inspektorzy pracy skierowali do 
13 pracodawców 20 wniosków dotyczących realizacji wyroków. 
W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono fakt popełnienia wykroczeń przez 
11 pracodawców, a 10 z nich dopuściło się wykroczenia określonego przepisem art. 282 § 2 
K. p., tj. wbrew obowiązkowi nie wykonało, podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy 
lub ugody. 
W drodze postępowania mandatowego, za popełnienie wykroczeń związanych 
z niewykonaniem prawomocnych orzeczeń sądowych ukarano 5 pracodawców na łączną 
kwotę 2.900 zł. W przypadku 2 pracodawców inspektorzy pracy zastosowali środki 
wychowawcze. 
Zastosowane środki prawne i działania kontrolne skutkowały wykonaniem przez 
5 pracodawców 5 wyroków sądu pracy, które dotyczyły 5 pracowników. 
Wynagrodzenie oraz inne świadczenia pieniężne zostały wypłacone przez 4 pracodawców dla 
4 pracowników na łączną kwotę 14.527 zł.  
Należy zwrócić uwagę, że realizacja środków prawnych skierowanych do pracodawców, 
którzy nie wykonali wyroków sądów pracy, z wyłączeniem pracodawców będących 
w likwidacji i posiadających ciężką sytuację finansową, skutkowała wykonaniem wszystkich 
wyroków. 
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4. Przestrzeganie przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i pracy 
w placówkach handlu detalicznego 

 

 
W 2006 r. objęto kontrolą 20 podmiotów gospodarczych. W kontrolowanych zakładach 
wydzielonych było 115 sklepów. Kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
przeprowadzono w 47 wydzielonych sklepach. W 7 placówkach kontrola była pierwszą 
kontrolą przepisów prawa pracy. Jedna placówka prowadziła działalność nie cały rok. 
W treści sprawozdania przyjęto pojęcie „placówki” jako podmiotu gospodarczego 
posiadającego wyodrębnione jednostki (sklepy). 
W kontrolowanych placówkach nie występowały poważniejsze zagrożenia ze względu na to, 
że praca świadczona przez zatrudnionych pracowników sprowadzała się najczęściej do 
prostych czynności związanych z obsługą klientów. Poważniejsze zagrożenia związane były 
z czynnościami magazynowymi i transportem ręcznym. Transport przy użyciu wózków 
z napędem silnikowym stosowano w 2 placówkach handlowych. Na skontrolowanych 20 
placówek w 4 Gminnych Spółdzielniach prowadzona była również produkcja pieczywa, w 1 
podmiocie hotelarstwo i w 1 podmiocie dodatkowo usługi transportowe.  
W placówkach handlowych stosowane były proste urządzenia: krajalnice, zmywarki, kasy 
fiskalne, narzędzia ręczne (noże, nożyce). Nie występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia.  
Z porównania ilości wydanych decyzji i wniosków wynika, że stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy w placówkach handlowych nie uległ dużej poprawie. Jednak z analizy stwierdzonych 
uchybień regulowanych nakazami można zauważyć, że dotyczyły one zagadnień o mniejszym 
stopniu zagrożenia. Taka analiza daje podstawę do stwierdzenia poprawy warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprawa ta wynika przede wszystkim ze wzrostu konkurencji 
na rynku, która eliminuje jednostki słabe ekonomicznie. Placówki utrzymujące się na rynku 
zostały zmuszone do zapewnienia właściwych pomieszczeń, czystości i odpowiednich 
warunków sanitarnych. Konieczność przeprowadzenia remontów wymusiła na pracodawcach 
wykonanie właściwych pomieszczeń pracy, instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacji, 
wodno-kanalizacyjnych. Wraz z szerokim zakresem tych prac pracodawcy podejmowali 
również działania zmierzające do stworzenia właściwych warunków higieniczno - sanitarnych 
dla pracowników. 
Coraz częstsze funkcjonowanie placówek handlowych w sieciach było również czynnikiem 
poprawiającym warunki pracy. Sieci handlowe we własnym interesie dążą do uzyskania 
dobrej opinii klientów poprzez zapewnienie wyznaczonych przez siebie standardów 
obejmujących również stwarzanie odpowiednich warunków pracy. 
 
5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników wiązane 
z występowaniem czynników chemicznych, w tym o właściwościach 
rakotwórczych, mutagennych lub działających na rozrodczość 
(CMR), ze szczególnym zwróceniem uwagi na informowanie 
pracowników o  zagrożeniu i poprawności dokonywania oceny 
ryzyka zawodowego 

 

 

Przeprowadzono 15 kontroli pracodawców, których przedmiotem działalności były 3 obszary: 
• produkcja witraży – 2 kontrole, 
• wydobycie i przetwórstwo rud cynku i ołowiu wraz z produkcją surowców w 

postaci proszków oraz przetwarzaniem odpadów – 9 kontroli, 
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•  produkcja wyrobów i usługi z użyciem niebezpiecznych substancji chemicznych – 
4 kontrole. 

W kontrolowanych zakładach pracy łączna ilość pracujących wyniosła 3.086 osób, z których 
3.080 osób było pracownikami (w tym 373 kobiety). Spośród ogólnej liczby pracujących w 
kontakcie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi pracowało 787 pracowników (w tym 
75 kobiet).  
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami była błędnie przeprowadzona ocena ryzyka 
zawodowego, która nie uwzględniała zagrożeń związanych ze stosowanymi czynnikami 
chemicznymi oraz brak aktualnego spisu substancji niebezpiecznych i kart charakterystyki. 
W wyniku kontroli wydano łącznie 222 decyzje, w tym: 

• 61 decyzji ustnych - zrealizowane podczas trwania kontroli, 
• 161 decyzji pisemnych.  

 
Skierowano 12 wystąpień, w których sformułowano 22 wnioski o charakterze prewencyjnym, 
Nałożono 5 mandatów kredytowanych w łącznej kwocie 2.300 zł oraz zastosowano 2 środki 
wychowawcze. Ponadto wystosowano 1 pismo do PWIS powiadamiające o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w sporządzonej przez producenta karcie charakterystyki. 

 

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

 
 
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 45 kontroli. Spośród skontrolowanych stacji 
paliw 21 prowadziło oprócz sprzedaży autogazu również sprzedaż benzyn i oleju 
napędowego. W systemie całodobowym pracowało 13 stacji, w tym 4 stacje prowadziły 
wyłącznie sprzedaż autogazu bez benzyn i oleju napędowego. Prowadzenie działalności 
handlowej polegającej na sprzedaży artykułów przemysłowych (części zamiennych, olejów i 
innych płynów do pojazdów) oraz spożywczych w opakowaniach stwierdzono w 30 stacjach 
paliw. 
W nowo wybudowanych lub wyremontowanych obiektach stacji paliw płynnych i gazowych 
zapewniono właściwe pomieszczenia higienicznosanitarne dla pracowników oraz dla 
klientów. Starsze obiekty oraz same stacje autogazu nie posiadały odpowiedniej powierzchni 
magazynowej dla potrzeb działalności handlowej, stąd też w pomieszczeniach 
higienicznosanitarnych dla pracowników urządzone były magazyny artykułów spożywczych 
i przemysłowych. Większość kontrolowanych stacji paliw położona była w miejscowościach, 
gdzie sieć gazu ziemnego była słabo rozwinięta lub nie występowała. Zatem zapotrzebowanie 
na gaz propan – butan w butlach na tych terenach był znaczny, o czym świadczy jego 
dystrybucja na 40 stacjach paliw. W kontrolowanych firmach liczba pracujących osób 
wyniosła 242 w tym 29 kobiet. 
Kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące: 

• nieprzeprowadzenia oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których mogą wystąpić 
atmosfery wybuchowe, 

• nieoznakowania instalacji gazu płynnego znakami identyfikacyjnymi, informacyjnymi 
oraz znakami bezpieczeństwa, 

• nieoznakowania stref zagrożenia wybuchem, 
• braku dokumentu zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem,  
• niedostarczenia pracownikom stanowiskowych instrukcji bhp.  

Występowały także naruszenia dotyczące przygotowania pracowników do pracy w zakresie 
szkoleń bhp, badań lekarskich i dodatkowych kwalifikacji. 
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W trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili 166 porad prawnych oraz 
177 porad technicznych dla pracodawców oraz pracowników w kontrolowanych zakładach. 
Tematyka udzielonych porad prawnych dotyczyła prowadzenia akt osobowych, prowadzenia 
ewidencji czasu pracy, wymiarów urlopów wypoczynkowych, sposobu informowania 
pracowników oraz zakresu informacji wynikającej z art. 29 §3 Kodeksu pracy. Tematyka 
udzielonych porad technicznych dotyczyła w szczególności: zasad przeprowadzania oceny 
ryzyka zawodowego, oceny ryzyka wybuchu, dokumentu zabezpieczenia stanowisk przed 
wybuchem, oznakowania identyfikacyjnego i znakami bezpieczeństwa stacji paliw, 
składowania butli z gazami płynnymi, oznakowania stref zagrożenia wybuchem. 
 

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

 

 
Głównym celem kontroli  była: 

• ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych, 

• rozpoznanie obszarów działania, które wymagają zwiększonej uwagi ze strony 
Państwowej Inspekcji Pracy, 

• rozpowszechnianie informacji o eliminowaniu, bądź ograniczaniu zagrożenia 
wynikającego z obecności azbestu w środowisku pracy, 

• rozpowszechnianie informacji o skutkach zdrowotnych wynikających z działania 
azbestu. 

Przystąpienie do prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest w obiektach 
i urządzeniach budowlanych zgłosiło 5 z 6 kontrolowanych pracodawców (83%).  
 
Podjęto działania prewencyjno-informacyjne poprzez: 

• skierowanie 160 pism profilaktycznych do urzędów gmin województwa 
małopolskiego informujących o zasadach „Użytkowania obiektów budowlanych 
z zabudowanymi wyrobami azbestowymi”, 

• umieszczenie na stronie internetowej OIP Kraków „Apelu do użytkowników obiektów 
budowlanych dotyczącego zagrożeń azbestem”, 

• przekazanie informacji na temat „zagrożeń stwarzanych przez wyroby azbestowe 
zawierające azbest podczas ich usuwania z obiektów budowlanych” uczestnikom 
Krakowskich Targów Budownictwa – Jesień 2006 (prezentacja multimedialna, porady 
techniczne, materiały informacyjne), 

• udzielanie porad technicznych wykonawcom i potencjalnym wykonawcom prac 
związanych z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych. W trakcie tych porad 
poinformowano zainteresowane osoby o procedurach związanych z usuwaniem 
azbestu oraz sposobach ich prawidłowego demontażu i składowania, 

• udzielanie porad technicznych użytkownikom obiektów budowlanych 
z zabudowanymi wyrobami azbestowymi w zakresie właściwego postępowania z tego 
typu wyrobami, 

• kolportaż materiałów promocyjnych podczas Wystawy Rolniczej „Agropromocja 
2006”w Nawojowej, VIII Dożynek Województwa Małopolskiego w Raciechowicach, 
a także w czasie wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych, spotkań z rolnikami i 
kontroli pracodawców.  
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8. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących czynników biologicznych w zakładach gospodarki 
komunalnej – gospodarka ściekami komunalnymi 
 
Kontrolą objęto 5 zakładów, w których jako osoby pracujące w narażeniu na szkodliwe 
czynniki biologiczne zostało wskazanych w sumie 51 osób, w tym 4 kobiety. 
Kontrole wykazały, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło kwestii proceduralnych, 
związanych z koniecznością dostosowania istniejących już procedur do nowych wymogów, 
wynikających z wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników 
biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników 
zawodowo narażonych na te czynniki. Przepis ten wprowadził dla pracodawców nowe 
obowiązki (konieczność stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym 
i zapewnienie szczepień ochronnych) oraz rozszerzył inne, wynikające z przepisów ogólnie 
obowiązujących (szkolenia bhp, instrukcje pierwszej pomocy, ocena ryzyka zawodowego). 
Z drugiej strony brak w zestawieniu nieprawidłowości dotyczących istoty prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach (procesy technologiczne, wyposażenie 
pracowników i stanowisk pracy) wskazuje na stosunkowo dobrą praktyczną znajomość 
zagrożeń związanych z obecnością czynników biologicznych w środowisku. Stan taki mimo 
pozornej sprzeczności nie budzi wątpliwości ze względu na fizykochemiczne właściwości 
ścieków i ich oddziaływanie na pracowników, którzy mają świadomość potencjalnie dużego 
zagrożenia, jakie niesie ze sobą kontakt z tego rodzaju materiałem biologicznym, nawet jeśli 
nie mają wiedzy co do konkretnych czynników obecnych w środowisku.  
Należy podkreślić, że we wszystkich podmiotach ocena ta na stanowiskach objętych kontrolą 
została przeprowadzona przed wejściem w życie ww. przepisu o szkodliwych czynnikach 
biologicznych w środowisku pracy, a nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły tylko 
dwóch podmiotów. Można więc stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w tym zakresie można powiązać z efektywnością działania służby bhp.  
 

9. Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
 

 
W okresie sprawozdawczym problem właściwego wykonywania zadań związanych 
z prowadzeniem prac budowlano – montażowych i rozbiórkowych sprawdzano podczas 420 
kontroli placów budów. Zgodnie z harmonogramem zadań inspektorzy pracy (wg jednolitych, 
szczegółowych list kontrolnych) skontrolowali112 placów budów na terenie Małopolski.  
Na 19 skontrolowanych terenach prace wykonywało ponad 50 osób, na 21 placach od 21-50 
osób, na 52 placach od 6-20 osób, a na 20 placach od 1-5 osób. 
Kontrolami objęto wszystkich wykonawców prowadzących prace na placach budowy, łącznie 
281 zakładów, w tym 14 podmiotów nie 9 zatrudniających pracowników na podstawie umów 
o pracę (nie będących pracodawcami w rozumieniu K.p.). 
Na skontrolowanych budowach pracowały łącznie 4.572 osoby, w tym 4.269 zatrudnionych: 

• prace na wysokości  -  2.763 osoby, w tym 2.554 zatrudnionych, 
• prace ziemne i w wykopach - 954 osoby, w tym 908 zatrudnionych, 
• prace remontowe - 67 osób, w tym 59 zatrudnionych. 

Kontrole prowadzono przez cały rok, a największe natężenie kontroli przypadło na okres letni 
– okres najbardziej wzmożonych prac budowlanych. 
W 10 przypadkach o stwierdzonych nieprawidłowościach zawiadomiono na piśmie właściwe 
organy (w tym Prokuratura – 3 powiadomienia, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego – 1 powiadomienie, Urząd Dozoru Technicznego – 3 powiadomienia). 
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Pracodawcy nie dostosowali oceny ryzyka do stanowisk pracy na poszczególnych budowach 
i nie informowali pracowników o tej ocenie. 
Większość zakładów pracy posiadała udokumentowaną ocenę ryzyka dla typowych stanowisk 
pracy, ale nie dostosowywała jej do warunków lokalnych. Pracownicy potwierdzają pisemnie, 
że zostali zapoznani z oceną, ale ich wiedza na ten temat jest niewielka. 

• Wciąż znaczący odsetek pracowników nie był wyposażony w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej (zwłaszcza środki chroniące przed upadkiem z wysokości). 
Istotny problem stanowiło nieużywanie przez pracowników przydzielonych im 
środków ochrony, 

• Dało się zauważyć mniejszą ilość nieprawidłowości związanych z wyposażeniem 
pracowników w odzież i obuwie robocze, 

• Zmniejszyła się ilość nieprawidłowości związanych z zapleczem sanitarnym. 
Powszechnie stosowane były toalety przenośne i kontenery socjalne, 

• Prawie dla połowy skontrolowanych placów budów nie opracowano instrukcji 
bezpiecznego wykonywania prac lub prowadzono je niezgodnie z instrukcją. 
Kierownicy budów uważają, że wystarczy opracować plan BIOZ (najczęściej poprzez 
przepisanie przepisów bhp bez dostosowania do konkretnej budowy). 

• Powszechny był brak wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych – problem 
występuje na większości budów, gdzie prowadzone były prace na wysokości, 
stosowany był sprzęt do transportu pionowego lub prowadzone były prace ziemne. 
Problem jest istotny ze względu na krótkie terminy, które wymuszają szybkie tempo 
prac, co skutkuje równoczesnym wykonywaniem robót na różnych poziomach np. 
jednoczesne murowanie ścian, ich ocieplanie, montowanie stolarki, itp. 

• Nadal wysoko kształtuje się wskaźnik nieprawidłowości związanych z brakiem lub 
niewłaściwym zabezpieczeniem przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem 
mechanicznym. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono na większości 
skontrolowanych budów. Pracownicy oraz nadzór nie przywiązują wagi do plątaniny 
kabli prowadzonych przez plac budowy, na którym jednocześnie pracuje wielu 
wykonawców wykonujących różne zakresy robót. 

• Nieprawidłowości dotyczące ochrony przeciwporażeniowej stwierdzono na ok. 20% 
skontrolowanych budów, jednak w większości przypadków wykonawcy posiadali 
pracowników i wyposażenie pozwalające im wykonywać pomiary we własnym 
zakresie. 

• Nieprawidłowości dotyczące transportu i magazynowania wystąpiły na niewielkiej 
ilości placów budów. Obecnie materiały budowlane są dostarczane w miarę postępu 
prac. 
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Tak bywa na budowach! 
 

 

  

 

10. Zapobieganie upadkom z wysokości. Energetyka zawodowa 
 
Objęte kontrolą obszary energetyki zawodowej to zakłady prowadzące (jako jedną 
z działalności) produkcję i sprzedaż energii elektrycznej do Krajowego Systemu 
Energetycznego. Pozostałe obszary objęte kontrolą - przyporządkowane wymienionym 
zakładom - zajmowały się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej w przedziałach od 
średnich do najwyższych napięć, zaś w mniejszym zakresie jej sprzedażą. 
 
Ustalono, że w latach 2003-2006 na obszarach objętych kontrolą zaistniało ogółem 
10 wypadków przy pracy, przy czym 6 - związanych z pracami na wysokości. Wypadków 
śmiertelnych nie stwierdzono. 
 
Podjęte przez inspektorów kontrole prac na wysokości na tych terenach dotyczyły prac 
realizowanych na:  

• urządzeniach elektroenergetycznych - 3 przypadki, 
• urządzeniach energetycznych innych niż elektroenergetyczne -16 przypadków, 
• na obiektach budowlanych na terenie czynnych zakładów energetyki zawodowej -  4 

przypadki 
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W skontrolowanych zakładach świadczących prace w siedmiu obszarach energetyki 
zawodowej występowały nieprawidłowości, które według ilości naruszeń prawa zestawiono 
w tabeli: 

 

Lp. 
Zagadnienia objęte kontrolą z najczęściej występującymi 

nieprawidłowościami 

Liczba 
wyd. decyzji (kierowanych 
wniosków w wystąpieniach) 

ogółem w kontrolowanym bloku 
tematycznym 

1 2 4 
 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

Maszyny i urządzenia techniczne 
-nieprawidłowości związane z wykonaniem rusztowań 
budowlanych 

-inne nieprawidłowości dotyczące rusztowań budowlanych 
Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych 
-brak pomiarów instalacji elektr. w zakresie działania 
ochrony przeciwporażeniowej przed skutkami dotyku 
bezpośredniego, 

-brak pomiarów instalacji elektr. w zakresie działania 
ochrony przeciwporażeniowej przed skutkami dotyku 
pośredniego 

 
18/1 

 
9/0 

 
 

8/1 
 
 

10/1 

 
5. 
 
 

6. 

 Zagadnienia dot. ryzyka zawodowego 
-brak ustalonych i ocenionych rodzajów ryzyka 
zawodowego dla stanowisk pracy prac., niewłaściwa ocena 
tego ryzyka, 

-nieinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 

 
8/0 

 
 

7/0 
 

7. 
 

8. 

Kwalifikacje 
-brak aktualnych orzeczeń lekarskich z badań 
profilaktycznych 

-wykonywanie badań lekarskich przez lekarzy 
nieuprawnionych 

 
10/1 

 
4/0 

 
9. 

Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne 
-brak odpowiednio wyposażonego zaplecza higieniczno-
sanitarnego 

 
8/0 

 
10. 

 
 

11. 
 
 

Stanowiska, procesy pracy 
-brak ustalonych i przekazanych pracownikom do 
użytkowania instrukcji określających warunki 
bezpieczeństwa pracy na wysokościach 

-brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy na 
wysokości 

-brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 

 
3/1 

 
 

3/0 
 

3/1 
 
 

12. 

Czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej 
-brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej do  
prac na wysokości 

 
 

5/0 
 
Obszarami energetyki zawodowej, w których stwierdzono najczęściej nieprawidłowości 
z zakresu bezpiecznego prowadzenia robót, były obszary zajmujące się produkcją i sprzedażą 
energii elektrycznej, produkowanej w skojarzeniu z energią cieplną. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy był fakt, że prace realizowane były przez obce firmy. Innym znaczącym czynnikiem 
wpływającym na stan bezpieczeństwa było prowadzenie (w dniach kontroli) prac przez wielu 
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wykonawców i w różnych, często kolidujących ze sobą miejscach. Prowadzenie prac w takich 
warunkach wskazało również na: 
- niewłaściwą koordynację prac ze strony gospodarzy kontrolowanych obszarów, 
- brak odpowiedniego zainteresowania sprawami bezpieczeństwa pracy, zarówno osób 

kierujących brygadami roboczymi firm prowadzących roboty, jak i służb bhp tych firm 
oraz gospodarzy terenu. 

 
 
 

11. Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym 
 

 
Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania przez 
pracodawców przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym oraz przenośników. 
Kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym objęto 25 podmiotów gospodarczych, zróżnicowanych pod względem formy 
własności, jak również liczby osób zatrudnionych – od małych (zatrudniających 
1 pracownika) do dużych, przy czym największą grupę spośród skontrolowanych podmiotów 
stanowiły małe i średnie zakłady (59%). 
W jednym z kontrolowanych zakładów eksploatowano 11 wózków platformowych – objętych 
systemem zgodności, określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
W pozostałych podmiotach eksploatowano nowe i zakupione przed 2003 r ,wózki jezdniowe z 
mechanicznym układem podnoszenia. 
Największą grupę skontrolowanych podmiotów, gdzie użytkowano przenośniki, stanowiły 
małe i średnie przedsiębiorstwa, eksploatujące złoża piasku i żwiru i posiadające własne 
zakłady przeróbcze. 
W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 2.240 pracowników, w tym przy 
wykonywaniu prac związanych z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 
227 pracowników, zaś przy obsłudze przenośników – 158 pracowników. Łącznie podmioty 
kontrolowane eksploatowały 101 wózków jezdniowych z napędem silnikowym; w tym 
90 wózków z mechanicznym układem podnoszenia (podlegających Urzędowi Dozoru 
Technicznego) oraz 11 wózków objętych jedynie systemem oceny zgodności 
(platformowych). Kontrolowane zakłady użytkowały łącznie 91 przenośników, w tym 
90 przenośników taśmowych. Wszystkie kontrolowane przenośniki podlegały pod system 
oceny zgodności. 
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Wózki jezdniowe z napędem silnikowym 
  

Zagadnienia objęte kontrolą: 

Liczba 
zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowo

ści 

Uwagi: 

Brak założonych i prowadzonych dokumentacji 
eksploatacyjnych dla wózków jezdniowych 
z mechanicznym układem podnoszenia wraz 
z dziennikiem konserwacji wózka 

7 
Głównie małe i średnie podmioty 
gospodarcze 

Brak opracowanych zasad ruchu na drogach 
wewnątrzzakładowych 

10 
Przewaga średnich i dużych 
podmiotów gospodarczych 

Brak wyznaczenia i wydzielenia dróg 
transportowych 

13 
Brak było wydzielonych dróg 
transportowych, bądź istniejące 
oznakowanie było zatarte.  

Brak oznakowania dróg transportowych zgodnie 
z przepisami prawa o ruchu drogowym 

8 

Brak znaków ograniczających 
maksymalną dopuszczalną 
prędkość na drogach 
wewnątrzzakładowych 

Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych 
i przeszkód 

7 

Nieprawidłowość dotyczyła 
przede wszystkim elementów 
konstrukcyjnych ścian, filarów 
podtrzymujących zadaszenie itp. 
w obrębie dróg transportowych 

Brak uwzględnienia w ocenie ryzyka 
zawodowego zagrożeń wynikających 
z użytkowania wózków 

5 

W dwóch kontrolowanych 
przedsiębiorstwach brak było 
opracowania dotyczącego ryzyka 
zawodowego na poszczególnych 
stanowiskach 

Brak decyzji Urzędu Dozoru Technicznego 
zezwalającej na eksploatację wózków 

8 
Głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Brak zabezpieczenia wózków jezdniowych 
pozostawionych bez obsługi przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione 

8 

 
Kluczyki pozostawione przez 
operatorów w stacyjce pojazdu 

 
Wyniki kontroli stanu bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym, wskazały na nieprawidłowości leżące w sferze organizacji i dotyczące zarówno 
wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych, jak również opracowania zasad ruchu na 
drogach wewnątrzzakładowych. Przyczyną tych nieprawidłowości był brak dostatecznej 
wiedzy w zakresie obowiązku wydzielania i oznakowania dróg dla wózków jezdniowych, 
a także w nieskutecznym działaniu kontrolnym służb bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podobne podłoże zidentyfikowane zostało jako przyczyna nieopracowania zasad ruchu na 
drogach wewnątrzzakładowych – w tym określenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 
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Brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających z użytkowania 
wózków był wynikiem niskiego poziomu merytorycznego przy szacowaniu ryzyka 
zawodowego, występującego na poszczególnych stanowiskach, w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Wielokrotnie zapisy w dokumentach związanych z oceną ryzyka 
zawodowego nie odzwierciedlały faktycznych zagrożeń występujących w kontrolowanych 
podmiotach oraz w obszarze rzeczywistych stanowisk pracy.  
Pozostawianie kluczyków w stacyjkach wózków jezdniowych było praktyką nagminną, którą 
wielokrotnie można spotkać w trakcie kontroli, a wynika z tolerowania tego faktu przez 
bezpośredni nadzór (kierowników bądź pracodawców). Zarówno operatorzy wózków 
jezdniowych jak i osoby sprawujące nadzór, nie łączą w logiczny łańcuch zdarzeń, 
możliwości uruchomienia pojazdu z wypadkiem, którego przyczyną byłoby uruchomienie 
pojazdu przez osobę nie posiadającą uprawnień. 

 

Przenośniki           

 

Zagadnienia objęte kontrolą: 

Liczba zakładów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi: 

Brak osłon i urządzeń ochronnych na rolkach 
prowadzących (krążnikach) i przy wałach 
nawrotu taśmy przenośników taśmowych 

8 
W prawie wszystkich 
kontrolowanych podmiotach, 
które eksploatują przenośniki 

Ocena zgodności z minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania ich przez pracowników  

6 
We wszystkich małych i 
średnich przedsiębiorstwach 

Oznakowanie przenośników w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa 

6 

Oznakowanie dolnych 
krawędzi przenośników 
przebiegających ponad 
drogami transportowymi – 
wszędzie gdzie takie 
występowały. 

Okresowa kontrola przenośników 6 
W większości małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Rejestr kontroli 7 
W większości małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Układy zatrzymania przenośników z elementem 
sterowniczym dostępnym na każdym stanowisku 
pracy 

4 

Brak linek bezpieczeństwa 
wyłączających przenośniki 
w przypadku sytuacji 
awaryjnych 

 
Brak osłon i urządzeń ochronnych na rolkach prowadzących (krążnikach) i przy rolkach 
nawrotu taśmy przenośników taśmowych był skutkiem niedostatecznej wiedzy 
o występujących zagrożeniach, zarówno ze strony pracowników eksploatujących urządzenia, 
jak również osób sprawujących nad nimi nadzór kierowniczy. Należy zwrócić podkreślić, że 
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długi okres eksploatacji kontrolowanych przenośników przekłada się na ich 
zdekapitalizowanie. Drugim istotnym czynnikiem był brak dbałości o te urządzenia oraz 
ograniczanie napraw jedynie do wymiany elementów warunkujących dalsze użytkowanie 
urządzeń. Osłony zdemontowane w trakcie napraw nie były już zakładane.  
Tak duża liczba ujawnionych przypadków braku osłon przy przenośnikach wynika również 
z przyjętego kryterium doboru zakładów do kontroli – to jest podmiotów nie kontrolowanych. 
We wszystkich kontrolowanych podmiotach, eksploatowane przenośniki zostały zakupione 
i dopuszczone do eksploatacji przed 2003 r. 
Znaczący odsetek kontrolowanych podmiotów - ponad 50%, w których nie dokonano 
przedmiotowej oceny i nie dostosowano urządzeń do wymogów rozporządzenia, świadczył 
o skali problemu. 
Wielokrotnie w kontrolowanych podmiotach stwierdzano brak dokumentacji eksploatacyjnej, 
w tym rejestru kontroli, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo nie przeprowadzania 
cyklicznych okresowych kontroli przenośników. Przyczyną takiego stanu był brak 
dostatecznej wiedzy u osób odpowiedzialnych za użytkowanie tych urządzeń, o obowiązku 
zaprowadzenia rejestru kontroli, wyznaczeniu osób odpowiedzialnych oraz dokonywaniu 
przeglądów i stosownych wpisów w rejestrze. 
Szczególną uwagę w trakcie kontroli zwrócono na obecność układów przeznaczonych do 
całkowitego i bezpiecznego zatrzymania z elementem sterowniczym dostępnym, na każdym 
stanowisku pracy przy przenośnikach. W czterech kontrolowanych podmiotach stwierdzono 
brak linek wyłączników bezpieczeństwa przy przenośnikach taśmowych. Zwrócić należy przy 
tym uwagę na fakt, że w siedmiu kontrolowanych podmiotach, przy przenośnikach 
taśmowych zorganizowano ręczne stanowiska pracy (usuwanie iłów i ponadgabarytowych 
kruszyw urobku w zakładach eksploatacji złóż żwiru, transportowanych przenośnikami do 
przesiewaczy). 
 
 
 
 

12. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 

 

 
W okresie sprawozdawczym prowadziły działalność 173 zakłady posiadające status zakładu 
pracy chronionej w tym 81 oddziałów, których siedziba zlokalizowana była na terenie 
działania OIP w Krakowie. W trakcie 2006 r. 5 zakładów utraciło status zakładu pracy 
chronionej. Przyczyną utraty statusu był brak zachowanego wskaźnika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, bądź pracodawcy sami zrezygnowali z posiadanego statusu. Na naszym 
terenie znajdowało się także 14 oddziałów zakładów pracy chronionej, których siedziba 
zlokalizowana była poza terenem działania OIP. 

• Zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej 
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 60 zakładów pracy chronionej 

przeprowadzając 60 kontroli. 
• Zakłady ubiegające się o status zakładu pracy chronionej 

Do OIP wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji o spełnieniu przez zakład warunków 
uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej. Wszystkie 3 wnioski 
dotyczyły zakładów ubiegających się o przedłużenie statusu. 

• Stanowiska pracy przystosowywane w zakładach pracy nie posiadających statusu 
zpch i nie ubiegających się o status 

Do okręgowego inspektoratu pracy wpłynęło 51 wniosków o wydanie opinii dotyczącej 
przystosowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie 
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posiadających statusu zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o nadanie statusu 
w tym: 

a.)  na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy o rehabilitacji -10 
b.)  na podstawie art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji  -  41 

W wyniku powyższych wniosków skontrolowano: 
a.) 16 stanowisk dla 16 osób niepełnosprawnych  
b.) 124 stanowisk dla 130 osób niepełnosprawnych  

 
Na podstawie powyższych kontroli wydano ogółem 

• 10 opinii, w tym negatywnych 0  
• 40 opinii, w tym negatywnych 1 

 
Negatywna opinia dotyczyła stanowiska grafika komputerowego dla osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pomieszczenie, w którym 
zorganizowano stanowisko nie spełniało podstawowych wymagań szczególnie w zakresie 
jego wysokości. W pomieszczeniu o powierzchni 12 m2 i wysokości 2 m zlokalizowano dwa 
stanowiska. 

• Zakłady pracy chronionej ubiegające się o rozszerzenie statusu na inne jednostki 
organizacyjne 

 
Pracodawcy zgłosili 27 wniosków o wydanie decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony 
oddział zpch warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej. 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli wydano 26 decyzji w tym 1 decyzję negatywną. 
Negatywna decyzja została wydana dla Zakładu Pracy Chronionej tworzącego Oddziały – 2 
sklepy z odzieżą używaną w Gorlicach i w 1 sklep Nowym Targu. W skontrolowanych 
sklepach brak było jakichkolwiek pomieszczeń higienicznosanitarnych, zapewniających 
możliwość higienicznego przechowywania odzieży własnej i roboczej oraz higienicznego 
spożycia  posiłków.  

• Zakłady pracy chronionej tworzące stanowiska pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Do okręgowego inspektoratu pracy wpłynął 1 wniosek o wydanie opinii dotyczącej 
tworzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy 
chronionej. Skontrolowano 1 stanowisko pracy, na którym zatrudniano 1 osobę i wydano  
pozytywną opinię. 

• Jednostki ubiegające się o status zakładu aktywności zawodowej 
Skierowano 1 wniosek o wydanie opinii związanej z ubieganiem się o przyznanie statusu 
zakładu aktywności zawodowej. Wydano pozytywną opinię w tym zakresie. 
Skierowano 1 wniosek o wydanie opinii związanej z ubieganiem się o „rozszerzenie” statusu. 
Wydano pozytywną opinię. 
 

• Zakłady aktywności zawodowej 
W roku 2006 nie przeprowadzano kontroli w zakładach aktywności zawodowej. 

 
• Powiadomienia do wojewody 

W okresie sprawozdawczym nie kierowano powiadomień do wojewody o niespełnieniu 
warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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13. Kontrole pracodawców dotyczące spełniania wymagań 
zasadniczych wyrobów przez producentów i dostawców 
maszyn i rękawic ochronnych 

 

 

Najistotniejsze i najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 
 
W 2006 r. przeprowadzono 30 kontroli pracodawców branży rolno-spożywczej, podczas 
których stwierdzono 9 nowo zakupionych maszyn i urządzeń (u ośmiu pracodawców). 
Wskazuje to, że jedynie 27 % skontrolowanych pracodawców po 1 maja 2004 r. zakupiło 
nowe maszyny i urządzenia. W 4 kontrolowanych maszynach ujawniono niezgodności 
z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa. 
Najczęściej występujące niezgodności to: brak lub niewłaściwa deklaracja zgodności – 
4 urządzenia, instrukcja w języku obcym – 2 urządzenia, brak oznakowania znakiem CE – 
1 urządzenie. W skontrolowanych maszynach nie ujawniono niezgodności o charakterze 
technicznym. 

  
W wyniku przeprowadzonych 25 kontroli skontrolowano 28 rękawic, z których 
w 14 stwierdzono nieprawidłowości. Najczęściej były to rękawice sprowadzane z Chin 
i sprzedawane pod nazwą R.E.I.S. – 6 różnych symboli rękawic chroniących przed 
minimalnymi zagrożeniami. Eksportowane wyroby posiadały wady w zakresie oznakowania 
i dokumentacji (instrukcji użytkowania i deklaracji zgodności). 
 
Uzyskane efekty 
W ramach podjętych działań kontrolno-nadzorczych, do wprowadzających wyroby do obrotu, 
skierowano 3 pisma zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi 
wymaganiami. Pisma dotyczyły 4 wyrobów i zostały zrealizowane.  
W wyniku podjętych dobrowolnych działań kontrolowani wprowadzający wyroby do obrotu: 

 - skorygowali zapisy deklaracji zgodności dla pieca gazowego obrotowego  
 - zapewnili deklarację zgodności do pieca gazowego półkowego  
 - przedłożyli żądany certyfikat badania palników gazowych  
 - zapewnili dla zakupionej linii do automatycznego pakowania właściwą deklarację 

zgodności w języku polskim oraz instrukcję użytkowania w języku polskim. 
 - oznakowali linię produkcji pralin nadziewanych  

 
Do pracodawców skierowano 4 decyzje i 9 wniosków. Decyzje dotyczyły: 

• uzyskania instrukcji użytkowania rękawic ochronnych dla spawacza  
• wyposażenia pracowników w rękawice spawalnicze z właściwymi oznaczeniami 
• uzyskania instrukcji użytkowania rękawic ochronnych skórzanych  
 

Decyzje zostały wykonane w trakcie trwania czynności kontrolnych. 
Wnioski dotyczyły: wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej (rękawice 
ochronne) posiadające instrukcje użytkowania i właściwe oznakowanie (3 wnioski), 
informowania pracowników o obowiązku używania środków ochrony indywidualnej, 
spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności – posiadających oznakowanie CE 
(3 wnioski), dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej spełniających 
wymagania dotyczące oceny zgodności (3 wnioski). O realizacji wniosków pracodawcy 
poinformowali OIP. 
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Do producentów, importerów i dystrybutorów skierowano pisma profilaktyczne, w wyniku 
których adresaci odpowiedzieli o wykonaniu ujętych w nich problemach lub zobowiązali się 
do ich respektowania w następnych partiach wyrobów wprowadzanych na rynek: 
 
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania informacyjno-prewencyjne: 
1. Udzielono ok. 200 porad technicznych dotyczących zasadniczych wymagań 

bezpieczeństwa dla wyrobów, określonych w dyrektywach nowego podejścia. 
2. Tematyka nadzoru rynku była przedmiotem wykładów w dniach 28 października 

i 5 listopada 2006 r. dla 116 absolwentów wyższych uczelni, w ramach studiów 
podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” prowadzonych przez 
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości na Politechnice Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Słuchacze w przyszłości będą członkami komisji bhp, 
pracownikami realizującymi zadania służby bhp, audytorami systemów zarządzania oraz 
pracodawcami. 

3. W dniu 30 września 2006 r. szkoleniem w zakresie tematyki dotyczącej nadzoru rynku 
objęto 36 członków Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 
w ramach wygłoszonego seminarium pt. „Praktyczne podejście do oceny maszyn i ryzyka 
zawodowego”. 
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V. PROMOCJA OCHRONY PRACY  
 

1. Kampania „Młodzi Pracownicy – Bezpieczny Start” 

W ramach kampanii medialnej do redakcji gazet, TVP3 Kraków, rozgłośni lokalnych stacji 
radiowych przesłano informacje, o odbywających się w terminie 1-2 czerwca 2006 r. Dniach 
Otwartych, imprezie inicjującej realizację programu "Młodzi pracownicy – bezpieczny start".  
Okręgowy Inspektorat Pracy pisemną informację o prowadzonej kampanii do Małopolskiego 
Kuratora Oświaty, a także do delegatur Kuratorium na terenie Małopolski. 

Równolegle do dyrektorów 170 szkół województwa małopolskiego przesłano list informujący 
o programie edukacyjnym adresowanym do uczniów ostatnich klas szkół ponad-
gimnazjalnych. W założenia program przewidywał zachęcenie nauczycieli do prze-
prowadzenia kilku zajęć lekcyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
oraz przekazaniu uczniom materiałów pomocniczych przygotowanych przez Centralny 
Instytut Pracy.   

1 czerwca 2006 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Ochotniczych 
Hufców Pracy w ramach Dni Otwartych Drzwi OIP zorganizował seminarium prezentujące 
Kampanię „Młodzi Pracownicy – bezpieczny start”. 

Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił założenia kampanii, a nadinspektor pracy Kierownik 
sekcji profilaktyki wygłosił wykład połączony z prezentacją pt. „Pierwsza praca – szanse 
i zagrożenia”.  

Patronat nad zorganizowanym seminarium w drugim dniu Dni Otwartych Drzwi w Collegium 
Novum objął Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie zainicjowało pogłębienie 
współdziałania z władzami uczelni krakowskich oraz Biurami Karier. W konferencji i 
seminarium uczestniczyli także przedstawiciele Małopolskiego Kuratorium Oświaty, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, reprezentanci 
Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy, NSZZ "Solidarność" i pracodawcy. 

W konferencji i seminarium uczestniczyło około 250 osób, głównie młodzież (uczniowie i 
młodzi pracownicy). 

Zorganizowano punkty poradnictwa prawnego, gdzie poza uzyskaniem wyjaśnień można było 
otrzymać materiały promocyjne związane z podejmowaniem pierwszej pracy. 
 
 
 
 

• Spotkanie na Zamku Królewskim w Niepołomicach 
 

W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w dniu 12 
czerwca 2006 roku zorganizowane zostało spotkanie z nauczycielami, pracodawcami oraz 
wychowankami OHP. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu wychowanków, wśród których 
znaleźli się zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie – bezpieczny 
w pracy”, pracodawcy, a także kierownictwo Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z 
Zastępcą Komendanta i kadrą pedagogiczną.  

Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił założenia Europejskiej Kampanii 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start w pracy”. Zaprezentowano wykład „Pierwsza praca – 
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szanse i zagrożenia” adresowany do głównie wychowanków OHP, ale także do pracodawców, 
u których młodzi ludzie odbywają praktyki zawodowe. Szczególną uwagę poświęcono 
odpowiedniemu przygotowaniu młodych osób do wykonywania pracy, podkreślając, że to 
właśnie pracownicy o krótkim stażu pracy najczęściej ulegają wypadkom w pracy. 

Przez cały czas trwania spotkania funkcjonował punkt poradnictwa prawnego wyposażone 
w materiały informacyjne dotyczące zatrudniania młodych pracowników.  
 

• Spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Lożą Małopolską BCC 
 

W ramach stałej współpracy Okręgowego Inspektora Pracy z Lożą Małopolską BCC, w dniu 
19 czerwca 2006 r. zaprezentowano członkom Loży założenia kampanii "Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start w pracy". W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 pracodawców, w tym 
tworzących Studenckie Forum BCC, gdzie zrzeszeni są młodzi pracodawcy. 

Uzgodniono konieczność zorganizowania wspólnego spotkania wszystkich członków 
i sympatyków Studenckiego Forum BCC z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Krakowie dla przedstawienia zagrożeń dla osób młodych, rozpoczynających pracę. 

 

• Posiedzenie Małopolskiej Komisji Ochrony Prac 
 

Małopolska Komisja Ochrony Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie, 
grupująca, m.in. przedstawicieli partnerów społecznych samorządów terenowych 
i zawodowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, zorganizowała w dniu 23 czerwca 
2006 r. posiedzenie poświęcone m.in. kampanii europejskiej „Młodzi Pracownicy – 
Bezpieczny Start”. Spotkanie odbyło się w sali wykładowej Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Oprócz prezentacji Okręgowego Inspektora Pracy obejmującej założenia i cele kampanii 
dotyczące młodych pracowników, odbyło się wystąpienie Redaktora Naczelnego 
miesięcznika „ATEST – Ochrona Pracy”. W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób – 
członków Komisji oraz zaproszonych gości.  
 

• Ochotnicze Hufce Pracy – Niepołomice 
 

Okręgowy Inspektor Pracy 26 września br. uczestniczył w dniu otwartym, zorganizowanym 
przez niepołomicki Hufiec Pracy 6-2, na Zamku Królewskim w Niepołomicach. W spotkaniu 
wzięli udział Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Komendant MWK OHP, Dyrektor 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Nowym Sączu, Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz młodzież i przedstawiciele 
pracodawców, u których tutejsi uczniowie podejmowali praktyczną naukę zawodu.  
Spotkanie było okazją do zainicjowania w Hufcu realizacji drugiego etapu kampanii unijnej 
"Młodzi Pracownicy - Bezpieczny Start". Jej założenia i cele przybliżył Okręgowy Inspektor 
Pracy.  

Na zakończenie spotkania 130 uczniów podejmujących naukę zawodu otrzymało "Praktyczny 
poradnik prawa pracy dla pracownika".  

Uroczystościom na zamku towarzyszyła wystawa prac uczniów. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się punkt poradnictwa prawnego i technicznego zorganizowany przez OIP. Oprócz 
udzielanych porad na stoisku rozdawano materiały promocyjne związane z kampanią.  
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• Spotkanie informacyjne z nauczycielami - Tarnów 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował 20 października 2006 roku 
w siedzibie Oddziału w Tarnowie spotkanie informacyjne z trzydziestoma nauczycielami, 
z  terenu wschodniej i południowej małopolski, którzy przystąpili do programu nauczania 
przedmiotu „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach ponadgimnazjalnych. Przybyli 
przedstawiciele szesnastu Zespołów Szkół - głównie technicznych - z Brzeska, Gorlic, 
Nowego Sącza, Starego Sącza i Tarnowa. 

Nadinspektor pracy kierownik sekcji informacji i promocji, koordynujący w OIP Kraków 
kampanię „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” zaprezentował założenia i cele 
prowadzonych działań prowadzonych po raz pierwszy jednocześnie na skalę europejską. 
Podkreślił, że najistotniejszym powodem zwrócenia szczególnej uwagi właśnie na młodych 
pracowników - w wieku od 16 do 26 lat - przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa w 
Bilbao jest niewspółmiernie duża liczba wypadków jakim ulegają młode osoby, w tym 
pracownicy podejmujący pierwszą pracę.  
Niemniej istotnym czynnikiem przesądzającym o konieczności nauczania i kształtowania 
nawyków bezpiecznego zachowania była zmiana przepisów dotycząca szkoleń w dziedzinie 
bhp, których efektem jest wyeliminowanie obowiązku szkoleń podstawowych pracowników. 
Zasób wiedzy i umiejętności uzyskiwany uprzednio podczas tych szkoleń, aktualnie zgodnie 
z założeniami, winien być nabyty podczas procesu edukacyjnego uczniów w każdym etapie 
nauczania począwszy od przedszkola. 

Podobne szkolenie zostało zorganizowane dla 30-osobowej grupy nauczycieli z terenu 
Krakowa w październiku 2006 r.  

• Międzynarodowe Targi Pracy 
 

Okręgowy Inspektor Pracy objął honorowy patronat nad „III Ogólnopolskimi Targami Pracy 
w Kraju i za Granicą”, jakie odbyły się w Hipermarkecie M1 w Krakowie w dniach 4 i 5 
listopada 2006 roku. Na stoisku informacyjnym inspektor pracy i radca prawny z OIP 
Kraków, a także - w ramach współpracy - pracownik ZUS udzielali porad prawnych.  

Targi wykorzystano również do promocji europejskiej kampanii zatrudnienia młodych 
pracowników, poprzez udostępnianie zainteresowanym wydawnictw, zamieszczenie w 
katalogu Targów opisu kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, oraz udzielanie 
porad prawnych, głównie dotyczących pierwszej pracy.  

Stoisko OIP odwiedziło każdego dnia ponad 100 zwiedzających. 

• Szkolenia studentów V roku Akademii Górniczo - Hutniczej 
 

Na podstawie wcześniejszych uzgodnień z Rektorem Akademii Górniczo – Hutniczej, 
Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie w dniu 15 listopada br. uczestniczył w Kolegium 
Rektorskim AGH, gdzie przedstawił ocenę stanu ochrony pracy w oparciu o wyniki kontroli 
inspektorów pracy, w tym związanych z badaniem wypadków przy pracy. W konkluzji swojej 
wypowiedzi zawarł sugestię o konieczności wprowadzenia zagadnień bezpieczeństwa pracy 
do programów nauczania, na każdym etapie szkolnym, również w uczelniach. Władze AGH 
podjęły decyzję o wprowadzeniu na jednym z wydziałów obowiązkowego przedmiotu 
„bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, a także o obligatoryjnym obowiązku uwzględniania 
elementów bezpieczeństwa w przedmiotach technicznych i technologicznych. 
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Okręgowy Inspektor Pracy podczas Kolegium przedstawił także zamierzenia dotyczące 
organizacji seminarium dla podejmujących pierwszą pracę. Seminarium nazwane "Młodzi 
pracownicy - szanse i zagrożenia" adresowano do studentów V roku oraz doktorantów.  

 

2. Udział w dniach otwartych drzwi, targach, wystawach, 
kiermaszach  

• Krakowskie Targi Budownictwa Jesień 2006 

 
XXVIII Krakowskie Targi Budownictwa Jesień 2006 w dniach 15–17 września 2006 r. 
odbywały się m.in. pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.  

Organizatorzy zadysponowali dla OIP Kraków drugiego dnia Targów czas na seminarium na 
temat „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, w ramach którego nadinspektor pracy 
kierownik sekcji profilaktyki przedstawił prezentację „Pierwsza praca – szanse i zagrożenia”.  

Kolejnym punktem seminarium była informacja na temat zagrożeń stwarzanych przez wyroby 
zawierające azbest podczas ich usuwania z obiektów budowlanych.  

Trzecia część seminarium poświęcona została bezpieczeństwu podczas wykonywania robót 
drogowych na przykładzie kontroli realizowanych na obiektach drogi nr 4 na odcinku 
Targowisko – Tarnów oraz modernizacji drogi Myślenice – Pcim w ciągu tzw. „zakopianki”. 
W prezentacji przedstawionej przez Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru 
wykorzystano także materiał z badania katastrofy wiaduktu w Stróży oraz film nakręcony 
przez inspektorów pracy z OIP Katowice z wcześniejszej katastrofy, jaka miała miejsce 
podczas budowy wiaduktu w okolicach Cieszyna.  

 
 

3. Organizacja i promocja konkursu „Pracodawca organizator 
pracy bezpiecznej” 

 
Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” Okręgowa 
Komisja Konkursowa na zebraniu w dniu 25 sierpnia 2006 r,. które odbyło się w siedzibie 
OIP Kraków, dokonała oceny zgłoszonych do Konkursu pracodawców wg kryteriów 
zawartych w Regulaminie i ustaliła następującą kolejność:  

 a.) kategoria I – zatrudniający do 50 pracowników: 
1. Piekarnia „IWONA” Janina, Jarosław,  
2. Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. , 
3. Bank Spółdzielczy w Szczucinie,  

b.) kategoria II – zatrudniający od 51 do 250 pracowników: 
1. PKP Cargo Wagon-Kraków Sp. z o.o., 
2. M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o.,  

c.) kategoria III – zatrudniający powyżej 251 pracowników: 
1. Schneider Electric Industries Polska Sp. z o. o., 
2. TESCO Polska sp. z o.o.,  

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali zakwalifikowani do 
drugiego etapu Konkursu na szczeblu centralnym.  
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4. Współorganizacja konkursów regionalnych z zakresu ochrony 
pracy 

 
 

• Konkurs na Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy 
 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Na Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy” Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny zgłoszonych do 
Konkursu kandydatów wg kryteriów zawartych w regulaminie i postanowiła przyznać 
równorzędne pierwsze miejsce dla: 

1. Zakładowego SIP w MPK S.A. w Krakowie 
2. Zakładowego SIP w Mittal Steel Poland Kraków 
3. Zakładowego SIP w Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze – Silesia” 

Uroczyste podsumowanie konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” oraz dla 
„Najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy” nastąpiło podczas 
posiedzenia Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy 12 października 2006 r., które 
zorganizowano w MPK Kraków. 

 
• Konkurs wiedzy uczącej się młodzieży rzemieślniczej 

 

 
Spośród trzech działających na terenie Małopolski Izb Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 
największą liczbę startujących w konkursie zgromadziła Izba Tarnowska - uczestniczyło w 
nim 29 uczniów reprezentujących różne Cechy Rzemiosł.  

Uroczysty finał konkursu odbył się w Tarnowie. Niezależnie od wyróżnienia i nagrodzenia 
laureatów w dniu zakończenia - 14 kwietnia 2006 r. w siedzibie Izby Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości, Prezes Izby, Kierownik Oddziału OIP w Tarnowie, oraz nadinspektor 
sekcji informacji i promocji, spotkali się z grupą uczniów laureatów szczebla okręgowego. 
Przybyli oni wraz z pracodawcami, u których młodociani odbywali swoje praktyki 
zawodowe. Zdobywcom najlepszych miejsc w konkursie wręczono nagrody ufundowane 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Cechą charakterystyczną tarnowskiej edycji konkursu było, że zdobywcy pierwszych miejsc 
byli uczniami u pracodawców, którzy sami uzyskiwali nagrody i wyróżnienia w konkursach 
organizowanych przez PIP.  

 

 
 

5. Wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy z zakresu 
ochrony pracy 
 

 

W roku 2006 Okręgowy Inspektor Pracy i inni przedstawiciele Okręgu w Krakowie 
uczestniczyli w 55 naradach i spotkaniach informacyjno-szkoleniowych z przedstawicielami 
organizacji pracodawców i pracowników, a także samorządów lokalnych oraz zawodowych.  

Występowało zapotrzebowanie na uczestniczenie w naradach powiązanych z omówieniem 
sprawozdania z działalności OIP za rok 2005, a także przekazaniem informacji o stanie 
przestrzegania prawa pracy w niektórych powiatach. Spotkania takie organizowały między 
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innymi Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”, struktury regionalne OPZZ, w tym 
jednostki organizacyjne Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, a także Związek 
Zawodowy „Budowlani”, oraz Forum Związkowe, a zwłaszcza działający w jego strukturach 
Małopolski Związek Zawodowy Kolejarzy. 

 
• Organizacje pracowników 

 
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczyli w Konferencjach Rady OPZZ 
Województwa Małopolskiego, gdzie już w 2004 r. postanowiono upowszechniać wiedzę 
z zakresu ochrony pracy m.in. poprzez cykliczne przekazywanie informacji i opracowań 
w wydawanym przez OPZZ periodyku „Nasz Region”. W roku 2006 ukazało się 
10 publikacji, odnoszących się do istotnych zagadnień ochrony pracy, wymagających 
wyjaśnień z uwagi na stopień komplikacji i znaczące różnice interpretacyjne.  

Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w przekazywaniu dla dwóch grup działaczy 
związkowych struktur branżowych, informacji o stanie przestrzegania prawa pracy na 
obszarze województwa małopolskiego, w tym w czasie pierwszego spotkania z nowo 
wybranymi władzami OPZZ.  

Liczne były kontakty OIP Kraków z władzami Zarządu Regionu Małopolska NSZZ 
„Solidarność”. Częste kontakty służyły dyskusjom związanym z interpretacją prawa, 
sugestiom dotyczącym kierunków kontroli, ustaleniami dotyczącymi organizacji szkoleń, 
które znajdują wsparcie poprzez uczestnictwo inspektorów pracy w wykładach. 

Współpraca z członkami Sekcji Budownictwa NSZZ „Solidarność”, współinicjatorami 
powstania Małopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, skupiła się również na 
dyskusji wokół koniecznych zmian w prawie budowlanym, której efekty - przedyskutowane 
podczas spotkania Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie podczas „Targów 
Budownictwa Wiosna 2006” - przedstawione zostały parlamentarzystom.  

Okręgowy Inspektor Pracy, w ramach współpracy ze związkami nauczycielskimi 
przeszkolono blisko 300 działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy.  

OIP zapewniał również profesjonalnych wykładowców na szkoleniach dla działaczy Związku 
Zawodowego Kolejarzy Małopolski oraz społecznych inspektorów pracy.   
 

 

• Organizacje pracodawców 
 
 
Współpraca ze strukturami Związku Rzemiosła Polskiego, a także działającymi z ich ramienia 
cechami branżowymi układa się na wysokim poziomie merytorycznym. Utrzymywany jest  
stały kontakt z OIP Kraków.  Dyrektora Izby z Nowego Sącza uczestniczył między innymi w 
podsumowaniu kampanii wdrażania prawa pracy w małych zakładach, zorganizowanym 
przez OIP Kraków w Niepołomicach, z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy, a także w 
dalszych spotkaniach, w tym związanych z kampanią „Młodzi pracownicy – bezpieczny 
start”. 
Okręgowy Inspektorat Pracy od wielu lat partycypuje w nagradzaniu uczestników Konkursu 
dla młodzieży uczącej się w rzemiośle, a także wyznacza swoich przedstawicieli do prac 
w komisji ocen.  
Do tradycji należą spotkania kierownictwa OIP wraz z inspektorami nadzorującymi 
z przedstawicielami cechów, co miało miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej z Cechem 
Obuwników, a także w Krakowie z członkami Cechu Optyków, Cechu Rzemiosł Różnych, 
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Cechu Piekarzy, którzy wykazywali szczególne zainteresowanie problematyką wymagań 
minimalnych dla maszyn i urządzeń technicznych, w związku z upływem terminu ich 
dostosowania do przepisów unijnych. 

OIP współpracuje również z Małopolskim Związkiem Pracodawców, członkiem Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, z którym Okręgowy Inspektor Pracy 
podpisał w 2005 roku porozumienie o współdziałaniu. Ustalone robocze kontakty owocowały 
wymianą informacji i uczestnictwem w wielu spotkaniach, do których należała impreza 
inaugurująca program „Nowe przewagi konkurencyjne – odpowiedzialne przedsiębiorstwo na 
rynku europejskim”.  

W ramach tego szeroko zakrojonego projektu 7 lutego 2006 r. w Międzynarodowym Centrum 
Kultury w Krakowie odbyła się uroczysta konferencja, z udziałem Prezydenta PKPP. Było to 
wprowadzenie do cyklu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorców, realizowane wspólnie 
z PKPP Lewiatan, przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu.  
Przedstawiciele Kierownictwa OIP utrzymywali robocze kontakty z członkami zarządu Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Wiceprezesa Izby wziął udział w pracach Komisji 
Oceny pracodawców w Konkursie „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. Okręgowy 
Inspektor Pracy uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach „Porozumienia na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w Krakowie”, którego przewodniczącym jest przedstawiciel Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 
Długoletnim partnerem OIP w Krakowie, grupującym małych pracodawców w handlu, 
gastronomii i usługach jest Krakowska Kongregacja Kupiecka.  

 
 

• Samorząd lokalny i zawodowy 
 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy podejmował promocję zagadnień ochrony pracy, uczestnicząc 
w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządów terytorialnych oraz zawodowych, jak 
również organizacji zrzeszających przedstawicielstwa samorządowe. Dyskusje pozwalały na 
omówienie stanu przestrzegania praworządności w stosunkach pracy na podstawie wyników 
przeprowadzonych kontroli, czy też przedstawienie aktualnych zmian i występujących 
tendencji w kierunkach zmian prawa pracy. Wymienić tu należy:  

• udział przedstawicieli kierownictwa OIP w obradach Rady Powiatu Chrzanowskiego oraz 
przekazanie informacji o stanie przestrzegania prawa pracy i wypadkowości na terenie 
powiatu, 

• zaproszenie przez Komisję Rozwoju Rady Powiatu Suskiego dla omówienia specyfiki 
działania PIP, jej zadań, umocowania i kompetencji prawnych, 

• zaproszenie przez Prezydenta Miasta Krakowa do uczestnictwa Okręgowego Inspektora 
Pracy w programie wspierania przedsiębiorczości, 

• przeszkolenie przez inspektorów pracy 260 sołtysów ze Stowarzyszenia Sołtysów 
Małopolski, 

• uczestnictwo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Zjeździe Sołtysów Małopolski 
oraz Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski, organizowanych wspólnie 
z Marszałkiem Województwa, 

• uczestnictwo Okręgowego Inspektora Pracy w Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu 
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

• uczestnictwo Okręgowego Inspektora Pracy w spotkaniu PZITB w związku 
z podsumowaniem konkursu „Budowa Roku”, 
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• spotkanie w Limanowej i w Myślenicach z członkami Krakowskiej Kongregacji 
Kupieckiej, którzy poinformowani zostali o zadaniach realizowanych przez PIP, w tym o 
podejmowanych działaniach promujących przestrzeganie prawa pracy przez pracodawców 
zatrudniających do 9 pracowników,  

• uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Opiniowania Dokumentacji Starostwa 
Powiatowego w Wadowicach w sprawie odbudowy mostu zniszczonego wskutek 
powodzi, 

• spotkanie informacyjne z 90 społecznymi inspektorami pracy zorganizowane w Mittal 
Steel Polska Oddział w Krakowie z udziałem Zastępcy OIP ds. Nadzoru, dla dokonania 
oceny stanu bezpieczeństwa pracy w roku 2005, 

• posiedzenia w marcu, wrześniu i grudniu 2006 r. Komisji Ochrony Pracy Związku 
Zawodowego Kolejarzy Małopolski gromadzące Zakładowych Społecznych Inspektorów 
Pracy większych jednostek PKP oraz kierowników służb bhp, w których uczestniczył 
Okręgowy Inspektor Pracy,  

• zorganizowanie wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa trzech spotkań 
informacyjno-szkoleniowych dla członków izby - pracodawców, dla omówienia istotnych 
zagadnień łączących prawo budowlane z prawem pracy, 

• uczestnictwo Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w zorganizowanym 
w MPK Kraków spotkaniu Komisji BHP, z udziałem Kierowników Oddziałów 
uczestniczących w wewnętrznych konkursach bhp, których tradycja sięga 1980 roku, 
a którego rezultaty spowodowały utożsamianie się pracowników z celami stawianymi 
przez organizatorów, 

• Porozumienie o współdziałaniu z Polskim Związkiem Pracodawców „Ochrona”. 

W okresie sprawozdawczym kierownictwo i inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy odbyli ogółem 55 zorganizowanych oficjalnych spotkań w tym: 

• 4 spotkania z Kierownictwem Rady Wojewódzkiej OPZZ, 
• 5 spotkań z Kierownictwem Zarządu Regionu Małopolska, 
• 4 spotkania z Konfederacją Pracy, 
• 10 spotkań z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, 
• 12 spotkań z Kierownictwem organizacji pracodawców,  
• 7 spotkań z przedstawicielami samorządów, m.in. z: 
 -  Burmistrzami Gmin - dla promocji ochrony pracy w małych zakładach, 
 - Starostów Powiatowych Chrzanowa, Limanowej, Myślenic – w celu omówienia 
 promocji w małych zakładach oraz prewencji w rolnictwie, 
• 4 spotkania z Kierownictwem Oddziału Małopolskiego Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, w tym związane z analizą zawartego 
porozumienia wobec wyboru nowych władz Stowarzyszenia, 

• 4 spotkania z Kierownictwem Ochotniczych Hufców Pracy, w tym związane 
z podpisaniem porozumienia o współpracy, 

• 5 spotkań z przedstawicielami Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz 
PZITB czego wynikiem było włączenie się OIP do procesu szkolenia pracodawców - 
członków Izby w ramach programu promocyjnego, z którego 50 skorzystało w kilku 
cyklach szkoleniowych.  

 
Głównymi tematami spotkań było: 

• prezentowanie wykonanych zadań przez OIP w 2005 r. i zamierzeń na 2006 r. 
• omawianie stanu realizacji porozumień z: Ochotniczymi Hufcami Pracy, Małopolskim 

Związkiem Pracodawców, Związkiem Pracodawców „Ochrona”  
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• omówienie aktualnego stanu przestrzegania przepisów prawa pracy przez 
pracodawców i rodzaju zastosowanych środków prawnych przez inspektorów pracy, 

• wyjaśnianie stanu prawnego i sposobów przeprowadzenia oceny wymagań 
minimalnych dla maszyn w gronie członków cechów rzemieślniczych, 

• dostosowywanie przez pracodawców zakładów do wymogów prawa na zasadzie 
samokontroli stymulowanej doradztwem inspektorów pracy: Dyplom PIP, 

• omówienie działalności prewencyjnej i popularyzatorskiej na rzecz ochrony pracy, w 
tym zachęcanie do wspierania pracodawców do przystępowania do konkursów 
popularyzujących ochronę pracy. 

 
 

• Związki zawodowe oraz społeczna inspekcja pracy 
 
 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 24 szkolenia dla związków 
zawodowych oraz dla społecznych inspektorów pracy, obejmujących ponad 860 słuchaczy, 

Zrealizowano wszystkie szkolenia na wniosek partnerów społecznych. Poza rutynowymi 
szkoleniami dla SIP, którzy uzupełniali swoją wiedzę, najwięcej szkoleń dotyczyło wymagań 
minimalnych dotyczących maszyn eksploatowanych, a także odnoszących się do tzw. 
„dyrektywy maszynowej”. Wiele inwencji w doborze tematyki szkolenia wykazywał Związek 
Zawodowy Budowlani. W szkoleniu wiosennym zaproponowano tematykę: podstawowe 
czynniki wpływające na poziom zagrożeń zdrowia i życia w budownictwie – stres pracy 
w budownictwie. W sesji jesiennej zaś omówiono problem skutków długotrwałego 
oddziaływania czynników szkodliwych na zdrowie pracowników, chorób zawodowych i ich 
wpływ na stan bhp w sektorze. Drugim tematem były podobieństwa i różnice w metodach 
działania SIP na budowach i w zamkniętych zakładach. 

W marcu 2006 roku odbyły się dwie sesje szkoleniowe dla dwóch grup społecznych 
inspektorów pracy, zorganizowane przez Konfederację Pracy. Inspektor pracy prowadzący 
zajęcia zaproponował, poza przekazaniem wiedzy metodą prezentacji i dyskusji, odbycie 
praktycznych ćwiczeń, polegających na podziale uczestników na kilkuosobowe grupy oraz 
przeprowadzenie wizytacji ośrodka wczasowego i przedstawienie propozycji uwag i zaleceń.  

 
• Jednostki samorządu terytorialnego i zawodowego 

 
Dla samorządów terytorialnych i zawodowych przeprowadzono 8 szkoleń, w których wzięło 
udział 200 uczestników. Tematyka szkoleń oscylowała wokół zagadnień z zakresu prawa 
pracy i uporządkowaniem dokumentacji pracowniczej, poprzez przystąpienie do programu 
wdrażania prawa w małych zakładach pracy.  

Ważnym zagadnieniem było także doprowadzenie do spełniania minimalnych wymagań przez 
maszyny i urządzenia, co wielu pracodawców uświadomiło sobie po terminie. Zgłaszali więc 
potrzebę spotkania z kontrolującymi tę problematykę, a ponieważ terenem neutralnym są 
samorządy, do nich kierowali swoje wnioski. 

Na wniosek Starosty Powiatu Limanowskiego, który w związku ze zgłaszanymi ze strony 
społeczeństwa problemami z interpretacją znowelizowanego kodeksu pracy zwrócił się 
o poprowadzenie przez inspektorów pracy spotkania informacyjnego. W dniu 14 lutego 2006 
roku nadinspektor pracy sekcji informacji i promocji, zapoznał 20 przedstawicieli Związku 
Pracodawców z podstawowymi obowiązkami w zakresie prawa pracy, a także przybliżył 
kampanię promocyjną „Pracodawco Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy jest w twoim 
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zasięgu”. Uzgodniono spotkanie szkoleniowe z pracodawcami, którzy przystąpią do kampanii 
w terminie późniejszym. Zgłosiło się 40 pracodawców, którzy otrzymali materiały 
szkoleniowe oraz przedstawiono im podstawowe założenia uczestnictwa w programie. 

Oddział Małopolski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP 
zawnioskował przeprowadzenie przez inspektorów pracy szkolenia na temat zmiany w 
kodeksie pracy i innych przepisach prawa pracy oraz praktycznego podejście do oceny 
maszyn i ryzyka zawodowego. Szkolenia takie odbyły się dwukrotnie i objęły ponad 100 
uczestników. 
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VI.   WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, 
ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD 
WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI 
NAUKOWYMI 

 

 
1. Organa nadzoru i kontroli 
 
 

• Najwyższa Izba Kontroli 
 

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Dyrektorowi Delegatury NIK zostało przedłożone sprawozdanie z 
działalności inspektorów pracy w 2005 r., zawierające ocenę praworządności w stosunkach 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, obejmujące pracodawców 
województwa małopolskiego.  
Podobnie jak w latach poprzednich w ciągu roku dochodziło do roboczych spotkań, podczas 
których Okręgowy Inspektor Pracy i Dyrektor Delegatury NIK dokonywali wymiany 
poglądów na wspólne problemy z zakresu prawa pracy. Współpraca polegała również na 
udzielaniu porad i konsultacji przedstawicielom Delegatury NIK. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Delegatura NIK w porozumieniu, 
przeprowadzili w tym samym czasie kompleksowe kontrole dwóch pracodawców (każdy we 
własnym zakresie). W ich wyniku wydano 29 decyzji i 22 wnioski. Jednego z pracodawców 
ukarano mandatem w wysokości 700 zł.  
W grudniu 2006 r. doszło do spotkania, podczas którego Okręgowy Inspektor Pracy 
i Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie omówili efekty współpracy obu instytucji. Zwrócono 
szczególną uwagę na dobrą współpracę w zakresie szybkiej wymiany informacji oraz 
udzielania pomocy prawnej na szczeblu roboczym. 
 
 

• Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 

 
Formy współdziałania z Państwową Inspekcją Sanitarną polegały na: 

- prowadzeniu przez Inspektorów Pracy kontroli na wniosek PIS, 
- powiadamianiu PIS o wynikach kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy. 

 
W ramach współpracy, pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie 
a Przedstawicielstwami Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa 
małopolskiego, łącznie przeprowadzono 8 kontroli, z których 2 zostały wykonane na wniosek 
organu współdziałającego. Ujawnione przez inspektorów pracy nieprawidłowości z zakresu 
kompetencji PIS zostały uregulowane w przypadku 6 przedsiębiorców stosownym 
powiadomieniem właściwych organów Inspekcji Sanitarnej. W związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w kontrolowanych zakładach pracy, inspektorzy pracy 
wydali ogółem 68 decyzji (44 pisemnych i 24 ustnych), w tym 3 ustne decyzje wstrzymania 
prac i 1 ustną decyzję skierowania 1 pracownika do innych prac. Pozostałe nieprawidłowości 
uregulowano wystąpieniami, w których sformułowano 27 problemów. Sprawców wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika ukarano 4 mandatami kredytowanymi na kwotę 1.700 zł. 
Ponadto w trzech przypadkach inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze. 
 



Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

 77  

 

Kontrole na wniosek PIS 
W 2006 r. na wniosek Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
przeprowadzono 3 kontrole. PWIS dwukrotnie powiadomił OIP Kraków o stwierdzonych 
nieprawidłowościach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu azbestu. 
W związku z powyższym zostały przeprowadzone 2 kontrole dotyczące bhp przy usuwaniu 
azbestu. 
Ponadto w 2006 r. inspektorzy pracy prowadzili kontrole związane z wnioskami 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi odstępstw od 
obowiązujących przepisów w zakresie: 

• lokalizacji określonych pomieszczeń pracy stałej poniżej otaczającego terenu (§ 18 
ogólnych przepisów bhp), 

• stosowania wyłącznie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy stałej (§ 25 
ogólnych przepisów), 

• obniżenia poziomu podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych poniżej 
otaczającego terenu (§ 73 warunków technicznych). 

Na podstawie ustaleń z przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 6 pism do 
Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych Województwa Małopolskiego powiadamiających o wynikach kontroli. 
W kierowanych pismach inspektorzy pracy informowali PIS o: 

• niewłaściwych warunkach higienicznosanitarnych dotyczących temperatury na 
stanowiskach pracy (mikroklimatu) – 3 przypadki, 

• stwierdzonych nieprawidłowościach w treści kart charakterystyki – 1 przypadek, 
• niewłaściwym stosowaniu i przechowywaniu niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych przez podmiot nie zatrudniający pracowników – 1 przypadek. 
 
Wnioski 
Należy zauważyć, że poprawia się stan przestrzegania przepisów w zakresie substancji 
i preparatów chemicznych, gdyż ilość powiadomień w tym zakresie zmalała. Pracodawcy, u 
których stwierdzono nieprawidłowości oraz ich dostawcy, zostali skontrolowani zarówno 
przez inspektorów pracy, jak również przedstawicieli PIS. Efektem tych kontroli było 
uzyskanie prawidłowej treści kart charakterystyki oraz właściwe etykiety na opakowaniach, z 
czego wynika prawidłowa informacja dla dalszych użytkowników tych substancji. 
 
W 2006 r. odbyło się 5 spotkań Okręgowego Inspektora Pracy z Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym, podczas których przekazywano informacje dotyczące bieżących 
spraw, w ramach działania Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy. Część z tych spotkań miała 
charakter seminaryjno-szkoleniowy, podczas których uczestnicy wymieniali się 
doświadczeniami zawodowymi. Ponadto w 2006 r. inspektorzy pracy wraz 
z przedstawicielami PIS brali czynny udział w realizacji programów pomocowych Unii 
Europejskiej na temat czynników szkodliwych w miejscu pracy oraz przygotowywanego 
rozporządzenia REACH. 
 

• Państwowa Straż Pożarna 
 

 
Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie a jednostkami 
Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego objęła ogółem 6 kontroli. 
4 stanowiły kontrole wspólne, a w 2 wypadkach powiadomiono odpowiednie organy PSP o 
ich wynikach. Wydano ogółem 85 zarządzeń nakazowych, w tym 3 wstrzymania prac oraz 2 
skierowania pracowników do innych prac. Ponadto wystosowano do pracodawców 28 
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wniosków w wystąpieniach. Nałożono na pracodawców dwa mandaty na łączną kwotę  
1.300 zł. 
Wspólne działania kontrolne zostały skoncentrowane na zagadnieniach określonych 
w Zaleceniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie organizacji działań 
administracji rządowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie 
letnim w roku 2006 (sygn. DBP-IV 2804/06) z dnia 21 czerwca 2006 „Bezpieczne wakacje”. 
Inspektor pracy, działając w ramach swojej kompetencji przeprowadził wspólnie 
z przedstawicielami PSP 3 kontrole na terenie małopolski dotyczące zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy w placówkach zajmujących się letnim wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży. W wyniku kontroli wydano 8 zarządzeń nakazowych, które zostały 
zrealizowane.  
Na zaproszenie Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie uczestniczył w dniu 6 
października 2006 r. w naradzie szkoleniowej oficerów pionu kontrolno-rozpoznawczego 
województwa małopolskiego. W naradzie wzięli udział przedstawiciele Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. W trakcie narady, realizując § 2 ust 4 porozumienia 
z dnia 27 stycznia 2004 pomiędzy Okręgowym Inspektorem Pracy w Krakowie a 
Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej został wygłoszony 
referat na temat wybranych zagadnień dotyczących oprogramowania stosowanego 
w Państwowej Inspekcji Pracy przy czynnościach kontrolno-nadzorczych. Celem wystąpienia 
było przedstawienie oficerom zajmującym się czynnościami kontrolno-prewencyjnymi 
zagadnień komputerowego wspomagania tworzenia dokumentów kontrolnych w terenie. 
Rok 2006 przyniósł dalszy rozwój współpracy miedzy Okręgowym Inspektoratem Pracy 
w Krakowie a Państwową Strażą Pożarną z terenu Małopolski. Podstawą tej współpracy były 
lokalne kontakty pomiędzy funkcjonariuszami PSP a inspektorami pracy, jak również 
wzajemne przekazywanie informacji na szczeblu Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Przykładem 
takiej współpracy może być przekazanie przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej 
informacji na temat pokazów pirotechnicznych odbywających się na terenie Małopolski, które 
miały istotne znaczenie przy planowaniu działalności kontrolno- nadzorczej OIP. 
Współpraca przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy z przedstawicielami Państwowej 
Straży Pożarnej stała się ważnym elementem rozwiązywania bieżących problemów 
występujących podczas działalności kontrolnej i prewencyjnej obydwu instytucji. 
 
 

• Urząd Dozoru Technicznego 
 

 
Realizując porozumienie z dnia 8 stycznia 1993 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy 
i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, inspektorzy pracy w czasie kontroli zakładów 
pracy sprawdzali między innymi urządzenia poddozorowe, w tym dokumentację urządzeń 
poddozorowych. 
 
W 2006 r. zostały przeprowadzone 2 kontrole wspólne z inspektorami Urzędu Dozoru 
Technicznego Oddział w Krakowie: 

• eksploatowany na budowie „Galeria Krakowska” żuraw samojezdny kołowy 
„SAMBRON T30130”, w związku z wypadkiem śmiertelnym pracownika firmy 
podwykonawczej. Stwierdzono, że operator żurawia nie posiadał stosownych 
uprawnień wydanych przez uprawniony organ UDT, natomiast  żuraw poddany 
przeglądowi po wypadku, nie został dopuszczony do dalszej eksploatacji po 
stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości w jego działaniu (niesprawny ogranicznik 
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udźwigu, niesprawna automatyka). Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały 
ukaraniem pracodawcy mandatem w wysokości 1.000 zł. 

• w trakcie kontroli stwierdzono, że obsługę dźwigów (szpitalnych) towarowo-
osobowych prowadziły osoby nie posiadające stosownych uprawnień wydanych 
przez właściwy organ UDT. W trakcie trwania kontroli osoby te zdały egzamin z 
wynikiem pozytywnym, przeprowadzony przez inspektorów z UDT w Krakowie. 
Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały ukaraniem osoby kierującej pracownikami 
mandatem w wysokości 800 zł. 

 
W 40 przypadkach inspektorzy pracy powiadamiali Oddziały UDT w Krakowie, Tarnowie, 
Bielsku-Białej, o rażących nieprawidłowościach przy eksploatacji urządzeń poddozorowych, 
polegających najczęściej na: eksploatacji tych urządzeń bez zgłoszenia ich do rejestracji 
i odbioru przez odpowiednie Oddziały UDT, eksploatacji bez ważnych decyzji 
dopuszczających do eksploatacji (w tym z zakazem eksploatacji), eksploatacji tych urządzeń 
w warunkach stwarzających zagrożenia wypadkowe, obsługę urządzeń bez stosownych 
uprawnień. 
Każdorazowo w trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy sprawdzali wykonanie 
(realizację) decyzji wydawanych przez inne organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym 
także decyzji wydawanych przez poszczególne Oddziały UDT.  
 
Działania inspektorów pracy w trakcie przeprowadzanych kontroli, w obszarze bhp 
koncentrowały się na warunkach pracy, jakie pracodawca stwarzał pracownikom, stąd też 
między innymi kontrola czynności montażowych urządzeń poddozorowych i ich późniejszej 
eksploatacji w poszczególnych zakładach. Kontrole te pozwalały na ujawnienie 
nieprawidłowości związanych z montażem, ich eksploatacją, w szczególności eksploatację 
bez zgłoszenia do UDT, użytkowanie bez ważnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji, lub 
wręcz eksploatację pomimo zakazu  wydanej przez UDT. 
 
Przedstawione w sprawozdaniu działania inspektorów pracy podczas wykonywania czynności 
kontrolnych w zakładach pozwalały na stwierdzenie, że eksploatacja urządzeń 
poddozorowych stwarzała znaczne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, głównie 
w dwóch przypadkach: rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się w zbiornikach 
i rurociągach różnych od ciśnienia atmosferycznego (utrata szczelności), lub wyzwolenia 
energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ładunków (ludzi). Dlatego 
szczególną uwagę w czasie kontroli wszyscy inspektorzy pracy zwracali na eksploatowane 
w zakładach urządzenia poddozorowe, pod kątem bezpieczeństwa ich montażu i użytkowania, 
w tym spełniania warunków dozoru technicznego (aktualności badań odbiorczych, uprawnień 
obsługujących te urządzenia, badań pracowników). 
Działania kontrolne inspektorów pracy miały bezpośrednie przełożenie na poprawę 
bezpieczeństwa pracy pracowników, zwłaszcza na kontrolowanych budowach, gdzie coraz 
rzadziej eksploatowane były urządzenia poddozorowe (żurawie, wciągarki, agregaty 
sprężarkowe) bez aktualnych decyzji UDT dopuszczających do eksploatacji. 
Z kolei podejmowane przez UDT działania (w wyniku informacji przekazywanych przez 
inspektorów pracy) polegające na przeprowadzaniu przez UDT badań kwalifikacyjnych 
pozwalają na:  

• doprowadzenie do usunięcia przez użytkownika stwierdzonych nieprawidłowości, 
przeprowadzeniu badania odbiorczego, wydaniu decyzji dopuszczającej do 
eksploatacji dane urządzenie, a przez to zmniejszenie możliwości wystąpienia 
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, 
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• wycofanie z eksploatacji, wygaszenie decyzji, skreślenie z ewidencji UDT, a przez to 
całkowite wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 

   
W 2006 r. inspektorzy pracy spotkali się dwukrotnie z kierownictwem UDT w Krakowie 
w celu poznania stanowiska urzędu w sprawie ustaleń powypadkowych związanych z obsługą 
żurawi samojezdnych kołowych (określanych też jako maszyny budowlane 
wieloczynnościowe) oraz uzyskania wiążących informacji o uprawnieniach wymaganych do 
obsługi  maszyn. 
   

• Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska 
 

 
Realizując porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami, inspektorzy pracy OIP 
w Krakowie uczestniczyli w planowaniu wspólnych działań kontrolnych. W wyniku 
prowadzonej działalności nadzorczej inspektorzy pracy informowali Małopolski Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska o stwierdzonych faktach naruszania przez przedsiębiorców 
przepisów o ochronie środowiska. Na wniosek organu współdziałającego inspektorzy pracy 
przeprowadzali także kontrole pracodawców w zakresie określonym w ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

W roku 2006 w związku z postanowieniami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie 
działalności gospodarczej, wspólne kontrole przedsiębiorców prowadzone były 
w ograniczonym zakresie. Wspólnie z inspektorami Małopolskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzono 1 kontrolę, efektem której 
była poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz doprowadzenie do przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami w zakładzie.  
W roku 2006 Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomiono 
o wynikach 6 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP. Przedmiotem tych 
powiadomień było odprowadzenie bezpośrednio do środowiska odpadów i substancji 
niebezpiecznych oraz ponadnormatywna emisja hałasu i pyłów do środowiska. Inspektorzy 
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska niezwłocznie zareagowali 
na zgłaszane nieprawidłowości, dokonali oceny ich nieprawidłowości i podjęli działania 
korygujące zgodnie z zakresem działania organu. 

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2006 roku wystąpił 
o przeprowadzenie kontroli w jednym przypadku. W wyniku działań inspektora pracy 
pracodawca przeniósł stanowiska pracy do innych pomieszczeń pracy dostosowanych do 
specyfiki produkcji. Ponadto dostosował wykorzystywane maszyny do minimalnych 
wymagań dotyczących maszyn, a warunki pracy pracowników uległy znacznej poprawie. 
 
 

• Okręgowy Urząd Górniczy 
 

 
Współpraca polegała na przeprowadzeniu 8 wspólnych kontroli. 
Jedną z form współpracy były wspólne kontrole wybranych zakładów górniczych 
wydobywających kopaliny pospolite metodami odkrywkowymi. Przeprowadzono 6 takich 
kontroli. Inspektor pracy kontrolujący zakład górniczy współpracował z inspektorami Urzędu 
Górniczego w Krakowie w trakcie dochodzeń w sprawach ustalania okoliczności i przyczyn 
ciężkiego wypadku – 1 kontrola w podziemnym zakładzie górniczym. Jedna wspólna 
kontrola, również w podziemnym zakładzie górniczym, w trakcie której inspektor PIP 
skontrolował szkolenia pracowników kopalni, a inspektor OUG – aspekty związane 
z eksploatacją złoża. 
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• Policja 
 

 
W 2006 r. w ramach współdziałania przeprowadzono 42 kontrole, przy czym: 8 wspólnych, 
15 na wniosek organu oraz w 26 przypadkach powiadomiono policję o ich wynikach 
(w 3 przypadkach kontrole były przeprowadzone na wniosek i jednocześnie powiadomiono 
o wynikach oraz 2 kontrole wspólne i na wniosek policji).  
W wyniku kontroli inspektorzy pracy: 

• wydali 173 zarządzeń nakazowych , w tym 109 pisemnych i 64 ustnych, 
• wydali 27 wystąpień zawierających 203 wnioski,  
• ukarali 19 sprawców wykroczeń mandatami  w łącznej kwocie 12. 000 zł. 

 
Zdarzały się przypadki, że na wnioski inspektorów pracownicy policji pomagali 
przeprowadzać kontrole u pracodawców, którzy wcześniej utrudniali możliwość wejścia na 
teren zakładu oraz sprawdzać tożsamość osób pracujących u pracodawców. 
 
 
 

• Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
 

 
W 2006 r. kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
a także wynikającą z wymogów prawa budowlanego i przepisów prawa pracy współpracę 
z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono 1 kontrolę na wniosek 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W 76 kontrolach przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy OIP Kraków, informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli przesłana 
została do PINB z propozycją wykorzystania materiałów z kontroli zgodnie z posiadanymi 
kompetencjami. 
Informacje przesyłane do PINB dotyczyły: 

• odbiorów powstających lub modernizowanych zakładów i obiektów, w których 
przewidywane były miejsca pracy, przeprowadzonych głównie bez zastrzeżeń 
inspektora pracy,  

• odbiorów przeprowadzonych z zastrzeżeniami inspektora pracy, 
• stwierdzonego w czasie kontroli inspektora pracy braku pozwolenia na użytkowanie 

przez pracodawcę obiektu, w którym przewidywane były miejsca pracy, 
• stwierdzenia, w czasie kontroli związanej z odbiorem, w dokumentacji budowlanej 

będącej podstawą wydania decyzji pozwolenia na budowę, braku opinii rzeczoznawcy 
ds. bhp i ergonomii. 

 
 
 

• Prokuratura 
 

 
W 2006 roku na terenie objętym działaniem OIP w Krakowie, w ramach współdziałania 
z prokuraturą, inspektorzy pracy : 

• przeprowadzili 29 kontroli na wniosek prokuratury, 
• w 53 przypadkach występowali w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach 

w charakterze świadków, a w 2 przypadkach w charakterze biegłych, 
• inspektorzy „sekcji wypadkowej” wydali 2 fachowe opinie w sprawie wypadków przy 

pracy, o których zgodnie ze złożonymi wnioskami poinformowano prokuraturę, celem 
udzielenia pomocy w ramach prowadzonych i nadzorowanych śledztw, 
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• w 81 przypadkach poinformowano prokuraturę o ustaleniach i efektach 
przeprowadzonej kontroli oraz udostępniono dokumentację z kontroli, a także w 25 
przypadkach - na wniosek organów policji działających pod nadzorem prokuratury. 

• odbyły się 3 spotkania wyznaczonego pracownika i inspektora pracy z prokuratorem 
w celu konsultacji indywidualnych, budzących wątpliwości przypadków, 

• odbyło się jedno spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Prokuratorem 
Apelacyjnym, którego celem było omówienie realizacji postanowień Porozumienia o 
współdziałaniu Prokuratora Krajowego i Głównego Inspektora Pracy. W ramach tego 
spotkania omówiono i podsumowano dotychczasową współpracę w ramach zasad 
współpracy uzgodnionych przez Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie z 
Prokuratorem Apelacyjnym.  

• odbyły się 4 szkolenia prowadzone przez prokuratora z Prokuratury Apelacyjnej dla 
inspektorów pracy oraz pracowników merytorycznych, obejmujące zagadnienia z 
zakresu prawa karnego i procedury karnej. 

 
Kontrole przeprowadzone na wniosek prokuratury dotyczyły : 

• wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych 
• przypadków naruszeń przepisów prawa pracy zwłaszcza w zakresie przepisów bhp. 

 
Na spotkaniu Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie z Prokuratorem Apelacyjnym, 
bardzo pozytywnie oceniono dotychczasową współpracę w zakresie konsultacji, szkoleń oraz 
terminowego, wyczerpującego załatwiania wniosków o udostępnienie informacji, czy 
dokumentacji pokontrolnych na potrzeby prowadzonych przez prokuraturę postępowań. 
Szczególnie podkreślono: 

• kwestię nadania biegu procesowego sprawie naruszeń prawa przez jedną z sieci 
sklepów, poprzez przekazanie pisma OIP w tej sprawie – Prokuratorowi 
Okręgowemu, 

• bieżącą współpracę w zakresie konsultacji z wyznaczonym prokuratorem problemów 
związanych z przestępczością przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, oraz kwestie umorzenia postępowania bądź odmowy wszczęcia 
postępowania, 

• cykliczne szkolenia w zakresie przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, jak również przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstw z 
art. 225 § 2 k.k. oraz zagadnień proceduralnych dotyczących m.in. możliwości 
zaskarżania wszczęcia postępowania i nadania inspektorowi pracy statusu 
pokrzywdzonego w sprawie (bądź odmowy nadania takiego statusu z wyjaśnieniem 
motywów ewentualnej odmowy). 

• Prokurator Apelacyjny zobowiązał się ze swej strony do rozpoznania spraw: innej 
sieci sklepów w zakresie pisma OIP i kwestii nadania statusu pokrzywdzonego 
inspektorom pracy, w sprawach o przestępstwo z art. 225 § 2 k.k. 

 
• Sądy 

 

 
Współpraca z sądami polegała głównie na udostępnianiu dokumentacji z kontroli informacji, 
o wynikach postępowania oraz o treści zakładowego układu zbiorowego pracy. Odezwy 
i zapytania sądów były załatwiane w terminie i zgodnie z żądaniem. Materiały z kontroli 
najczęściej niezbędne były w sprawach toczących się powództw pracowników i postępowań 
karnych przeciwko pracodawcom. 
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W roku 2006 r. OIP Kraków zwracał się do sądu 3-krotnie w tym: 
 

• 2 razy o udostępnienie informacji 
• 1 raz o uzasadnienie wyroku 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zwrócił się do Sądu Rejonowego (Wydział IV 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) o udostępnienie informacji dotyczącej 40 pracodawców, 
którzy zostali zobowiązani wyrokami zapadłymi w II połowie roku 2005 i w roku 2006 do 
spełnienia określonych świadczeń względem pracowników. Informacje te niezbędne były 
w celu przeprowadzenia kontroli sprawdzających czy pracodawcy wykonali obowiązki 
nałożone na nich wyrokami sądów. Kontrole te należą do rutynowych czynności 
podejmowanych każdego roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Ich realizacja 
możliwa była w dużej mierze dzięki współpracy z sądami, które udostępniły niezbędne dane. 
 
Ponadto w związku ze sprawą dotyczącą naruszania praw pracowniczych w sklepach jednej z 
sieci, Sąd Okręgowy udostępnił na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy dane dotyczące 
wszystkich toczących się już spraw, wytoczonych indywidualnie przez pracowników tej 
firmy. Sąd Okręgowy w ciągu trzech tygodni skompletował informacje i przesłał je do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. 
 
 
 

• Inspekcja Transportu Drogowego 
 

 
Realizując ustalenia dotyczące zasad współdziałania ujętych w porozumieniu z dnia 11 
października 2004 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie w 2006 r. dwukrotnie spotkał się 
z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego i Naczelnikiem Wydziału 
Inspekcji ITD. Na spotkaniach omówiono zasady dalszej wymiany informacji pomiędzy  
Urzędami w 2007 r., ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy kierowców w firmach 
prowadzących transport międzynarodowy. Omawiano także narastający problem 
nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w małych firmach zajmujących się transportem 
osobowym. 2006 r. zostały przeprowadzone przez inspektorów pracy 3 kontrole na wniosek 
ITD. We wszystkich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości, dotyczące szczególnie 
przekraczania czasu pracy kierowców, nierzetelnie prowadzonej ewidencji czasu pracy 
kierowców, braku aktualnych badań lekarskich pracowników, braku przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego. Stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy regulowali kierując do 
pracodawców środki prawne (nakazy i wystąpienia). Ogółem inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 2 nakazy zawierające 7 decyzji oraz 3 wystąpienia zawierające 25 wniosków. 
Wszystkie decyzje i wnioski zostały wykonane. Stwierdzone nieprawidłowości stały się 
podstawą wszczęcia w dwóch przypadkach postępowań wykroczeniowych, w wyniku których 
ukarano pracodawców mandatami w wysokości 500 zł. 
 
Realizacja decyzji nakazowych i wniosków zawartych w wystąpieniach przyczyniła się 
z jednej strony do zdyscyplinowania pracodawców w zakresie przestrzegania przez nich 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z drugiej strony 
przyczyniła się do poprawy warunków pracy pracowników (głównie kierowców).  
 
Niezależnie od powyższych ustaleń inspektorzy pracy w trakcie kontroli w 2006 r. 
przedsiębiorstw związanych z transportem materiałów niebezpiecznych, sprawdzali 
uprawnienia kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym realizowanych 
przez podmioty gospodarcze, wykonujące przewozy na rzecz tych przedsiębiorstw.  
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Niewątpliwie najważniejszymi efektami podejmowanych działań przez inspektorów było 
wyegzekwowanie od pracodawców: obowiązku niezwłocznego potwierdzania na piśmie 
umów o pracę zawieranych z pracownikami, podawanie w umowach o pracę miejsca jej 
wykonywania, określania w umowach warunków wypłacania należności z tytułu podróży 
służbowej poza siedzibą pracodawcy, zaniechania zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.  
 
 

• Placówki naukowo-badawcze i uczelnie 
 

 
W roku 2006 głównym obszarem współpracy ze szkołami wyższymi było promowanie zasad 
bezpiecznych zachowań w ramach europejskiej kampanii „Młodzi pracownicy-bezpieczny 
start”. Zrealizowano wspólnie następujące przedsięwzięcia : 

 
• 1-2 czerwca 2006 r. zorganizowano "Dni Otwarte" dla młodzieży oraz seminarium 

w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nad którym patronat objął Rektor UJ. 
• 23 czerwca 2006 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 

posiedzenie Małopolskiej Komisji Ochrony Pracy poświęcone kampanii. W spotkaniu 
uczestniczył Prorektor UJ, który wyraził szczególne zainteresowanie tą tematyką oraz 
podjął inicjatywę przedstawienia na Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Krakowa 
problematyki związanej z przygotowaniem przez uczelnie studentów do rozpoczęcia 
kariery zawodowej. 

• 21 listopada 2006 r, w wyniku wcześniejszych uzgodnień Okręgowego Inspektora Pracy 
z Rektorem AGH, zorganizowano dla studentów V roku oraz doktorantów seminaria  
"Młodzi pracownicy - szanse i zagrożenia". Wzięło w nich udział ok. 600 studentów, 
doktorantów i młodych pracowników uczelni.  

• W zakresie propagowania wiedzy z dziedziny ochrony pracy przedstawiciele OIP 
prowadzili wykłady na studiach podyplomowych z zakresu: Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy (Akademia Górniczo-Hutnicza), prawa pracy (Uniwersytet Jagielloński), 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Politechnika Krakowska). 

 
W ramach działań prewencyjnych Okręgowy Inspektor Pracy skierował do rektorów 5 uczelni 
oraz dyrektorów 7 instytutów PAN pismo poświęcone problemom prowadzenia prac 
z użyciem substancji zakwalifikowanych jako materiały wybuchowe przeznaczone do użytku 
cywilnego.  
Reprezentanci UJ i AGH tradycyjnie uczestniczyli w pracach Małopolskiej Komisji Ochrony 
Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy, do prac Komisji Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektorze Pracy włączył 
się także przedstawiciel Akademii Rolniczej w Krakowie.  
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VII.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 

INFORMACJE O ZAKŁADACH BĘDĄCYCH W 
EWIDENCJI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU 

PRACY W KRAKOWIE 

  

       

Wyszczególnienie Liczba:     

 pracodawców zgłoszeń pracodawców w roku 
bieżącym: 

 

  ogółem rozpoczęcie      

działalności 

zmiana      

działalności 

zaprzestanie      

działalności 

1 2 3 4 5 6 

Ogółem 340.144 2.206 1.003 1.118 85 

Sektor publ. ogółem:                           

w tym własność 
9.852 48 17 27 4 

1.państwowa 1.321 13 2 9 2 

2.samorządowa 6.893 34 14 18 2 

3.mieszana 1.638 1 1 0 0 

Sektor pryw. ogółem:                           

w tym własność 
318.710 2.158 986 1.091 81 

1.prywatna krajowa 312.885 1.920 904 937 79 

2.prywatna zagraniczna 1.984 121 39 82 0 

3.prywatna mieszana 3.841 117 43 72 2 

Sektor mieszany 
zrównoważony 

19 0 0 0 0 

Nieokreślona własność 11.563 0 0 0 0 

 
W okresie sprawozdawczym czynności kontrolne wykonywało 78 inspektorów pracy 
przeprowadzając ogółem 5.080 kontroli. W sektorze publicznym 617 kontroli (własność 
państwowa – 199, własność komunalna – 380, własność mieszana – 38) oraz w sektorze 
prywatnym 4.451 kontroli (własność prywatna krajowa – 3.936, własność prywatna 
zagraniczna – 228, własność prywatna mieszana – 287, własność nieokreślona – 12). Pod 
względem ilości zatrudnionych kontrole wykonano w następujących grupach zakładów: 

• do 9   zatrudnionych  2.467 kontroli 
• od 10 do 49 zatrudnionych  1.471 kontroli 
• od 50 do 249 zatrudnionych     745 kontroli 
• od 250  zatrudnionych     397 kontroli 

 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 24.073 decyzje, w tym 619 
dotyczących wypłaty wynagrodzeń na łączną kwotę 11.889.656 zł, oraz 23.454 dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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L i c z b a    d e c y z j i    dot. bhp 

w tym  w tym: 

Wyszczególnienie 

Wyd

anyc

h 

ogółe

m 

uję

tyc

h w 

nak

aza

ch 

na 

piś

mie 

wpis

anyc

h do 

dzie

nnik

a 

bud

owy 

ust

nyc

h 

w

st

rz

y

m

an

ia 

pr

ac 

skierow

ania 

pracown

ików do 

innych 

prac 

z 

rygorem 

natychmi

astowego 

wykonani

a 

(108kpa) 

z 

usta

lony

m 

ter

mine

m 

wyk

onan

ia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ogółem OIP 
23 454 13 558 35 9 861 971 434 9 148 

12 

901 
A.Rolnictwo, łowiectwo 

i leśnictwo 183 136 0 47 9 2 40 132 

B.Rybołówstwo i 

rybactwo                 

C.Górnictwo i 

kopalnictwo 221 132 0 89 6 0 86 129 

D.Przetwórstwo 

przemysłowe 9479 5770 0 3709 313 107 3571 5488 

E.Zaopatrywanie w 

energię 261 126 0 135 8 0 108 145 

F.Budownictwo 4067 1256 33 2778 525 235 2158 1149 

G.Handel i naprawy 5730 3728 2 2000 77 60 2058 3535 

H.Hotele i restauracje 501 339 0 162 1 3 184 313 

I.Transport i 

składowanie 603 404 0 199 4 9 197 393 

J.Pośrednictwo 

finansowe 41 37 0 4 0 0 5 36 

K.Obsługa 

nieruchomości 699 471 0 228 13 7 172 507 

L.Administracja 

publiczna 144 78 0 66 0 0 78 66 

M.Edukacja 277 200 0 77 1 2 94 180 

N.Ochrona zdrowia 553 414 0 139 4 2 155 392 

O.Pozostała 

działalność usługowa 695 467 0 228 10 7 242 436 

P. Gospodarstwa 

domowe zatrudn.prac.                 

Q. Organiz. i zespoły 

eksterytorialne                 

X.Nieokreślona 

działalność                 
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L i c z b a    d e c y z j i    dot. bhp 

 w tym w tym: 

Zatr

udnie

nie 

Wyd

anyc

h 

ogółe

m 

ujętych 

w 

nakazach 

na piśmie 

wpis

anyc

h do 

dzie

nnik

a 

bud

owy 

ust

nyc

h 

wst

rzy

ma

nia 

pra

c 

skierowania 

pracowników 

do innych 

prac 

z rygorem 

natychmiasto-

wego 

wykonania 

(108kpa) 

z 

ustalonym 

terminem 

wykonania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ogółem 23 454 13 558 35 9 861 971 434 9 148 12 901 

  1 - 9 10739 6468 16 4255 445 236 4033 6025 

10 - 49 7968 4468 13 3487 330 128 3266 4244 

50 - 249 3239 1827 6 1406 129 37 1232 1841 

od 250 1508 795 0 713 67 33 617 791 

 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy: 

• skierowali 3.134 wystąpienia zawierające 15.978 wniosków 
• stwierdzili 2.904 wykroczenia w wyniku których zastosowali 371 środków 

oddziaływania wychowawczego, skierowali 99 wniosków do sądów, ukarali 
sprawców wykroczeń 1.287 mandatami na łączną kwotę 778.750 zł 

 
Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest badanie okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy 
W stosunku do roku poprzedniego ilość zaistniałych wypadków przy pracy wzrosła, 
szczególnie w budownictwie. Na 148 zbadanych w roku 2006 wypadków, 40 dotyczyło 
branży budowlanej (27 % ogółu wypadków). Dla porównania w 2005 r. na 105 zbadanych 
wypadków, 24 dotyczyło branży budowlanej (22,9 % ogółu wypadków) w 2004 roku na 125 
wypadków 28 dotyczyło branży budowlanej (22,9 % ogółu wypadków).  
Jako przyczynę należy wskazać: pośpiech, brak profesjonalnego przygotowania 
pracowników, niewłaściwą organizację i koordynację prac oraz brak niezbędnych 
zabezpieczeń przy pracach na wysokościach i elementarnych środków ochrony osobistej. 
Ponadto po otwarciu granic na Zachód wyjechało mnóstwo fachowców, a ich miejsce często 
zajęli ludzie o gorszych kwalifikacjach, którzy mają słabe pojęcie o zasadach bhp i brak 
doświadczenia: ponad połowa poszkodowanych pracowała w branży budowlanej pierwszy 
rok. W trosce o ich bezpieczeństwo inspektorzy przeprowadzili akcję informacyjną 
o zagrożeniach czyhających na budowach. Akcja będzie kontynuowana także w 2007 r. Będą 
również prowadzone dalsze kontrole. 
 
Kontrole dotyczące obiektów przejmowanych do eksploatacji 
Najliczniejszą grupę wizytowanych obiektów zgłoszonych do odbioru w 2006 r. stanowiły 
szkoły i placówki służby zdrowia – 52,5 % wszystkich kontroli odbiorowych. W porównaniu 
do roku 2005 znacznie wzrosła (blisko dwukrotnie) ilość przekazywanych (po wizytacjach 
odbiorowych) do eksploatacji obiektów szkolnych. W dalszym ciągu (w 2007 r.) z ogółu 
zgłaszanych zawiadomień o zakończeniu budowy, które wpłyną do OIP Kraków priorytetem 
doboru do wizytacji będzie przeznaczenie, przewidywana ilość pracowników, stopień 
występujących zagrożeń i technologia. W pierwszej kolejności odbiory będą dokonywane w 
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obiektach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale) oraz zakładach produkcyjnych o 
zwiększonej szkodliwości i większej liczbie zatrudnionych pracowników. 
 
Dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
Kontrolami objęto 249 maszyn i urządzeń technicznych. Wyniki wykazały, że 163 spośród 
skontrolowanych maszyn nie spełniało minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 1991, poz. 1596, ze zm.) pracodawcy 
mieli czas na dostosowanie swoich maszyn do 31 grudnia 2005 r. Statystyka wskazuje, że 
obowiązki wynikające z w/w przepisu nie zostały wykonane, dlatego działania kontrolne 
w tym zakresie będą kontynuowane w 2007 r. 
 
Wynagrodzenia 
Problem wypłaty wynagrodzeń badano w 1.086 kontrolach (prawie 50% kontroli dotyczących 
prawnej ochrony pracy przeprowadzonych w 2006 r.). W wyniku tych działań wydano środki 
prawne na łączną kwotę ok. 14.000.000 zł dla ok. 92.000 pracowników. Do dnia 31 grudnia 
2006 r. pracodawcy realizując środki pokontrolne inspektorów pracy wypłacili 
świadczenia na łączną kwotę ok. 9 500 000 zł.  
Na próbce 70 kontroli problem wynagrodzeń zbadano bardzo dokładnie, w zakładach, które 
były kontrolowane w 2004 i 2005 r. – w ramach tzw. rekontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że 
42 pracodawców naruszyło przepisy o wynagrodzeniach, a u 28 pracodawców nie 
stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, że jeżeli 
pod uwagę weźmiemy tylko samo wynagrodzenie za pracę to statystyka jest pocieszająca: w 
2005 r. nieprawidłowości stwierdzono w 38,6% zakładów, w 2004 r. w 23,1 %, a w tych 
samych zakładach w 2006 r. tylko 10%. Oznacza to, że kontrole dają pożądany efekt. Do 
głównych przyczyn niewypłacania pracownikom należnych świadczeń ze stosunku pracy 
należy zaliczyć brak środków - 42 przypadki i niewiedza (brak znajomości przepisów) – 20 
przypadków, a odmowa wypłaty świadczeń tylko 2 przypadki. Biorąc powyższe pod uwagę 
oznacza to, że konieczne jest dalsze prowadzenie kontroli wynagrodzeń, gdyż skala naruszeń 
w dalszym ciągu jest bardzo duża biorąc pod uwagę fakt, że wypłacanie wynagrodzenia i 
innych świadczeń ze stosunku pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. 
 
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w mikroprzedsiębiorstwach 
(zatrudniających do 9 pracowników) produkujących wyroby z surowców 
niemetalicznych 
Przeprowadzono 100 kontroli w  zakładach, w których świadczyło pracę 500 osób, w tym 
422 osoby były zatrudnione na umowy o pracę. Wydane decyzje dotyczące stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy (1.045 decyzji) świadczą o znacznych nieprawidłowościach 
w kontrolowanych zakładach. W wyniku kontroli m.in. zlikwidowano bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia i życia 49 pracowników, odsunięto od prac wzbronionych, 
szkodliwych lub niebezpiecznych 29 pracowników oraz uzyskano poprawę stanu 
technicznego 108 maszyn i urządzeń. 
 
Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych 
W 2006 r. wzmożonym nadzorem objęto 3 zakłady pracy: Firma Chemiczna „Dwory” S.A. 
w Oświęcimiu; Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie i Fabryka Narzędzi ”Kuźnia” S.A. 
w Sułkowicach. Mimo, że kontrole spowodowały ograniczenie zagrożeń chorobowych 
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i wypadkowych poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów, instalowanie 
nowych maszyn i urządzeń technicznych, zmianę technologii lub eliminację z produkcji 
szkodliwych surowców, to zakłady te w dalszym ciągu pozostają pod szczególnym nadzorem 
ze względu na zagrożenia, jakie mogą stwarzać dla okolicznych mieszkańców w przypadku 
awarii czy katastrofy. 
 
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie zboża 
Kontrolowane zakłady to obiekty mające średnio ok. 150 lat, modernizowane przez cały okres 
eksploatacji przede wszystkim w zakresie linii do paczkowania jednostkowego mąki lub kasz. 
Stwierdzono niewielkie zagrożenia, dające się zlikwidować w trakcie trwania czynności 
kontrolnych. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wymusza 
także poprawę stanu BHP w zakładach poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
dostosowanie obiektów produkcyjnych, sanitarnych do obowiązujących wymogów pod 
względem technicznym. 
 
Przestrzeganie przepisów prawa pracy wobec pracowników tymczasowych 
zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej oraz przez pracodawców – 
użytkowników 
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 20 podmiotów: 15 pracodawców użytkowników 
i 5 agencji pracy tymczasowej. Nieprawidłowości stwierdzono w 5 agencjach pracy 
tymczasowej oraz u 14 pracodawców użytkowników. Agencje pracy tymczasowej zatrudniały 
w ramach stosunku pracy 949 pracowników tymczasowych. Nie stwierdzono przypadków 
zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami tymczasowymi oraz zatrudniania osób 
będących uczniami w wieku od 16 do 18 lat na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Stwierdzone najważniejsze nieprawidłowości polegały na: 
• niewskazywaniu w umowach zawartych z pracownikami tymczasowymi, pracodawcy 

użytkownika, u którego pracownik tymczasowy wykonywał pracę (dotyczy 
179 pracowników tymczasowych), 

• nieprawidłowym prowadzeniu akt osobowych pracowników (dotyczy 179 pracowników 
tymczasowych), 

• niewypłacaniu pracownikom tymczasowym ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 
(dotyczy 86 pracowników tymczasowych), 

• niepoinformowaniu osób, którym ma być powierzona praca tymczasowa o uzgodnieniach 
dokonanych pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem, 
a dotyczących warunków wykonywania pracy tymczasowej(dotyczy 179 pracowników 
tymczasowych), 

• nieposiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy (dotyczy 5 pracowników tymczasowych), 

• braku przeprowadzonego szkolenia wstępnego BHP - instruktażu ogólnego i 
stanowiskowego (dotyczy 11 pracowników tymczasowych), 

• braku przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie BHP (dotyczy 5 pracowników 
tymczasowych), 

 
Duża skala zakładów w których stwierdzono nieprawidłowości zobowiązuje PIP do 
kontynuowania kontroli w tym zakresie. 
 
Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy 
Przeprowadzając 54 kontrole w zakresie realizacji obowiązku wykonywania przez 
pracodawców wyroków sądów pracy oraz ugód zawartych przed sądami pracy inspektorzy 
pracy stwierdzili niewykonanie przez 11 pracodawców 16 wyroków dotyczących 
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114 pracowników. W wyniku środków prawnych skierowanych do pracodawców, którzy nie 
wykonali wyroków sądów pracy (z wyłączeniem pracodawców będących w likwidacji 
i posiadających ciężką sytuację finansową) skutkowała wykonaniem wszystkich wyroków. 
Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądów pracy świadczy o lekceważeniu prawa 
przez niektórych pracodawców, dlatego zagadnienia te będą przedmiotem kontroli także w 
2007 r. 
 
Przestrzeganie przepisów prawa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlu detalicznego 
W kontrolowanych placówkach nie występowały poważniejsze zagrożenia ze względu na to, 
że praca świadczona przez zatrudnionych pracowników sprowadzała się najczęściej do 
prostych czynności związanych z obsługą klientów. Temat był realizowany w latach 
poprzednich, a z porównania ilości wydanych decyzji i wniosków wynika, że stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych nie uległ dużej poprawie. 
 
Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stacjach autogazu i w rozlewniach 
gazu płynnego propan-butan 
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 45 kontroli. Prawie 50% kontrolowanych 
pracodawców nie przestrzegało przepisów dotyczących składowania butli z gazem płynnym 
(związanych z zabezpieczeniem zaworów tych butli przed uszkodzeniami) oraz dotyczących 
oznakowania stacji. Według pracodawców wynikało z tego, że rozlewnie gazu oraz 
dystrybutorzy nie dostarczali butli z kołpakami, a sami klienci, którzy otrzymywali butlę 
z kołpakiem oddawali ją opróżnioną już bez niego. Jako przyczynę braku oznakowania stacji 
paliw pracodawcy wskazywali kradzieże i uszkodzenia znaków przez osoby trudniące się 
zbieraniem złomu i przez wandali – dotyczy to zwłaszcza stacji nie pracujących w systemie 
całodobowym. 
Według inspektorów pracy najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy była 
niewystarczająca znajomość tego prawa oraz ograniczanie wydatków na BHP. W wyniku 
kontroli, oprócz środków prawnych wynikających z Ustawy o PIP, skierowano 5 pism do 
Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego o stwierdzeniu użytkowania stacji bez 
pozwolenia na użytkowanie, 1 pismo do Urzędu Dozoru Technicznego powiadamiające 
o użytkowaniu zbiorników na gaz propan–butan pomimo decyzji zabraniającej ich 
użytkowania i 1 pismo do Urzędu Regulacji Energetyki powiadamiające o prowadzeniu 
sprzedaży gazu i przekroczeniu obrotu powyżej 10 000 euro bez koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi. 
 
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracodawcy nie dostosowują oceny ryzyka do 
stanowisk pracy na poszczególnych budowach i nie informują pracowników o tej ocenie, co 
w konsekwencji ma wpływ na liczbę nieprawidłowości, a następnie wzrost liczby wypadków. 
Dotyczyło to przede wszystkim nieprawidłowości występujących przy pracach na wysokości, 
które stanowiły podstawowe zagrożenia wypadkowe na budowach. Występowały one 
powszechnie, praktycznie na każdej budowie gdzie prowadzono prace. Związane były  
z nieprawidłowościami w zakresie braku lub niewłaściwym zabezpieczeniem pracowników 
przed możliwością upadku z wysokości (brak ochron zbiorowych i środków ochrony 
indywidualnej). W tym zakresie, w porównaniu do lat ubiegłych, nie stwierdzono poprawy. 
Dało się zauważyć mniejsza liczbę nieprawidłowości związanych z wyposażeniem 
pracowników w odzież i obuwie robocze oraz z zapleczem sanitarnym. Powszechnie 
stosowane były toalety przenośne i kontenery socjalne. Wstępna analiza daje podstawy, aby 
sądzić, iż przyczyną takiego stanu są nagminne wyjazdy doświadczonych pracowników 



Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie 

 91  

 

(fachowców) do pracy poza granicami Polski oraz duże tempo prac przy zatrudnianiu bardzo 
wielu podwykonawców, w tym także osób samozatrudniających się. 
 
Bezpieczeństwo pracy w transporcie wewnątrzzakładowym 
Wyniki kontroli stanu bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym, wskazują na nieprawidłowości wynikające przede wszystkim ze złej organizacji. 
Przyczyną tych nieprawidłowości był brak dostatecznej wiedzy w zakresie obowiązku 
wydzielania i oznakowania dróg dla wózków jezdniowych, nie opracowania zasad ruchu na 
drogach wewnątrzzakładowych, a także w nieskutecznym działaniu kontrolnym służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
We wszystkich kontrolowanych podmiotach, eksploatowane przenośniki zostały zakupione 
i dopuszczone do eksploatacji przed 2003 r., co skutkuje objęciem ich systemem zgodności 
z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania ich przez pracowników podczas pracy (na podstawie rozporządzenia), które 
obowiązuje od stycznia 2006 roku. Znaczący odsetek kontrolowanych podmiotów (ponad 
50%), w których nie dokonano oceny posiadanych maszyn (przenośników) i nie dostosowano 
urządzeń do wymogów rozporządzenia, świadczy o skali problemu, przed którym stoją 
pracodawcy i który zarysowuje ścieżkę działań dla Państwowej Inspekcji Pracy 
w najbliższym czasie w zakresie transportu ciągłego. 
 
 
Egzekucja 

 
Egzekwowanie obowiązków pracodawców w drodze przymusu administracyjnego spełnia 
swoje zadania, głównie w zakresie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Egzekwowanie wykonania nakazów płatniczych nie jest już tak skuteczne, dotyczą one 
bowiem najczęściej pracodawców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Istotnym elementem postępowania egzekucyjnego jest ciągły wzrost wiedzy prawnej 
pracodawców, którzy coraz częściej rozumieją istotę ryzyka związanego z działalnością 
gospodarczą i to, że wina nieumyślna, obiektywne przeszkody, nie usprawiedliwiają zwłoki 
w wykonaniu nakazu.  
 
Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

Porównując rok obecny i poprzedni można stwierdzić podobną liczbę składanych 
do prokuratury zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. W 2006 r - 53 skierowane 
zawiadomienia, a w rok wcześniej 57. Nadal przeważającą liczbę zawiadomień stanowiły 
podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 k.k. (przestępstwa przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego). 

 

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
Na przestrzeni ostatnich lat, daje się zauważyć, że zjawisko zawierania umów 
cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę przybiera na sile. Stan taki jest wynikiem 
liberalizacji polityki zatrudnienia oraz dążeniem do ograniczania kosztów pracy (mniejszy 
formalizm takiego zatrudnienia, brak dodatkowych kosztów związanych z pracą 
w nadgodzinach, brak uprawnień urlopowych, szybsza możliwość zwolnienia pracownika 
itp.). Z kolei motywacja ekonomiczna oraz obawa przed utratą pracy to przesłanki, które 
w wielu przypadkach pozbawiają pracowników woli domagania się zatrudnienia w formie 
umowy o pracę.  
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Niewątpliwie pożywką dla rozwoju tego zjawiska jest fakt cichego przyzwolenia społecznego 
oraz - co gorsze -  instytucjonalnego. Przejawem takiego przyzwolenia jest np. wyjątkowo 
liberalna linia orzecznictwa sądowego, które nie przystaje do działań innych organów 
państwowych powołanych do nadzoru legalności zatrudnienia. Przejawia się to 
w jednostronnej interpretacji autonomii woli stron zawierających umowy dotyczące 
zatrudnienia oraz nadużywaniu konstrukcji „braku interesu prawnego” w stosunku do 
podmiotów podejmujących próby sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy. 
 
Skargi i wnioski 
Niezmiennie (już od dłuższego czasu) na wysokim poziomie utrzymuje się liczba skarg 
zawierających zarzuty dotyczące niewypłacania wynagrodzenia za pracę lub opóźnień w jego 
wypłacaniu, co na ogół spowodowane było problemami finansowymi i często miało 
długotrwały charakter. 
Nadal znaczna liczba skarg składanych przez pracowników wynikała z niestosowania 
przepisów prawa lub ich niewłaściwej interpretacji przez pracodawców, co w wielu 
przypadkach było skutkiem częstych zmian w przepisach prawa pracy. Dotyczyło to 
szczególnie małych pracodawców, nie mogących pozwolić sobie na zatrudnienie 
wyspecjalizowanych pracowników, którzy sami nie byli w stanie monitorować i prawidłowo 
interpretować bieżących zmian w przepisach. 
 
Porady  
W okresie sprawozdawczym utrzymywało się, na podobnym poziomie jak wcześniej, 
zainteresowanie i zapotrzebowanie na porady prawne z zakresu prawa pracy. Nadal 
działalność poradnicza PIP była jedyną dostępną możliwością rozwiania wątpliwości 
związanych z interpretacją uprawnień i obowiązków obu stron stosunku pracy oraz pomocy 
w ich prawnym dochodzeniu. Wciąż widoczna była potrzeba ciągłej informacji i promocji 
działań Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji doradczej oraz jako instytucji pomagającej 
pracownikom w sporach  z pracodawcami. 
W ramach porad z zakresu mobbingu i równego traktowania w zatrudnieniu w okresie 
sprawozdawczym poruszane były głównie kwestie postępowania przewidzianego przez prawo 
w sytuacji, gdy pracodawca podejmował działania (lub tolerował takie zachowania) mogące 
powodować nieuzasadnione różnicowanie w zatrudnieniu, czy wywoływać zaniżoną ocenę 
przydatności zawodowej pracownika. 
W ramach tej problematyki dało się wciąż zauważyć niejasność pojęcia mobbingu, jak i jego 
definicji ustawowej w świadomości części pracowników zgłaszających się po poradę. 
W związku z tym nasuwa się wniosek o konieczności szerszej kampanii informacyjnej. 
Najczęściej akcentowany był problem trudności dowodowych związanych z dochodzeniem 
praw pracowniczych w sytuacji mobbingu. 

 

Spory zbiorowe 
Zauważyć można, że większość sporów zbiorowych wszczynanych była w placówkach opieki 
zdrowotnej. Wśród zgłoszonych sporów zbiorowych, największa liczba żądań, powodujących 
ich powstanie, dotyczyła podwyżek płac pracowników, w tym przestrzegania tzw. „ustawy 
203”. 
Dlatego też należy spodziewać się powstawania i zgłaszania w przyszłości coraz większej 
liczby sporów w zakładach opieki zdrowotnej. Wydaje się to nieuniknione bez radykalnego 
wzrostu płac w tej grupie zawodowej. 
Znacznie mniej żądań dotyczyło warunków pracy, świadczeń socjalnych, praw i wolności 
związkowych. 
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Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem 
Liczba nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o uprawnieniach związanych 
z rodzicielstwem, stwierdzonych w roku 2006, była porównywalna z liczbą stwierdzonych 
podczas realizacji tego tematu w latach poprzednich. Liczba ta nadal pozostaje niewielka, co 
oznacza, że nie powstaje potrzeba nasilenia kontroli w tym zakresie. Związane to było ze 
stałym wzrostem poziomu wiedzy pracodawców i pracowników o uprawnieniach w zakresie 
ochrony rodzicielstwa. 
 
Media 
W 2006 r. OIP w Krakowie efektywnie współpracowała z mediami lokalnymi 
i ogólnopolskimi, na bieżąco informując o prowadzonej działalności – zwłaszcza 
o charakterze prewencyjnym. Duża frekwencja dziennikarzy na organizowanych 
konferencjach prasowych oraz liczba publikacji po organizowanych spotkaniach jest 
dowodem na to, że w minionym roku udało się wypracować stałą grupę współpracujących z 
OIP przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich.  
 
 
Podsumowanie  
 
Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy działania 
realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie w 2006 r. miały głównie 
charakter kontrolno-nadzorczy. Jednocześnie dostosowując działalność do standardów 
unijnych duży nacisk został położony na inicjowanie i kontynuowanie działań o charakterze 
prewencyjnym.  
Analiza przeprowadzonych kontroli oraz monitoring sytuacji gospodarczej małopolski 
w 2006 r. wykazuje konieczność kontynuowania i nasilenia działań kontrolnych oraz 
prewencyjnych, mających na celu obniżenie rosnącej liczby wypadków przy pracy 
(szczególnie w budownictwie) oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników.  
W roku 2007 nadal prowadzone będą przez OIP działania eliminujące patologie w sferze 
stosunków pracy a przede wszystkim niewypłacania wynagrodzeń.  
Porady w zakresie prawa pracy, udzielane przez pracowników OIP, są dla wielu pracowników 
i pracodawców jedynym dostępnym źródłem interpretacji wzajemnych uprawnień 
i obowiązków. W kolejnym roku OIP będzie nadal realizował swoją misję informacyjno-
doradczą z zakresu prawa pracy.  
Prowadzone działania promocyjne mają przyczynić się do poprawy warunków pracy, 
a przede wszystkim właściwego podejścia do samego pracownika, który dla pracodawcy 
powinien być kapitałem, w którego bezpieczeństwo i komfort pracy warto inwestować.  
Dbając o ochronę prawa pracy Państwowa Inspekcja Pracy ma nadzieję na efektywną 
współpracę z pracodawcami, związkami zawodowymi oraz władzami lokalnymi.  
 


