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Stan warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w regionie pomorskim  
oraz działalno�� kontrolna i prewencyjna OIP w Gda�sku w 2007 roku 
 

 
Okr�gowy Inspektorat Pracy w Gda�sku obejmuje w ramach terytorialnej wła�ciwo�ci 
województwo pomorskie. W strukturze OIP w Gda�sku działa m.in. 5 oddziałów:  
w Starogardzie Gda�skim, Wejherowie, Gdyni, Malborku i w Słupsku, Sekcja Bada� 
�rodowiska Pracy oraz Sekcja Krajowa Gospodarki Morskiej, która w swojej działalno�ci 
koncentruje si� zwłaszcza na nadzorowaniu przestrzegania prawa pracy w zakładach  
gospodarki morskiej. 
Na terenie OIP Gda�sk funkcjonuje 202.216 zakładów pracy i innych podmiotów,  
w których pracuje ponad 748 tysi�cy osób /wg danych US za grudzie� 2007r. z systemu 
Regon skonfrontowanych z Baz� Jednostek Statystycznych/.  
W�ród nadzorowanych zakładów 96% to zakłady małe zatrudniaj�ce do 9 osób. 

Zagro�enia zawodowe w przedsi�biorstwach nadzorowanych przez inspektorów pracy 
Okr�gowego Inspektoratu Pracy w Gda�sku maj� zwi�zek m.in. ze struktur� tych 
przedsi�biorstw. Spo�ród ponad 200 tysi�cy podmiotów funkcjonuj�cych w województwie 
pomorskim najwi�ksz� grup�, bo a� 25% stanowi� zakłady zajmuj�ce si� handlem  
i usługami naprawczymi. W dalszej kolejno�ci mo�na wymieni� zakłady zwi�zane  
z budownictwem, z przetwórstwem przemysłowym, zakłady skupione wokół gospodarki 
morskiej, podmioty zajmuj�ce si� obsług� nieruchomo�ci oraz zakłady transportowe. 

Do dominuj�cych zagro�e� zawodowych w 2007 r. na naszym terenie mo�na zaliczy� 
przede wszystkim zagro�enie upadkiem osób z wysoko�ci. Poszkodowani wskutek działania 
tego zagro�enia to ponad 15% wszystkich poszkodowanych. Pozostałe zagro�enia 
zawodowe to: 

• uderzenie poszkodowanego przez spadaj�cy z góry czynnik materialny,  
• utrata kontroli nad maszyn�, 
• zagro�enia zwi�zane z obsług� pojazdów i �rodków transportu, 
• hałas i drgania mechaniczne, 
• czynniki chemiczne i czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym, 

np. styren.  
Warto doda�, �e szczególnie te dwa ostatnie czynniki s� trudne do jednoznacznego 

oszacowania, gdy� inspektorzy pracy wskazuj� w wielu wydawanych �rodkach prawnych na 
brak u pracodawców, aktualnych bada� i pomiarów czynników szkodliwych w �rodowisku 
pracy. Taki przypadek znalazł swoje odzwierciedlenie w 460 wydanych decyzjach. 

W okr�gu gda�skim wyst�puj� zagro�enia zawodowe charakterystyczne tylko dla 
gospodarki morskiej, takie jak np. zwi�zane z prac� w portach morskich (utoni�cia, 
zagro�enia zwi�zane z pracami przeładunkowymi i transportowymi), czy te� te zwi�zane  
z prac� nurków (praca pod wod� na ró�nych gł�boko�ciach). 
Wy�ej wymienione zagro�enia zawodowe wyst�puj� głównie w zakładach przemysłowych, 
w budownictwie, w transporcie oraz w stoczniach zarówno tych buduj�cych i remontuj�cych 
du�e jednostki, np. statki pełnomorskie, jak i buduj�cych jachty oraz łodzie.  

Jak ju� wcze�niej wspomniano najwi�kszy odsetek stanowi� poszkodowani w wypadkach 
zwi�zanych z wykonywaniem prac na wysoko�ci, w szczególno�ci za� poszkodowani  
w wypadkach zwi�zanych z wykorzystywaniem i eksploatacj� rusztowa�. Problem ten nie 
dotyczy tylko zakładów budowlanych, ale tak�e mniejszych podmiotów stoczniowych –
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produkuj�cych kadłuby, sekcje okr�towe czy nadbudówki do dalszego monta�u w du�ych 
stoczniach. Z t� ostatni� bran��, w praktyce, zwi�zana jest znaczna cz��� pozostałych 
zagro�e� zawodowych.  
Jednym z kryteriów oceny wyst�puj�cych zagro�e� zawodowych mog� by� liczby 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W 2007 r. Inspektorzy pracy zbadali 151 
wypadków przy pracy, w tym głównie ci��kich, �miertelnych i zbiorowych.  
W grupie 6199 zarejestrowanych w Urz�dzie Statystycznym wypadków przy pracy, 
podczas których poszkodowane zostały 6224 osoby, nast�pił wzrost ich liczby o około 8%.  
Dominuj� tu zakłady sekcji budownictwa, przetwórstwa przemysłowego, gospodarki morskiej 
oraz transportu. W grupie zarejestrowanych 130 chorób zawodowych obserwujemy 
tendencj� spadkow� (spadek o 7 %).  

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2005-2007 
na terenie OIP Gda�sk (wg danych GUS) 
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Według inspektorów pracy, nie wszyscy pracodawcy podejmuj� wystarczaj�ce działania 
zapobiegawcze. �wiadczy� o tym mo�e ilo�� decyzji wydanych przez inspektorów pracy, 
odnosz�cych si� w znacznej mierze do podstawowych obowi�zków pracodawcy, którzy np.: 

• nie przeprowadzaj� szkole� w dziedzinie bhp. Inspektorzy pracy OIP Gda�sk wydali 
ponad 2200 decyzji dotycz�cych przeprowadzenia ró�nych rodzajów szkole� w dziedzinie 
bhp,  

• nie dokonuj� oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego na stanowiskach pracy.  
W tej materii inspektorzy wydali ponad 1800 decyzji dotycz�cych a� ok. 23 tysi�cy 
pracowników, 

• nie przeprowadzaj� profilaktycznych bada� lekarskich.  965 decyzji Inspektorów 
pracy dotyczyło tej materii, 

• nie dostosowali jeszcze maszyn do minimalnych wymaga� w zakresie bhp. 
Najcz��ciej były to najstarsze eksploatowane maszyny. Decyzji nakazowych w tej materii 
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wydano ponad 300. Problem ten wyst�pował w wielu obszarach działalno�ci pracodawców: 
w budownictwie, przemy�le, usługach, transporcie, a nawet w zakładach pracy chronionej. 

Obserwacje pomorskich inspektorów pracy wskazuj� na to, �e cz��� pracodawców 
nie respektuje obowi�zuj�cych przepisów bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, albo 
najcz��ciej wykonuje minimum tego, co wymagaj� obowi�zuj�ce przepisy prawa pracy. Jest 
te� pewna cz��� pracodawców, którzy nie podejmuj� nawet minimalnych, wymaganych 
działa� zapobiegawczych.  

 
 
 
Ocena skuteczno�ci wydanych �rodków prawnych i efekty działa� PIP  
w 2007r. 
 

 
W 2007r. inspektorzy pracy OIP w Gda�sku przeprowadzili 5583 kontroli 4448 
pracodawców i innych podmiotów, nie b�d�cych pracodawcami. Kontrole w II półroczu 
2007r. obj�ły tak�e zagadnienia legalno�ci zatrudnienia. 

 

Działalno�� kontrolna inspektorów pracy OIP Gda�sk w latach 2005 – 2007 
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Działania inspektorów pracy OIP w Gda�sku w 2007r. w sposób istotny przyczyniły si� do 
poprawy stanu praworz�dno�ci w zakładach pracy poprzez wymuszenie na pracodawcach  
i innych podmiotach okre�lonych zachowa� wskutek skierowanych do nich pokontrolnych 
�rodków prawnych: 
24.447 wniosków zawartych w 4.014 wyst�pieniach,  
28.788 decyzji nakazowych, 
w tym 10142 decyzje ustne, 701 decyzji wstrzymania prac, 43 decyzje wstrzymania 
eksploatacji maszyn, 3 decyzje zakazania wykonywania prac, 1 decyzj� zakazania 
prowadzenia działalno�ci, 493 decyzje skierowania pracowników i innych osób do innych 
prac oraz 460 decyzji płacowych. 
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DECYZJE ADMINISTRACYJNE (NAKAZOWE) W LATACH 2006 - 2007 
 

 
Zagadnienia najcz��ciej ujmowane w decyzjach nakazowych 
 
Struktura ilo�ciowa najcz��ciej wydawanych decyzji nakazowych na pi�mie, których 
przedmiotem były zagadnienia bhp, jest nast�puj�ca: 
- stan obiektów, pomieszcze� pracy 9,5%  
- przygotowanie do pracy (np.: szkole� bhp, bada� lekarskich) 17,9% 
- stanowiska i procesy pracy 11,2%  
- urz�dzenia i instalacje energetyczne 6,3%  
- maszyny i urz�dzenia techniczne 6,6%  
- zaplecze higieniczno-sanitarne 6,1%  
- zapewnienie wła�ciwej wentylacji, ogrzewania, o�wietlenia 4,4%  
 
Wa�n� grup� decyzji /460, tj. 1,6% ogółu decyzji/ stanowiły decyzje, których przedmiotem 
były zagadnienia wynagrodze� za prac� i innych �wiadcze�. Decyzje te dotyczyły 9280 
pracowników. 
Problemy regulowane we wnioskach w wyst�pieniach dotyczyły głównie: 
- stosunku pracy, w tym dokumentacji w sprawach zwi�zanych ze stosunkiem pracy, 
- czasu pracy, 
- wypłacania wynagrodze� za prac� i innych �wiadcze� ze stosunku pracy, 
- urlopów wypoczynkowych, 
- nadzoru nad prawem pracy. 
 

Ponadto przedmiot wyst�pie� stanowiły zagadnienia legalno�ci zatrudnienia oraz 
technicznego bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
Odr�bn� grup� zagadnie� stanowiło 110 wniosków o wyci�gni�cie konsekwencji wobec 
winnych naruszenia praw pracowniczych w przypadku, gdy stopie� społecznego 
niebezpiecze�stwa czynu był nieznaczny lub brak było mo�liwo�ci wszcz�cia post�powania 
wykroczeniowego w stosunku do winnego. 
 
W 2007r. w zwi�zku ze stwierdzeniem wykrocze� inspektorzy pracy nało�yli 1656 
mandatów na ł�czn� kwot� 1.494.870 zł, skierowali 224 wnioski do s�du o ukaranie osób 
odpowiedzialnych za wykroczenia oraz zastosowali 345 �rodków wychowawczych. 
Ponadto w 119 przypadkach zło�yli zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przest�pstwa. 
 

W 2007 roku: 

- inspektorzy pracy OIP w Gda�sku rozpatrzyli 1866 skarg pracowniczych, co 
spowodowało, i� w tylu potencjalnie przypadkach wyeliminowane zostały spory pracownicze 
przed s�dami pracy /w 2006r. 1866 rozpatrzonych skarg/, 

Rok 2007 2006 
Decyzje  ogółem 28.788 34 559 
Decyzje wydane na pi�mie 18.627 22 848 
Decyzje wpisane do dziennika budowy 19 18 
Decyzje ustne 10.142 11 693 
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-    wyegzekwowali na rzecz pracowników kontrolowanych zakładów pracy kwoty  
ponad 4,4 mln zł, co wyeliminowało ewentualne post�powanie s�dowe i egzekucyjne  
i zaspokoiło nale�ne pracownikom �wiadczenia /w 2006r. – ok. 9,7 mln zł./;  
- udzielono 127.156 porad prawnych i technicznych, co spowodowało wzrost 
�wiadomo�ci prawnej tak pracodawców, pracowników, jak i organizacji zwi�zkowych,  
w zakresie profilaktyki i doprowadziło do wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowo�ci  
/w 2006. – 131.294/, 
-       poprzez wyst�pienia inspektorów pracy 3295 osób zatrudnionych dotychczas na 
podstawie stosunku cywilnoprawnego lub bez umowy uzyskało status pracownika. 
- 281 pracowników, na wniosek inspektorów pracy, otrzymało �wiadectwa pracy  
w zwi�zku z rozwi�zaniem lub wyga�ni�ciem stosunku pracy. 
 
 
 

Wyst�pienia i postanowienia Okr�gowego Inspektora Pracy w Gda�sku 
 
W okresie sprawozdawczym Okr�gowy Inspektor Pracy w Gda�sku skierował 1 wyst�pienie, 
którego adresatem był Prezes S�du Okr�gowego w Gda�sku.  

 

W 2007 roku Okr�gowy Inspektor Pracy w Gda�sku rozpatruj�c wnioski przekazane przez 
Pa�stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gda�sku, w zakresie zaj�cia  
stanowiska odno�nie wyra�enia zgody na obni�enie poziomu podłogi pomieszcze� pracy 
poni�ej poziomu otaczaj�cego terenu lub zastosowania w pomieszczeniach stałej pracy 
o�wietlenia elektrycznego, wydał odno�nie: 

• 185 spraw - postanowienia pozytywnych,  
• 14 spraw – postanowienia negatywne, w tym: 3 postanowienia dotyczyły odmowy 

lokalizacji pomieszcze� pracy poni�ej poziomu otaczaj�cego terenu, a 11 - odmowy 
wyra�enia zgody na zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wył�cznie o�wietlenia 
sztucznego, 

  

W 2007 roku Okr�gowy Inspektor Pracy w Gda�sku wydał 24 postanowienia dotycz�ce 
usuni�cia niezgodno�ci wyrobów z wymaganiami zasadniczymi. Wydane one zostały na 
podstawie art. 41b ust. 1 w zwi�zku z art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002r.  
o systemie oceny zgodno�ci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087) i dotyczyły ró�nego typu 
maszyn oraz �rodków ochrony indywidualnej. 
Na 24 post�powania wszcz�te przez OIP Gda�sk w 2007r., 20 - zako�czyło si� umorzeniem 
post�powania w zwi�zku  z usuni�ciem przyczyny nieprawidłowo�ci.  
 

 
Poprawa stanu bhp 

 
Działalno�� kontrolna i prewencyjna inspektorów pracy doprowadziła do poprawy stanu 
bhp w wielu zakładach, co uwidoczniło si� w szczególno�ci poprzez: 
 
- wyeliminowanie zagro�e� w stosunku do 1168 pracowników i innych osób 
zatrudnionych wbrew obowi�zuj�cym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych 
lub niebezpiecznych, poprzez skierowanie ich do innych prac  /w 2006r. – odno�nie 1100 
pracowników/; 
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- wyeliminowanie bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia 2723 pracowników,  
w stosunku do których inspektorzy pracy wstrzymali nakazami wykonywanie prac /w 2006r. - 
odno�nie 2777 pracowników /, 
- uregulowanie decyzjami i wnioskami sprawy oceny ryzyka zawodowego 30 tysi�cy 
pracowników /w 2006r. – 6 tysi�cy pracowników /,   
- wyegzekwowanie szkole� w dziedzinie bhp dla 4647 pracowników i 2107 pracodawców, 
- wyegzekwowanie lekarskich bada� profilaktycznych dla 2361 pracowników, 
- poprawie warunków pracy ok. 280 tys. pracownikom w drodze innych nakazów, 
- wyeliminowanie w 2007r. nieprawidłowo�ci dotycz�cych nowo budowanych obiektów. 
Inspektorzy pracy wnie�li 23 sprzeciwy oraz 97 uwag odno�nie przekazania do eksploatacji 
nowo wybudowanych zakładów pracy lub ich cz��ci.  
W wyniku współdziałania z mieszka�cami województwa pomorskiego w 2007r. inspektorzy 
pracy OIP w Gda�sku podj�li 126 kontroli, wskutek których spowodowali zlikwidowanie 
zagro�e� publicznych, które miały najcz��ciej zwi�zek z prowadzonymi robotami 
budowlanymi.  
Nale�y równie� doda�, �e poprawił si� stopie� realizacji przez pracodawców decyzji 
nakazowych, do nich skierowanych - z 93,4% w 2006r. do 95,2% w 2007r. Potwierdziły to 
rekontrole. 

Działalno�� promocyjna i prewencyjna 
 

 

Rok 2007 był znamienny pod wzgl�dem wzmo�onej działalno�ci promocyjnej  
i prewencyjnej, w szczególno�ci w budownictwie i rolnictwie. Jak co roku, zorganizowano: 
- konkurs "Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej" - promuj�cy najlepsze praktyki  
w zakresie poprawy warunków bezpiecze�stwa pracy oraz eliminacji istniej�cych w ich 
zakładach zagro�e�, 
 

- konkurs dla dziennikarzy. 
- konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemio�le. 
W styczniu 2007r. odbyło si� podsumowanie konkursu "Bezpieczna Budowa". Honorow� 
nagrod� otrzymał Prezes Zarz�du „Hydrobudowa S.A” w Gda�ska pan Wojciech Czajko. 
Realizowane były ponadto: 
-  program promocyjny „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach", którego 
celem było podniesienie poziomu bezpiecze�stwa pracy i przestrzegania prawa pracy  
w małych zakładach poprzez realizacj� programu naprawczego dostosowuj�cego warunki 
pracy do obowi�zuj�cych wymaga� prawa.  
- kampania informacyjno – promocyjna „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, 
- kampania informacyjno – promocyjna dot. zapobiegania dolegliwo�ciom mi��niowo 
– szkieletowym przy r�cznych pracach transportowych,  
- program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom przeci��enia 
psychicznego i stresu w pracy” . 
 
Przykładowo: 
W 2007r. realizowany był program prewencyjny „Przestrzeganie prawa pracy  
w małych zakładach”. Celem programu jest podniesienie poziomu bezpiecze�stwa pracy  
i przestrzegania prawa pracy w małych zakładach poprzez realizacj� programu 
naprawczego dostosowuj�cego warunki pracy do obowi�zuj�cych wymaga� prawa. 
Pomorscy przedsi�biorcy aktywnie uczestnicz� w tym programie. Od momentu jego 
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wprowadzenia z wynikiem pozytywnym uko�czyło go ju� 131 pracodawców i uzyskało 
Dyplomy Pa�stwowej Inspekcji Pracy. W dniu 20.06.2007 r. w siedzibie Okr�gowego 
Inspektoratu Pracy w Gda�sku odbyło si� uroczyste podsumowanie omawianego programu 
prewencyjnego, który w 2007r. pozytywnie zako�czyło kolejnych 11 pracodawców. 
Uczestnicy programu otrzymali z r�k Okr�gowego Inspektora Pracy w Gda�sku Dyplomy 
Pa�stwowej Inspekcji Pracy stanowi�ce wyró�nienie za podj�te działania zmierzaj�ce do 
poprawy poziomu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia w zakładzie. W uroczysto�ci 
uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszaj�cych pracodawców, przedstawiciele 
mediów i inspektorzy pracy. 
 
Stałym elementem funkcjonowania OIP w ramach działa� profilaktycznych, podobnie jak  
w latach ubiegłych, była współpraca z dziennikarzami prasy lokalnej, radia  
i telewizji. Na podstawie udost�pnianych materiałów oraz informacji czy udzielanych 
wywiadów opublikowano w prasie 36 artykułów i 6 wywiadów kierownictwa OIP, 
wyemitowano w radiu i telewizji 3 wywiady kierownictwa OIP, 8 audycji radiowych  
i 7 telewizyjnych, w których przedstawiono opinie inspektorów pracy o zagadnieniach  
z zakresu prawa pracy. 
Efektem publikacji w lokalnych �rodkach masowego przekazu było przybli�enie 
społecze�stwu zagadnie� prawa pracy oraz popularyzacja informacji dotycz�cych  zakresu 
działania Pa�stwowej Inspekcji Pracy.  
 
Inspektorzy pracy Okr�gowego Inspektoratu Pracy w Gda�sku corocznie przekazuj� pełne 
pakiety informacji innym organom oraz partnerom społecznym poprzez pisma  
o charakterze informacyjno – prewencyjnym, inspiruj�c je do działania w zakresie 
ochrony pracy, w tym bezpiecze�stwa i higieny pracy. Współpraca z organami nadzoru nad 
warunkami pracy polegała na kierowaniu pism zawiadamiaj�cych o dokonanych ustaleniach 
oraz o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowo�ciach, w celu ich słu�bowego 
wykorzystania zgodnie z wła�ciwo�ci� i kompetencjami adresatów. W 2007r. skierowano 
kilkaset takich pism. 
 
OIP w Gda�sku corocznie uczestniczy w imprezach wystawienniczych organizowanych 
przez Mi�dzynarodowe Targi Gda�skie S.A., np. w dniach 30.03.2007r. – 01.04.2007r.  
w X Targach Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa BALTPIEK oraz XII Targach 
Wyposa�enia i Zaopatrzenia Obiektów Gastronomicznych, Hoteli i Sklepów GASTROEXPO. 
W targach zorganizowanych przez MTG S.A. w Gda�sku brało udział ponad 220 wystawców 
z kraju i zagranicy. Na stoisku OIP Gda�sk zarówno wystawcy, jak i go�cie mogli 
nieodpłatne otrzyma� wydane przez Pa�stwow� Inspekcj� Pracy publikacje oraz uzyska� 
porady prawne i techniczne. Ponadto Nadinspektor pracy Henryk Batarowski uczestniczył  
w pracach jury konkursu o nagrod� promocyjn� Targów BALTPIEK i GASTROEXPO 
„Mercurius Gedanensis”. 
  
W 2007r. zanotowano równie� udział inspektorów pracy w Targach Pracy, zarówno  
w Gda�sku, Gdyni, które były organizowane na terenie wy�szych uczelni /np. AWFiS/ oraz 
urz�dy pracy. Szacujemy, �e w czasie targów kilkaset osób uzyskało porady  
z zakresu prawa pracy. 
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Prewencja i promocja w rolnictwie indywidualnym 
Oceniaj�c działania zrealizowane w rolnictwie indywidualnym w roku 2007, mo�na �miało 
powiedzie� o udanej kampanii na rzecz poprawy bezpiecze�stwa w rolnictwie. 
Działalno�� ta  prowadzona była m.in. poprzez:  
- zorganizowanie spotka� z  uczniami szkół podstawowych i gimnazjum /w 2007r. – 21 

spotka� z 2154 uczniami/ , 
- 23 prelekcje dla rolników, sołtysów i harcerzy – ł�cznie dla 2234 osób, 
- wizytacje w gospodarstwach rolników indywidualnych podczas prac �niwno-omłotowych 

oraz innych prac sezonowych w rolnictwie/w 2007r. –  wizytacje 149 gospodarstw oraz 
134 prac �niwnych i omłotowych/, 

- prowadzenie 4 punktów informacyjnych w czasie targów rolnych w Starym Polu,  
w Lubaniu i w czasie do�ynek w Mikołajkach Pomorskich – imprezy te odwiedziło ok. 
7000 osób. 

- współprac� z ANR Oddziałem w Gda�sku, Pomorskim O�rodkiem Doradztwa 
Rolniczego, Oddziałami KRUS, Komendami Powiatowymi Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, 
władzami samorz�dowymi, szkołami, gminnymi o�rodkami kultury oraz z Regionalnym 
Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Starym Polu, 
organizatorem 	uławskich Targów Rolnych oraz konferencji o tematyce rolniczej.  

Pa�stwowa Inspekcja Pracy wł�cza si� w organizacj� wielu przedsi�wzi��, corocznie  
uczestniczy w 	uławskich Targach Rolnych, a ostatnio tak�e Targach Rolno-Przemysłowych 
w Lubaniu.  
 
Rok 2007 był bardzo owocny, je�li chodzi o działalno�� prewencyjn� w rolnictwie. Wyrazem 
tej działalno�ci był np. współudział Okr�gowego Inspektoratu Pracy w Gda�sku przy 
organizowaniu 10 konkursów dla �rodowiska wiejskiego. Nale�y tu wymieni� np. 
nast�puj�ce konkursy:  
Regionalny Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - 2007”, 
Konkurs dla rolników „Bezpieczna praca w Rolnictwie”, 
Konkurs dla rolników „W Rolnictwie pracujemy Bezpiecznie”, 
Konkurs dla rolników i dzier�awców „Bezpieczna praca w rolnictwie”, 
konkurs plastyczny w Przodkowie, 
konkurs plastyczny „Bezpieczna praca i wakacje na wsi” w Starym Dzierzgoniu, 
 „Olimpiada młodych producentów rolnych” . 
W konkursach tych wzi�ły udział 1364 osoby. 

W dniu 12.10.2007r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gda�sku uroczy�cie obchodzono jubileusz 
50-lecia działalno�ci Pomorskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w Gda�sku. W�ród 
zaproszonych go�ci byli: Bo�enna Walczak-Siwek Okr�gowy Inspektor Pracy oraz Antoni 
Antonik starszy inspektor pracy. W zwi�zku z bardzo dobr� współprac� Okr�gowego 
Inspektoratu Pracy z Pomorskim O�rodkiem Doradztwa Rolniczego w Gda�sku przy 
inicjowaniu przedsi�wzi�� na rzecz poprawy bezpiecze�stwa pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych Pani Bo�enna Walczak-Siwek wr�czyła na r�ce Pani Aldony Ło� 
Dyrektora Pomorskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego w Gda�sku list gratulacyjny  
i przekazała podzi�kowania dla wszystkich współpracowników. 
 
Podkre�li�  nale�y równie�: 
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- przy OIP w Gda�sku funkcjonuje Wojewódzka Komisja Bezpiecze�stwa i Higieny Pracy 
w Rolnictwie ds. Rolnictwa Indywidualnego, pod przewodnictwem Z-cy Okr�gowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru, 

- utworzenie w 2007r. 2 komisji ds. rolnictwa przy Starostach Powiatowych w L�borku  
i Sztumie. 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz z innymi 
instytucjami 
 
W 2007r. współpraca z innymi organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy dotyczyła 
przede wszystkim: Inspekcji Transportu Drogowego, Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej, 
Urz�du Dozoru Technicznego, Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, Policji, Prokuratury, Urz�du 
Nadzoru Budowlanego, Wy�szego Urz�du Górniczego /Oddziału w Poznaniu/. 
W okresie sprawozdawczym współdziałanie z ww. organami oraz instytucjami, takimi jak np. 
ZUS, WOMP, miało miejsce 562 razy, mi�dzy innymi przy realizacji takich zagadnie�  
z programu działania PIP jak np.: 

- opiniowanie odst�pstw od przepisów dotycz�cych lokalizacji pomieszcze� stałej pracy 
poni�ej poziomu terenu oraz o�wietlenia ww. pomieszcze� pracy wył�cznie 
o�wietleniem elektrycznym, 

- bezpiecze�stwo pracy w zakładach budowlanych, 

- analizowanie przyczyn i okoliczno�ci wypadków przy pracy, 

- kontrole stacji autogazu, 

- kontrola sporz�dzania przez pracodawców karty ZUS IWA /tu: współpraca z ZUS/. 

   
W dniu 25 maja  2007r.  Okr�gowy Inspektor Pracy w Gda�sku Bo�enna Walczak  - Siwek  
oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Gda�sku Wiesław 
Lewandowski zawarli porozumienie maj�ce na celu organizowanie i prowadzenie 
wspólnych przedsi�wzi�� w zakresie zapobiegania oraz eliminowania narusze� przepisów 
prawa pracy u przedsi�biorców wykonuj�cych działalno�� gospodarcz� w zakresie 
transportu drogowego lub niezarobkowego krajowego i mi�dzynarodowego przewozu 
drogowego, w szczególno�ci przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców oraz 
przepisów dotycz�cych transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. 

 

Na uwag� zasługuje tak�e współdziałanie Okr�gu ze �rodowiskiem uczelni wy�szych. Jego 
realizacja opiera si� głównie na udzielaniu konsultacji studentom, realizuj�cym prace 
dyplomowe z zakresu ochrony pracy, oraz udziale inspektorów pracy w konferencjach 
naukowych organizowanych przez uczelnie. 

 
 
SYTUACJA W GOSPODARCE MORSKIEJ 
 
1. Budowa i remonty statków 
Rok 2007 w Stoczni Gdynia S.A. charakteryzował si� dalszymi perturbacjami finansowymi, 
z którymi wi�zały si� opó
nienia wypłat wynagrodze�. Jakkolwiek wypłacane s� bie��ce 
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wynagrodzenia za prac�, to zadłu�enie zakładu w innych podmiotach (ZUS, dostarczyciele 
energii i materiałów) nadal jest olbrzymie. W dalszym ci�gu stocznia zalega z wypłatami 
pozostałych �wiadcze� pracowniczych. Aktualnie, stocznia przygotowuje si� do 
prywatyzacji.  
Podobnie trudna sytuacja finansowa ma miejsce w Stoczni Gda�sk SA. 
W zwi�zku z tym nakłady na bezpiecze�stwo pracy w ww. stoczniach s� niedostateczne  
i tylko zwolnieniu tempa produkcji i wysiłkowi słu�b bezpiecze�stwa i higieny pracy 
zawdzi�cza� mo�na, �e nie odnotowano znacznego wzrostu wypadków przy pracy w tych 
zakładach. 
Odmiennie nale�y okre�li� sytuacj� finansow� i produkcyjn� Stoczni Północnej S.A.  
w Gda�sku, która weszła w skład grupy kapitałowej Gda�skiej Stoczni „REMONTOWA” SA. 
Zakład buduje statki małe do �rednich, promy fiordowe, statki obsługi wie� wiertniczych itp. 
Oprócz realizacji kontraktów, stocznia zaczyna budowa� statki „na sprzeda�”, to jest  
specjalistyczne statki, niezakontraktowane wcze�niej. W stosunku do lat ubiegłych znacznie 
polepszyła si� w tej stoczni działalno�� słu�by bhp. Oceni� mo�na, �e poziom organizacji 
bezpiecze�stwa pracy i nakłady na inwestycje podnosz�ce stan bhp w tej stoczni kwalifikuj� 
j� do wdro�enia w krótkim czasie systemu zarz�dzania bezpiecze�stwem. 

Produkcj� okr�tow� rozwijały tak�e małe zakłady, wykonuj�ce niezale�ne od 
Stoczni Gdynia S.A. zamówienia, głównie kontrahentów niemieckich i skandynawskich, 
produkuj�ce przede wszystkim kadłuby, sekcje okr�towe czy te� nadbudówki do dalszego 
monta�u i wyposa�ania w stoczniach kontrahentów. Nale�ały do nich m.in., Stocznia „Wisła” 
S.A., „DAMEN” Spółka z oo., „CRIST” Spółka z oo. Przy tego rodzaju produkcji 
podstawowym zagro�eniem pozostawała praca na wysoko�ci. W efekcie, wła�nie przy 
pracach na wysoko�ci stwierdzano najwi�cej narusze� przepisów, dotycz�cych zarówno 
dopuszczania i odbioru rusztowa�, ich oznakowania, jak równie� niezachowania 
parametrów technicznych dotycz�cych odległo�ci pomostów roboczych, ich ci�gło�ci, 
wyposa�enia w barierki na odpowiedniej wysoko�ci oraz w deski kraw��nikowe, a tak�e 
niezapewnienia bezpiecze�stwa przy komunikacji pionowej na rusztowaniach. Stwierdzano 
przypadki niezapewnienia odpowiedniej stabilno�ci rusztowa� poprzez nieprawidłowe 
posadowienie, brak kotwie�, czy te� przez nieprawidłowe ich obci��anie uko�ne. 

U pracodawców zatrudniaj�cych mniejsz� ilo�� pracowników, w tym �wiadcz�cych 
usługi produkcyjne dla stoczni, ilo�� wypadków przy pracy, w tym �miertelnych, wskazuje na 
potrzeb� szczególnego nadzoru. Mniejsze podmioty realizuj�ce produkcj� głownie  
z wykorzystaniem podwykonawców, nie przestrzegały w roku 2007r. zasad zapewnienia 
takiej koordynacji nadzoru prac, która zapewniałaby bezpiecze�stwo pracownikom 
wszystkich pracodawców wykonuj�cych w tym samym miejscu prac�.  

Praca w normalnym trybie odbywała si� natomiast w stoczniach remontowych, to 
jest głównie w Gda�skiej Stoczni „REMONTOWA” S.A., w Stoczni Remontowej „NAUTA” 
S.A. w Gdyni.  

W stoczni „REMONTOWA” S.A. podejmowane s� znaczne wysiłki dla poprawienia 
stanu bhp, pomimo du�ych zakresów wykonywanych tam prac o szczególnym zagro�eniu, 
co wynika zarówno z wdro�enia �rodków profilaktycznych po po�arach na zbiornikowcach, 
jakie miały miejsce w latach ubiegłych, jak równie� z dobrej organizacji słu�b prewencji oraz 
bezpiecze�stwa i higieny pracy w tej stoczni. Procentuj� tam tak�e do�wiadczenia  
z remontów wie� wiertniczych, na których kontrahenci wymogli przestrzeganie specjalnych 
procedur bezpiecze�stwa. 
      Z analizy statystycznej wypadków przy pracy, jakie zaistniały w stoczniach wynika, �e 
ich ilo�� i ci��ko�� w poszczególnych zakładach na przestrzeni ostatnich trzech lat 
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utrzymuje si� prawie na niezmienionym poziomie. Ilo�� wypadków przypadaj�cych  
w stoczniach na tysi�c zatrudnionych pracowników jest dwu- do trzykrotnie wy�sza, ni� 
statystyczna �rednia dla całej gospodarki. W zwi�zku z odpływem za granic� znacznej ilo�ci 
wykwalifikowanych pracowników w zawodach „stoczniowych”, to jest monter kadłuba, 
monter maszyn i urz�dze� okr�towych, spawacz, malarz – konserwator, prac� w stoczniach 
podejmuj� ludzie mniej wykwalifikowani i bez do�wiadczenia. Spowodowało to wzrost 
wypadków lekkich, wynikaj�cych z braku nawyków bezpiecznego poruszania si� po terenie 
zakładu i po budowanych lub remontowanych statkach.  

W najwi�kszych stoczniach w obserwuje si� nadal tendencj� spadkow� w ilo�ci 
stwierdzanych chorób zawodowych.  
  
2. Porty 
Główne porty wybrze�a gda�skiego oraz prawie wszystkie spółki przeładunkowe w roku 
2007 osi�gn�ły dobre wyniki finansowe.  
Zmniejszyły si� globalnie przeładunki w porcie Gda�sk. Wynika to z drastycznego spadku 
załadunków w�gla energetycznego w Porcie Północnym, natomiast rekordowo wysokie 
przeładunki odnotował Gda�ski Terminal Kontenerowy. Oprócz kontenerów, towarem, 
którego przeładunki stale wzrastaj� s� samochody osobowe.  
1 czerwca 2007 r. rozpocz�ł działalno�� terminal kontenerowy DCT Gda�sk SA, w którym 
zako�czono pierwsz� faz� budowy. Po zako�czeniu drugiej fazy terminal osi�gnie zdolno�� 
przeładunkow� 1 mln ton. 
W spółkach przeładunkowych portu Gdynia, pomimo spadku przeładunków w�gla i koksu, 
ł�czna ilo�� przeładowanych towarów masowych zwi�kszyła si�. Obserwuje si� tak�e stały 
wzrost przeładunków kontenerów. 
Ilo�� i ci��ko�� wypadków przy pracy podczas przeładunku w portach morskich uległa 
stałemu zmniejszeniu. 
Mo�liwo�� podniesienia stanu bezpiecze�stwa pracy w portach morskich w najwi�kszym 
stopniu le�y po stronie szeroko rozumianego przygotowania pracowników do wykonywania 
pracy oraz egzekwowania nale�nej organizacji stanowisk pracy. 
Najcz��ciej naruszane przepisy i zasady bhp dotycz� obiektów i pomieszcze� pracy, 
transportu oraz magazynowania i składowania. 
Pojawiły si� natomiast problemy ze stosowaniem prawa pracy w zakresie czasu pracy,  
w szczególno�ci w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym w Gdyni. Ich skuteczne rozwi�zanie 
wymaga zatrudnienia dodatkowej ilo�ci pracowników. Specyfika stosowanej tam technologii 
wymaga wyszkolenia odpowiedniej ilo�ci ludzi do skomplikowanej obsługi specjalistycznych 
urz�dze� przeładunkowych. 

 
3. Rybołówstwo morskie 
W roku 2007 inspektorzy pracy SKGM nie poddawali ocenie warunków pracy na statkach 
uprawiaj�cych połowy dalekomorskie, poniewa� praktycznie polska flota statków rybackich 
przestała istnie�. 

Rybołówstwo bałtyckie uprawiane jest na kutrach rybackich. Wraz z obserwowanymi 
ograniczeniami połowowymi dorszy spadła rentowno�� prowadzonej działalno�ci rybaków. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, �e rybacy nie inwestuj� w swe �rodki pracy, w tym  
w bezpiecze�stwo i higien� pracy, utrzymuj�c kutry w stanie zapewniaj�cym minimum 
bezpiecze�stwa �eglugi wymaganego przez administracj� morsk�. 
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Inspektorzy pracy SKGM kontrolowali na kutrach stosowanie przepisów prawa pracy,  
w tym w szczególno�ci przepisów i zasad bhp na kutrach rybackich poławiaj�cych na 
Bałtyku. Stwierdzano m.in.: 
- Brak lub niezgodnie z przepisami ustawy o pracy na morskich statkach handlowych 

zawierane z pracownikami umowy o prac� na kutrze, 
- Nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, w tym nieprowadzenie ewidencji czasu 

pracy.  
- Braki wyposa�enia siłowni, w tym braki osłon nap�dów mechanizmów podwieszonych 

na silnikach głównych, braki opisów cz��ci armatury, nieumocowane do konstrukcji 
płyty podłogi w siłowni, nieprawidłowy stan instalacji wydechowych silników głównych. 

- Nieprawidłowo�ci dotycz�ce sieci elektrycznych i armatury. 
 
  
4. �egluga 
 

Istniej�ce jeszcze na terenie wła�ciwo�ci OIP Gda�sk przedsi�biorstwa �eglugowe 
posiadaj� pojedyncze statki pod polsk� bander�. Polsk� przynale�no�� posiadaj� natomiast 
statki �eglugi przybrze�nej, krajowej, osłoni�tej i portowej. OIP Gda�sk nie realizował  
u armatorów jednostek b�d�cych w eksploatacji szczególnych tematów kontrolnych, 
natomiast kontrolowano zgodno�� budowy i wyposa�enia jednostek z przepisami bhp  
w ramach realizacji tematu Nr 99, dotycz�cego odbioru statków i innych jednostek 
pływaj�cych. Dokonano oceny 10 statków �ródl�dowych. Były to: 1 pogł�biarka, 5 statków 
do zarobkowego przewozu pasa�erów, 1 pływaj�cy lokal gastronomiczny, 1 łód
 
inspekcyjna i 2 holowniki. W 2 przypadkach wydano orzeczenia o niedopuszczeniu statku do 
eksploatacji. 

 
* * * 

 
 
 

Ocena warunków pracy w województwie pomorskim i wnioski sformułowane  
w zwi�zku z realizacj� tematów kontrolnych w 2007r. 
 
Na podstawie kontroli pracodawców, które były prowadzone w ramach poszczególnych 
tematów z harmonogramu zada� kontrolnych w 2007r., opracowano w OIP w Gda�sku 
szereg wniosków, w tym legislacyjnych, z których najciekawsze przedstawiono poni�ej. 
 
1/ SKARGI PRACOWNICZE 
Odnosz�c ilo�� skarg z 2007r. do danych z lat ubiegłych nasuwa si� wniosek, i� wielko�ci te 
utrzymuj� si� na porównywalnym poziomie. Tak jak w poprzednich latach najcz��ciej 
dochodz� swych praw byli pracownicy, nie pozostaj�cy w stosunku pracy  
z danym pracodawc� (stanowi� oni około 48% skar��cych). Najprawdopodobniej wynika to 
z faktu, i� w trakcie trwania stosunku pracy pracownicy obawiaj� si� konsekwencji 
zwi�zanych ze zło�eniem skargi do Inspekcji Pracy. Potwierdzaj� dane statystyczne,  
z których wynika, �e jedynie 21% skar��cych pozostawało w stosunku pracy. Dziwi� mo�e 
za to fakt, i� jedynie 4% skarg zostało zło�onych przez zwi�zki zawodowe. Nie ulega 
w�tpliwo�ci, �e pracownicy maj� coraz wi�ksz� �wiadomo�� przysługuj�cych im praw, a co 
za tym idzie równie� ich narusze� przez pracodawc�. Z drugiej za� strony na ilo�� narusze�, 



 
OIP GDA�SK 

 13

poza celowymi działaniami pracodawcy, ma wpływ słaba znajomo�� przepisów prawa pracy 
pracodawców oraz podmiotów �wiadcz�cych usługi kadrowo-płacowe. 
 Nadal utrzymuje si� prymat skarg dotycz�cych wynagrodzenia za prac�, które 
stanowi� 34% ogółu. W�ród najcz��ciej poruszanych tematów z tego zakresu najcz��ciej 
powtarzanymi zagadnieniami s�: niewypłacalnie wynagrodzenia, wypłacanie �wiadcze� lub 
ich cz��ci bez ewidencjonowania, a tak�e zani�anie b�d
 opó
nianie wypłat wynagrodze�. 
Nale�y zaznaczy�, i� nieterminowe wypłacanie wynagrodze� lub ich zani�anie przenosi 
ryzyko prowadzenia działalno�ci gospodarczej z pracodawcy na pracowników stanowi�c 
swoisty sposób kredytowania przez pracowników działalno�ci gospodarczej. Jednak�e 
nale�y zaznaczy�, i� w stosunku do ubiegłego roku w tej w kwestii nast�pił spadek skarg  
o 6%.   Kontrole z tego zakresu wykazały, �e 58% skarg dotycz�cych wynagrodze� okazało 
si� by� zasadnymi. 
 Nadal istotny (11%) odsetek skarg stanowi� skargi anonimowe, których forma 
dyktowana jest obaw� pracowników przed utrat� miejsca pracy. Dotycz� one z reguły nie 
wypłacania b�d
 nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, a w dalszej kolejno�ci 
nieprzyznawania dodatków za prac� w godzinach nadliczbowych, czy niespełniaj�cych 
podstawowych wymogów bhp warunków pracy. 
 Podsumowanie przytoczonych wy�ej powodów naruszania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy wskazuje, �e tak jak dotychczas, podstawowymi pobudkami s�: 
wysokie koszty zwi�zanie z zatrudnianiem pracowników, nieznajomo�� b�d
 �wiadome 
ignorowanie przepisów prawa pracy oraz trudna sytuacja ekonomiczna wielu 
przedsi�biorstw. W zakresie egzekwowania nale�nych pracownikom �wiadcze� pieni��nych 
wskazanym jest przyspieszenie procedur s�dowych oraz egzekucji wydawanych przez s�dy 
wyroków, maj�ce na celu popraw� skuteczno�ci całego post�powania.  
 
2/   WYKONYWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW ORZECZE� S	DÓW PRACY  
Analiza dokumentacji pokontrolnej zwi�zanej z nadzorem Inspekcji Pracy nad realizacj� 
orzecze� s�dów pracy wykazała, i� współczynnik niewykonanych orzecze� s�dów pracy 
utrzymuje si� na wysokim poziomie i wynosi  64% skontrolowanych orzecze�. Nast�pił 
zatem w porównaniu do 2006r. wzrost niewykonalno�ci o 44%. Najwi�ksza ilo�� 
niewykonanych orzecze� dotyczy �wiadcze� pieni��nych ze stosunku pracy. Niewykonanie 
orzecze� dotycz�cych innych roszcze� pracowniczych jest najcz��ciej powi�zane  
z roszczeniami pieni��nymi.  
 

 

 

3/ PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY KIEROWCÓW 

Kontrole, które przeprowadzone zostały w 2007 roku w ramach realizacji tematu w zakresie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, wykonane zostały w 14 zakładach 
pracy sektora prywatnego oraz w jednej instytucji pa�stwowej – �wiadcz�cej usługi na rzecz 
społecze�stwa. W ka�dym z kontrolowanych zakładów pracy wyst�piły w mniejszym lub 
wi�kszym stopniu naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców. Zaobserwowano 
główne przyczyny stwierdzonych narusze� przepisów, jak np.:  

1) D��enie pracodawców do minimalizacji kosztów zwi�zanych z prowadzeniem 
działalno�ci, co charakterystyczne jest dla wielu bran� działalno�ci, nie tylko transportu 
drogowego. Kontrole przeprowadzone w 2007r. wykazały, i� wi�ksza skala narusze� 
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przepisów o czasie pracy kierowców miała miejsce w przedsi�biorstwach zatrudniaj�cych 
kierowców na potrzeby własne przedsi�biorstwa (działalno�� w zakresie produkcji  
i sprzeda�y wyrobów budowlanych, handel, przeładunek i magazynowanie towarów), ni� w 
firmach nale��cych do bran�y zajmuj�cej si� w sensie stricto transportem drogowym 
krajowym i zagranicznym.     

2) Nowym zjawiskiem, które nasiliło si� w ostatnim roku jest fakt, �e pracodawcy coraz 
cz��ciej tłumacz� nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców brakiem 
kandydatów do pracy, posiadaj�cych uprawnienia do prowadzenia pojazdów 
wyspecjalizowanych. Zbyt mały stan zatrudnienia kierowców prowadzi do konieczno�ci 
przekraczania norm czasu pracy i nie udzielania pracownikom nale�nych minimalnych 
przerw w prowadzeniu pojazdu oraz dziennych i tygodniowych odpoczynków.   

3) Wysoki stopie� komplikacji obowi�zuj�cych przepisów w zakresie czasu pracy 
kierowców, co prowadzi do niezrozumienia i braku znajomo�� przepisów prawa o czasie 
pracy kierowców w�ród pracodawców.  

Przeprowadzone kontrole wskazuj� na konieczno�� podejmowania działa� maj�cych 
na celu eliminowanie nieprawidłowo�ci polegaj�cych na nieprzestrzeganiu przepisów  
o czasie pracy kierowców, poprzez:  

1) Szersz� współprac� inspektorów pracy Pa�stwowej Inspekcji Pracy z inspektorami 
Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, poprzez informowanie  
o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowo�ciach dotycz�cych norm 
prowadzenia pojazdu i obowi�zkowych odpoczynków kierowców, czy te� poprzez 
prowadzenie kontroli wspólnych w przedsi�biorstwach transportowych.  

2) Proponowanie dalszych zmian w ustawie o czasie pracy kierowców. Znowelizowana 
ustawa o czasie pracy kierowców jest przepisem obarczonym bł�dami i lukami 
prawnymi. Przykładowo w art. 11 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców zniesiono 
obowi�zek ustalania rozkładów czasu pracy dla kierowców wykonuj�cych przewozy 
rzeczy. Ustawodawca nie zastrzegł, �e zwolnienie dotyczy wył�cznie zatrudnionych 
w podstawowym systemie czasu pracy, czyli przez 8 h na dob� i �rednio 40 h na 
tydzie�. Powy�sze powoduje, �e pracodawcy w ogóle nie opracowuj� 
harmonogramów czasu pracy, niezale�nie od stosowanego systemu czasu pracy. 
Taka praktyka uniemo�liwia zarówno pracodawcy, jak i inspektorowi pracy – 
dokonania prawidłowego rozliczenia czasu pracy dla kierowców zatrudnionych  
w równowa�nym systemie czasu pracy.  

 
4/ KONTROLE PRAC WYKONYWANYCH W MIEJSCACH OGÓLNODOST
PNYCH 
(ZAGRO�ENIA O CHARAKERZE PUBLICZNYM) 
Wnioski z kontroli przeprowadzonych w roku 2007r. s� nast�puj�ce: 

- Niemal 82% zgłosze� zagro�e� wypadkowych w miejscach publicznych znajduje 
potwierdzenie, tak wi�c konieczne jest kontynuowanie kontroli na podstawie takich 
zgłosze�, 

- 54% zgłosze� zagro�e� wypadkowych w miejscach publicznych dotyczy zagro�enia 
przedmiotami spadaj�cymi z góry w terenach otwartych, a wi�c dotyczy najcz��ciej prac 
wykonywanych na rusztowaniach (dot. docieplania budynków). Konieczne jest wi�c 
dalsze podejmowanie działalno�ci prewencyjnej szczególnie w zakresie takich robót, 
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- 81,9% nieprawidłowo�ci w roku 2007 regulowana była przez Inspektorów Pracy 
decyzjami ustnymi, a wi�c daj�cymi si� wykona� natychmiast w czasie kontroli. Nasuwa 
si� wi�c wniosek, �e wi�kszo�� nieprawidłowo�ci wynika z jeszcze wi�kszego ni�  
w roku poprzednim lekcewa�enia przez pracodawców przepisów bhp, a nie z powodu 
obiektywnych trudno�ci. W roku 2006 75,5% decyzji zostało wydanych ustnie.  

- Bior�c pod uwag� ilo�� kontroli, decyzji i wymierzonych kar – najwi�ksze 
nieprawidłowo�ci w zakresie bezpiecze�stwa prowadzenia robót wyst�puj� w zakładach 
zatrudniaj�cych do 9 osób (65,9% kontroli, 63,8% mandatów, 64,9% decyzji, 100% 
wniosków o ukaranie). Wskazane jest podejmowanie działalno�ci prewencyjnej 
szczególnie w zakładach budowlanych zatrudniaj�cych do 9 osób. Zakłady o takiej 
charakterystyce najcz��ciej wykonuj� prace w miejscach publicznych, a wi�c generuj� 
najwi�cej zagro�e� nie tylko dla własnych pracowników, ale równie� dla osób 
postronnych. 

 
5/ BEZPIECZE�STWO PRACY W BUDOWNICTWIE 

Kontrole placów budów podejmowane były z uwagi na du�� liczb� wypadków przy pracy 
w zakładach tej sekcji gospodarki narodowej w stosunku do ogółu pracodawców.  
Przeprowadzone w 2007 roku kontrole w tym zakresie wykazały, �e wyst�puj�ce na placach 
budów zagro�enia dla zdrowia i �ycia osób wykonuj�cych tam prace, w stosunku do 
ubiegłych lat nie uległy zmianie. Nadal najcz��ciej wyst�puj�cym zagro�eniem �ycia  
i zdrowia pracowników budowlanych jest praca na wysoko�ci i praca w wykopach. Od lat  
w tym zakresie niewiele si� zmienia pomimo szczególnej uwagi, jak� przywi�zuje do tego 
zagadnienia Pa�stwowa Inspekcja Pracy.  
Wzrost skuteczno�ci działa� PIP na rzecz poprawy bezpiecze�stwa i higieny pracy na 
placach budowy nie b�dzie mo�liwy poprzez realizacj� jedynie zada� dora
nych, które 
wynikaj� z czynno�ci kontrolnych na przeprowadzanych na placach budowy, ale wymaga 
przede wszystkim działa� długofalowych, zawieraj�cych si� w szeroko poj�tej prewencji. 
Działania prewencyjne powinny koncentrowa� si� na dotarciu do �wiadomo�ci pracowników 
i pracodawców, przekonaniu ich o celowo�ci przestrzegania przepisów i zasad 
bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz utrwalaniu stosowania przepisów i zasad 
bezpiecze�stwa i higieny pracy jako nawyku. 
 
Wnioski legislacyjne. 
W roku 2007 uchwalono i wprowadzono w �ycie szereg zmian legislacyjnych dotycz�cych 
działania Pa�stwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzenie w �ycie tych zmian w sposób 
znacz�cy poprawiło skuteczno�� działa� inspektorów pracy na placach budowy i mo�e  
w niedługim czasie ograniczy� powszechn� do tej pory tendencj� zatrudniania osób na innej 
podstawie ni� stosunek pracy. Powy�sze zmiany, postulowane od lat m.in. przez Okr�gowy 
Inspektorat Pracy w Gda�sku, nie s� jednak wystarczaj�ce. W ocenie inspektorów pracy 
warunkiem dopuszczenia do wykonywania pracy zarobkowej powinna by� konieczno�� 
zgłoszenia osoby zatrudnionej do ubezpieczenia wypadkowego. Nadal nierozwi�zany jest  
problem rejestracji na placach budowy czasu pracy. Nieprecyzyjne, daj�ce du�� swobod� 
przepisy dotycz�ce tego zagadnienia s� powodem powszechnego lekcewa�enia  
i naruszania prawa w tym zakresie. Podstawowym warunkiem ograniczenia tego zjawiska 
jest zmiana przepisów w taki sposób, aby uniemo�liwi� pracodawcy tworzenie fikcyjnej 
ewidencji czasu pracy na koniec okresu rozliczeniowego.  
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Ubiegłoroczne zmiany legislacyjne nie obj�ły te� postulowanych zmian w Prawie 
budowlanym. Skuteczno�� działa� PIP uległaby poprawie dzi�ki rozszerzeniu kompetencji 
PIP o przypisane obecnie w Prawie budowlanym tylko Nadzorowi Budowlanemu  
mo�liwo�ci: 

1) wydawania decyzji administracyjnych inwestorowi, który zgodnie z art. 18 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane ma obowi�zek zorganizowa� proces budowy  
z uwzgl�dnieniem zawartych w przepisach zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia,  

2) wydawania decyzji administracyjnych ka�demu kierownikowi budowy, który zgodnie 
z art. 22 ustawy Prawo budowlane ma obowi�zek kierowa� budow� obiektu 
budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze�stwa i higieny pracy oraz 
koordynowa� działania zapewniaj�ce przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

3) kierowania do organów samorz�du zawodowego wniosków o zastosowanie kar 
dyscyplinarnych, okre�lonych w art. 96 ustawy Prawo budowlane, wobec 
kierowników budowy (obecnie takie uprawnienie, zgodnie z art.97 ustawy Prawo 
budowlane ma tylko organ nadzoru budowlanego wła�ciwy dla miejsca popełnienia 
czynu). 

Nale�y podkre�li�, �e organ posiadaj�cy obecnie kompetencje w tym zakresie nie korzysta z 
nich w sposób wystarczaj�cy, gdy� ograniczenia kadrowe Nadzoru Budowlanego nie 
pozwalaj� na prowadzenie szeroko zakrojonych kontroli. 
Pozostałe wnioski. 
Przeprowadzone na placach budowy w 2007 r. kontrole wykazały aktualno�� postulowanych 
w ubiegłych latach działa� długofalowych, takich jak:   

• systematyczne podnoszenie wiedzy inspektorów pracy w zakresie przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy na placach budowy oraz nowych technik 
budowlanych.  

• prowadzenie szeroko poj�tej prewencji w kierunku popularyzacji organizacji  
i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych.  

• wprowadzenie zagadnie� bezpiecze�stwa i higieny pracy do programu wszystkich 
szkół. 

 

6/ Przeprowadzone w 2007r. kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przy 
przewozie drogowym towarów niebezpiecznych wykazały, �e pomimo kilkuletniego 
funkcjonowania przepisów, pojawiaj� si� nieprawidłowo�ci przy ich stosowaniu.   
Z reguły jest to spowodowane niedbało�ci� w zakresie stosowania przepisów, a w znacznie 
mniejszym stopniu ich nieznajomo�ci�.  
Pracodawcy dysponuj� coraz wi�ksz� wiedz� w powy�szym zakresie, a tak�e pomoc� jak� 
stanowi� doradcy ds. bezpiecze�stwa. Równie� istotne znaczenie ma fakt przeprowadzania 
kontroli transportu drogowego przez Inspekcj� Transportu Drogowego, co w znacznym 
stopniu zmobilizowało pracodawców do działa� zgodnych z liter� prawa. 
Jednak�e stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowo�ci (pomimo ich znacznie mniejszej 
ilo�ci) wskazuj�, i� nadal pomocne s� kontrole funkcjonowania transportu drogowego  
w celu wyeliminowania ci�gle wyst�puj�cych w tym zakresie uchybie�.  

 

7/ Kontrole prowadzone w zakresie bezpiecze�stwa pracy w transporcie wewn�trz-
zakładowym dotyczyły eksploatacji wózków jezdniowych oraz przeno�ników. 
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Po przeprowadzonych kontrolach dotycz�cych wózków jezdniowych skierowano do 
prokuratury 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przest�pstwa okre�lonego w art. 63 
ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dozorze technicznym. W �adnym z tych przypadków post�powanie 
nie zako�czyło si� wniesieniem aktu oskar�enia. Pracodawcom nawet nie przedstawiono 
zarzutu popełnienia przest�pstwa. W dwóch przypadkach odmówiono wszcz�cia 
dochodzenia, natomiast  w dwóch pozostałych umorzono post�powanie.  

Reasumuj�c nale�y stwierdzi�, �e zawiadomienie prokuratury przez PIP o popełnieniu 
przest�pstwa, w praktyce nie powoduje dla pracodawcy �adnych sankcji, pomimo 
nieposiadania przez niego decyzji UDT o dopuszczeniu urz�dzenia do eksploatacji.  

Nale�y równie� podkre�li�, �e w przypadku eksploatacji wózków jezdniowych, które 
posiadaj� oznakowanie znakiem CE oraz s� zakupione niedawno ich stan techniczny nie 
budzi zastrze�e�. Gorzej sytuacja si� ma z wózkami starszymi, które zostały zakupione  
w latach 90 – tych, a nawet wcze�niej. Kontrole wykazały, ze wła�nie przy eksploatacji tych 
wózkach wykrywa si� wi�cej nieprawidłowo�ci.  
Niemniej inspektorzy pracy prowadz�cy kontrole w tym temacie zauwa�yli, �e pracodawcy 
coraz cz��ciej i szybciej wycofuj� stare wózki jezdniowe z eksploatacji i zakupuj� nowe  
w celu poprawy nie tylko wydajno�ci i ekonomiczno�ci pracy, ale równie� aby poprawi� 
warunki bhp kierowców wózków. 
 
8/ Wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie oceny ryzyka zawodowego wskazuj�, �e 
u ok. 20% ogółu kontrolowanych pracodawców nie przeprowadzono udokumentowanej 
oceny ryzyka zawodowego lub, �e ocena ta nie obj�ła swoim zakresem wszystkich 
stanowisk pracy.  
W kontrolowanych zakładach stosowano ró�ne metody szacowania ryzyka zawodowego.  
W�ród nich przewa�ały metody opisane w PN-N-18002 (38,9%) oraz  metoda Risk-Score  
(33,3%). 
Z kontroli przeprowadzonych w roku 2007 wynika, �e nadal bardzo cz�sto ocena ryzyka 
zawodowego staje si� celem samym w sobie. Kontrole wykazały, �e w ok.55% zakładów  
w ogóle nie zaplanowano działa� koryguj�cych po przeprowadzonej ocenie.      
 
 
10/ Podczas kontroli supermarketów stwierdzono, ze stan przestrzegania przepisów 
prawa pracy w hipermarketach poprawia si� z roku na rok. Słu�by kadrowe s� coraz lepiej 
wyszkolone. Pracodawcy na przestrzeni ostatniego roku zainwestowali fundusze  
w zmian� i modernizacj� systemów informatycznych analizuj�cych czas pracy, co 
doprowadziło do znacznej poprawy w tej dziedzinie. Praktycznie wszystkie nieprawidłowo�ci 
dotycz�ce czasu pracy, stwierdzono tylko w jednym markecie i wynikały ze znacznych 
braków kadrowych. Pozostałe hipermarkety radz� sobie w tym zakresie.  
Mimo prowadzenia kompleksowych kontroli w hipermarketach od wielu lat, nadal stwierdza 
si� naruszenia przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. Du�ym zaskoczeniem jest fakt 
niezapewnienia szkole� okresowych pracownikom dwóch hipermarketów.  
Wiele nieprawidłowo�ci podczas bie��cej działalno�ci stwierdzono w hipermarketach 
„spo�ywczych”. Były to zarówno naruszenia ładu i porz�dku w pomieszczeniach pracy  
i pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, jak i znacznie powa�niejsze naruszenia 
przepisów, do których zaliczy� mo�na dopuszczanie pracowników do pracy na wózkach 
jezdniowych bez decyzji dopuszczaj�cej wózki do ruchu i bez udokumentowanego 
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przegl�du wózka, czy te� dopuszczanie pracowników do pracy bez wymaganych �rodków 
ochrony indywidualnej. 
W ocenie inspektorów pracy nieuchronno�� kontroli działa mobilizuj�co na dyrektorów 
marketów, zatem zwłaszcza w marketach „spo�ywczych” kontrole powinny by� 
kontynuowane. Dzi�ki zwi�kszonemu nadzorowi prowadzonemu od kilku lat, odnotowuje si� 
popraw� praworz�dno�ci w hipermarketach. Ze wzgl�du na du�� liczb� pracuj�cych w nich 
osób, nale�y nadal prowadzi� kontrol� i nadzór przestrzegania przepisów prawa pracy,  
w tym bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

11/ W zwi�zku z realizacj� tematu „Przestrzeganie przepisów bhp podczas usuwania 
wyrobów zawieraj�cych azbest z  obiektów  budowlanych i przemysłowych” proponuje 
si�, aby: 

− Podj�� działania maj�ce na celu podniesienie wiedzy pracodawców  
z zakresu prowadzenia niezb�dnej dokumentacji zwi�zanej z pracami  
z usuwaniem azbestu, 

− Przeprowadzi� seri� spotka�, w szczególno�ci z rolnikami i przedsi�biorcami 
rolnymi, maj�cych na celu przekazanie informacji o metodach  
i mo�liwo�ciach usuwania azbestu, jak równie� o dotacjach na te cele,  

− Podj�to działania legislacyjne, dzi�ki którym okre�lonoby terminy zgłaszania 
m.in. do PIP  prac z azbestem, 

− Wprowadzono do przepisów prawa pracy wymogu posiadania przez 
pracodawc� lub osob� nadzoruj�c� prace w nara�eniu na azbest stosownego 
certyfikatu. 

 
 
Opracowanie: 

Nadinspektor  pracy Zbigniew Długok�cki 

Nadinspektor pracy Bernard D�browski - odno�nie tematu „Sytuacja w gospodarce 

morskiej”/ 

 


