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Szanowni Państwo! 
 

Przedkładam sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie w 2014 roku. Prezentowany 
dokument stanowi informację o efektach działań kontrol-
nych i prewencyjnych urzędu. Inspektorzy pracy przepro-
wadzili ok. 3,9 tys. kontroli u ponad 3 tys. pracodawców i 
innych podmiotów, na rzecz których pracę świadczyło 
ponad 100 tys. osób. Przyniosły one wymierne efekty w 
zakresie poprawy przestrzegania prawa pracy. Komplek-
sowe oraz konsekwentne działania inspektorów pracy na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy w prawie 1,1 tys. 
przypadków doprowadziły do  wyeliminowania bezpośred-
nich zagrożeń dla zdrowia i życia przeszło 3,5 tys. pracow-
ników. Na uwagę zasługuje kwota wyegzekwowanych na-
leżności z tytułu zaległych wynagrodzeń i innych świad-
czeń ze stosunku pracy – ok. 0,8 mln zł. Reagując na sytu-
ację na rynku pracy, w latach 2013-2015 prowadzimy kon-
trole w zakresie przestrzegania przepisów przy zatrudnie-

niu, w tym zawieraniu umów cywilnoprawnych. W 2014 roku zgodność zastosowania umowy cywilnopraw-
nej z charakterem świadczonej pracy badaliśmy w trakcie prawie 500 kontroli. Wyeliminowano różnego 
rodzaju nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia oraz przestrzegania ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. Na przykład pracodawcy wpłacili zaległe składki na Fundusz Pracy 
za przeszło 500 pracowników na łączną kwotę 41 tys. zł oraz uregulowali zaległe składki na ubezpieczenie 
społeczne przeszło 60 pracowników na kwotę prawie 80 tys. zł. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
udzielili przeszło 19 tys. bezpłatnych porad prawnych. Równolegle z kontrolami w zakresie przestrzegania 
prawa pracy przy zatrudnianiu przeprowadziliśmy działania promocyjne i prewencyjne. Różnorodnymi 
działaniami promocyjnymi i prewencyjnymi objęliśmy w roku sprawozdawczym ok. 5 tys. pracodawców i 
przedsiębiorców, organizacji związkowych, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indy-
widualnych, uczniów, studentów. Wśród ubiegłorocznych przedsięwzięć promocyjno-prewencyjnych, na 
uwagę zasługują program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, kampanie informacyjno-promocyjne: 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Zanim podejmiesz pracę” i „Bezpieczeństwo 
pracy zależy od Ciebie” oraz programy prewencyjne „Zdobądź Dyplom PIP” i „Zarządzanie bhp - prewen-
cja wypadkowa”. Dziękuję pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie za rzetelną i efek-
tywną realizację zadań ustawowych. Składam też podziękowania naszym partnerom instytucjonalnym za 
współpracę i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy w jej misji na rzecz skutecznego egzekwowania przepi-
sów prawa pracy oraz działaniach prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i 
poszanowania prawa pracy. 

 
Marek Wójciak 
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie 
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I.  WPROWADZENIE 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. z 2012 poz. 404 ze zmianami). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej. Nadzór 
nad Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Rada 
Ochrony Pracy, powołana przez Marszałka Sejmu. Państwową Inspekcją Pracy kieruje, 
powoływany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy. Główny Inspektor 
Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Do 
sekretariatu Komitetu corocznie przekazywany jest „Raport roczny z działalności in-
spekcji pracy”. Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający 
jej organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres terytorialnej właściwości okręgowych 
inspektoratów pracy. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat 
Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz Ośrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana 
Rosnera we Wrocławiu. Poszczególne okręgowe inspektoraty obejmują zakresem swo-
jej właściwości terytorialnej obszar jednego województwa.  

Działalnością okręgowego inspektoratu pracy kieruje okręgowy inspektor pracy. 
Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspektorzy pracy wykonują zadania określone w 
ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy przy pomocy podległych im odpowiednio: Głów-
nego Inspektoratu Pracy oraz okręgowych inspektoratów pracy i  działających w ra-
mach ich terytorialnej właściwości inspektorów pracy. Do zakresu działania Państwo-
wej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 

• nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczegól-
ności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z 
rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, 

• kontrola legalności zatrudniania, innej pracy zarobkowej i wykonywania działal-
ności, 

• kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pra-
cy przez cudzoziemców, 

• kontrola nad wyrobami wprowadzonymi do obrotu podlegającymi ocenie zgod-
ności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach, 

• nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH), 

• nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych 
przez Europejską Agencję Chemikaliów, 

• podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń 
w środowisku pracy, w tym badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy, inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rol-
nictwie indywidualnym, udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie 
eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji 
w zakresie przestrzegania prawa pracy, podejmowanie działań prewencyjnych i 
promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy, 

• współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzega-
nia przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowi-
ska, 
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• kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie 
użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

• kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, 

• opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
• prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestnictwo 

w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy, 

• wydanie zezwolenia i cofnięcie wydanego zezwolenia na wykonywanie pracy 
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku 
życia, 

• udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej informacji o minimalnych 
warunkach zatrudnienia, określonych w dziale drugim rozdziale II a ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

• współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzial-
nymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie 
pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykro-
czeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w 
charakterze oskarżyciela publicznego.  

W celu realizacji zadań organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do prze-
prowadzania czynności kontrolnych. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

• pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legal-
ności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jed-
nostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fi-
zyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospo-
darczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy; 

• podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, po-
radnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej; 

• podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w zakresie przestrzegania warun-
ków określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy. 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 
legalności zatrudniania właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności 
są uprawnione do: 

• nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie – w przy-
padku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonują-
cych te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pra-
cowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo 
pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebez-
piecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifika-
cji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

• nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eks-
ploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; naka-
zy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

• zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w któ-
rych stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykona-
niu; 
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• nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pra-
cę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny 
rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności 
bądź działalności określonego rodzaju; 

• nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 
• nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 

w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub często-
tliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wyko-
nywania pracy w szczególnych warunkach; 

• nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także in-
nego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

• skierowania do pracodawcy wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwier-
dzenia innych naruszeń niż ww., dot. ich usunięcia, a także wyciągnięcia kon-
sekwencji w stosunku do osób winnych; 

• nakazania pracodawcy umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wy-
konujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 

• nakładania grzywien w drodze mandatów karnych i kierowania do sądów wnio-
sków o ukaranie. 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren woje-

wództwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy znajduje 
się w Olsztynie. Ponadto w ramach Okręgu działają dwa Oddziały – w Elblągu i Ełku.  

 
Okręgowy Inspektor Pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy 

oraz nadzoruje i koordynuje prace inspektorów pracy działających na terenie jego wła-
ściwości. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy zastępcy ds. nadzoru oraz zastęp-
cy ds. prawno-organizacyjnych. 

 
Mapa nr 1.1. Struktura terytorialna Okręgowego Inspektoratu Pracy (OIP) w Olsztynie 

 

 
Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowego inspektoratu pracy od-

grywają inspektorzy pracy. Są oni uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i 
o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie zatrudnionych było – według sta-
nu na dzień 31 grudnia 2014 roku – 108 osób (4 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 

Olsztyn 

 

Ełk 

Elbląg 

 

Olsztyn – Siedziba OIP 

Elbląg, Ełk – Oddziały OIP 
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w tym: 79 osób w siedzibie Okręgu, 15 osób w Oddziale w Elblągu i 14 osób w Oddzia-
le w Ełku. Stan zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2013 
rokiem, zwiększył się o 1 osobę. W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.1. zawarto dane 
o stanie osobowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem czynności 
służbowych wykonywanych przez pracowników. W tabeli nr 1.2. zawarto dane o pracow-
nikach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, wykształcenia oraz 
stażu pracy. 

 
Tabela nr 1.1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

 

Czynności służbowe 
Liczba  

pracowników 
2013 r. 2014 r. 

Stanowiska merytoryczne 
Kierownicze stanowiska inspekcyjne (okręgowy inspektor pracy i zastępcy okrę-
gowego inspektora pracy) 3 3 

Nadinspektorzy pracy – Kierownicy Oddziałów 2 2 
Pozostałe stanowiska inspekcyjne 65 65 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych - 1 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący 
inne ustawowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne) 13 14 

Pracownicy wykonujący czynności związane z ewidencjonowaniem, przetwarza-
niem i analizowaniem wyników działalności kontrolnej inspektorów pracy 5 5 

Stanowiska pracy służb finansowych, administracyjnych oraz obsługi 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. finansowo-księgowych, w tym główny 
księgowy 4 4 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych 12 11 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 107 108 
 

Tabela nr 1.2. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników OIP w Olsztynie 
  

Wyszczególnienie Liczba osób 
2013 rok 2014 rok 

 

Wiek 

do 30 lat 4 6 
31 – 40 lat 32 21 
41 – 50 lat 32 44 
51 – 60 lat 25 21 

powyżej 60 lat 14 16 
 

Wykształcenie 

wyższe 96 98 
pomaturalne 1 2 
policealne - - 

średnie 8 6 
zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 15 14 
6 – 10 lat 28 26 

11 – 20 lat 42 43 
21 – 30 lat 19 21 

powyżej 30 lat 3 4 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przy realizacji zadań współdziała ze 
związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 
rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z 
organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ OIP – INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1. Wstęp 
 

Działalność kontrolno-nadzorcza i prewencyjna PIP w 2014 roku prowadzona 
była zgodnie z rocznym i długofalowym (2013-2015) planem pracy, przygotowanym na 
podstawie analizy wyników dotychczasowych działań inspekcji, uwag i zaleceń Rady 
Ochrony Pracy oraz komisji sejmowych (w szczególności Komisji do Spraw Kontroli 
Państwowej), a także propozycji zgłoszonych przez związki zawodowe, organizacje 
pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne, organy nadzoru i kontroli warunków 
pracy, instytuty badawcze. Podstawowym dokumentem, który określa kierunki i formy 
działalności Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych obszarach ochrony pracy 
jest Program działania. W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie skoncentrowana była na realizacji okre-
ślonych w tym Programie zadań i tematów, które można podzielić na kontrolno-
nadzorcze i prewencyjne. 
 
2.2. Kontrole 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 3.923 kontrole, 
czyli o 113 więcej niż założono w przyjętym na 2014 rok planie pracy. Wynikało to 
przede wszystkim z potrzeby zintensyfikowania krótkich kontroli ukierunkowanych na 
likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących (przeprowadzono 
w roku sprawozdawczym 288 takich kontroli, w tym 285 w budownictwie). 

 
Wykres 2.2.1. Kontrole w latach 2000-2014 

 
Wykres 2.2.2. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg sekcji PKD) 
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Wykres 2.2.3. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia) 

Łącznie kontrolami objęto przeszło trzy tysiące podmiotów gospodarczych, na rzecz 
których świadczyło pracę przeszło sto tysięcy osób. Istotną część kontroli stanowiły 
ponowne kontrole, których celem było przede wszystkim sprawdzenie realizacji zasto-
sowanych wcześniej środków prawnych. Trzy na pięć kontroli inspektorzy pracy prze-
prowadzili w podmiotach, w których zatrudniano nie więcej niż 9 pracowników, prawie 
co czwartą w zakładach zatrudniających od 10 do 49 osób, a przeszło co dziesiątą w 
zakładach zatrudniających od 50 do 249 osób. Pozostałe 3% kontroli zostało przepro-
wadzonych w firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. 
 
2.3. Decyzje 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów prawa 
pracy, inspektorzy pracy w 2014 roku wydali 14.837 decyzji, tj. mniej niż w 2013 roku 
(wówczas – 16.015).  
 
 Wykres 2.3.1. Decyzje w latach 2000-2014 (tys.) 

 
 Wykres 2.3.2. Zakres przedmiotowy decyzji 

 

14 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przygotowania pracowników do pracy 
(m.in. brak szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych), urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych (np. brak lub niewłaściwa ochrona przed porażeniem 
w instalacjach i urządzeniach elektrycznych), maszyn i urządzeń technicznych (m.in. 
niewłaściwe urządzenia ochronne lub ich brak), stanowisk i procesów technologicznych 
(np. niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych). 

 
Wykres 2.3.3. Rodzaj decyzji 

 

Najczęściej wydawano decyzje usunięcia uchybień w ustalonym terminie (prze-
szło 11 tys. decyzji). Ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego prawie 2 tys. 
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

Wśród wydanych decyzji 323 nakazywały wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników, a 592 
decyzje nakazywały wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 
ich eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.  

W związku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązują-
cym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wy-
maganych kwalifikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników 
do innych prac. Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 185 takich decyzji kierując 
do innych prac 275 pracowników.  

Spośród wydanych decyzji 132 dotyczyły wypłaty przeszło 1,1 tys. pracow-
nikom wynagrodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. Naj-
częściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia za pracę (70%), wynagrodzenia za urlop 
lub ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (11%), wynagrodzenia za czas 
choroby (8%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 12.961 decyzji (87% 
wydanych), w tym 92 decyzje dot. wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych 
świadczeń (70% wydanych). W wyniku realizacji tych drugich przeszło 300 pracowni-
kom wypłacono ok. 0,5 mln zł.  

Nadal podstawową przyczyną niewykonania decyzji dot. wypłaty wynagrodze-
nia jest nieznajomość lub lekceważenie przepisów oraz brak środków finansowych 
będący często efektem zatorów i przestojów płatniczych na rynku. W przypadkach nie-
realizowania decyzji wszczynane jest przez inspektorów pracy postępowanie egzeku-
cyjne. 

W trakcie 30 rekontroli, inspektorzy pracy stwierdzili, że nie wykonano 77 decy-
zji. W każdym z tych przypadków, zgodnie z procedurą egzekucji administracyjnej, 
wszczęto postępowanie. Ogółem inspektorzy pracy wystosowali 31 upomnień. Kolejne 
kontrole wykazały, że część pracodawców – w celu uniknięcia egzekucji administracyj-
nej (w szczególności ponoszenia kosztów grzywny w celu przymuszenia, którą organ 
egzekucyjny może zastosować) – po otrzymaniu upomnienia wykonała decyzje. Łącz-
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nie 50 decyzji zostało zrealizowanych. W tym miejscu należy podkreślić, że w niektó-
rych przypadkach nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli sprawdzającej (np. z po-
wodu likwidacji zakładu). W 2014 roku na 6 pracodawców nałożono 13 grzywien w celu 
przymuszenia. Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła 108.000 zł. Wszystkie 
grzywny nałożone zostały w związku z niewykonaniem 23 decyzji o charakterze płaco-
wym. W związku z niewykonaniem decyzji, skierowano 13 tytułów wykonawczych. 
Wszystkie dotyczyły decyzji z zakresu niewypłacenia wynagrodzenia i innych świad-
czeń. W wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych, na dzień sporządzania niniej-
szego sprawozdania, jeden pracodawca wykonał decyzje nakazujące wypłatę wyna-
grodzenia. 

Oprócz ww. decyzji, w 2014 roku inspektorzy pracy na podstawie ustawy o 
transporcie drogowym w 24 podmiotach wydali 47 decyzji o nałożeniu kary na łączną 
kwotę 82.500 zł. W jednym przypadku pracodawca złożył wniosek o rozłożenie kary 
(20.000 zł) na raty. Wniosek został przez inspektora pracy uwzględniony. Do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania wpłynęły kary pieniężne wydane na podstawie 
ustawy o transporcie drogowym w łącznej wysokości 65.840 zł (do uiszczenia pozosta-
ła część kary rozłożonej na raty).  

W roku sprawozdawczym okręgowy inspektor pracy w stosunku do 1 podmiotu 
wydał decyzję nakazującą zaprzestanie działalności polegającej na haftowaniu, 
prowadzonej w pomieszczeniach nie spełniających wymagań z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Decyzje takie są wydawane, gdy stwierdzone w czasie kontroli 
naruszenia zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników (lub osób świadczących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek 
działalność gospodarczą) i mają charakter trwały, tzn. nie mogą być usunięte przez 
zastosowanie nakazów dotyczących jednostkowych uchybień. Należy podkreślić, że 
Okręgowy Inspektor Pracy z dużą ostrożnością korzysta z instrumentu prawnego, ja-
kim jest decyzja nakazująca zaprzestanie działalności. Chociaż ma ona na celu ochro-
nę zdrowia i życia pracowników, najczęściej skutkuje likwidacją stanowisk pracy, a co 
za tym idzie – utratą pracy. Wydanie decyzji nakazującej zaprzestanie działalności jest 
zatem ostatecznością i jest stosowane w sytuacjach, gdy zawodzą inne środki prawne. 
 
2.4. Wystąpienia i polecenia 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 2.590 wy-
stąpień zawierających 10.555 wniosków (9.790 w 2013 r.). Ponadto skierowano do 
pracodawców 414 poleceń (466 w 2013 r.). 
 

Wykres 2.4.1. Wnioski w wystąpieniach i polecenia* w latach 2000-2014 (tys.) 

 
* Polecenia liczone od 2011 roku 
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Najwięcej wniosków dotyczyło naruszeń przepisów z zakresu stosunku pracy 
(35%), bezpieczeństwa i higieny pracy (28%), czasu pracy (18%), wynagrodzenia za 
pracę (8%), legalności zatrudnienia (5%) oraz urlopów pracowniczych (3%).  

 
Wykres 2.4.2. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 

 
W zakresie problematyki związanej ze stosunkiem pracy najwięcej nieprawidło-

wości stwierdzono w zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związa-
nej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (28%). Niewiele mniej nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie udzielania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, o 
której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy (23% wniosków związanych ze stosunkiem 
pracy).  

Podobnie jak w latach poprzednich, wnioski w obszarze warunków pracy, bez-
pieczeństwa i higieny pracy najczęściej dotyczyły przygotowania pracowników, popra-
wy organizacji pracy, systematycznego analizowania zagrożeń występujących w pro-
cesie pracy i oceny ich skutków oraz zastosowania trwałych rozwiązań organizacyj-
nych gwarantujących bezpieczną pracę. 

Wnioski związane z problematyką czasu pracy najczęściej były kierowane w 
związku z nieokreśleniem w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy lub w 
obwieszczeniach systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy (45% 
wniosków związanych z czasem pracy). Kolejne grupy najczęstszych uchybień w tym 
obszarze to nieprawidłowości związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy (16%), 
nieustalenie w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za 
które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 
§ 1 Kodeksu pracy (7%) oraz zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 
odpoczynku (5%). 

W obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bezpodstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (22% wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to niewypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych (15%), niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (12%), niewypłacenie lub obni-
żenie ekwiwalentu za używanie obuwia i odzieży własnej oraz za pranie i naprawę 
odzieży roboczej we własnym zakresie (8%). 

W zakresie problematyki związanej z legalnością zatrudnienia najczęściej 
stwierdzano nieprawidłowości w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy (48% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Kolejna grupa uchybień w tym obszarze to nie-
zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego (45%). 

Wnioski związane z problematyką urlopów wypoczynkowych były najczęściej 
kierowane w związku z nieprawidłowościami w zakresie udzielania urlopu wypoczyn-
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kowego (44% wniosków w tym zakresie). Następne grupy uchybień to nieprawidłowo-
ści w zakresie dzielenia urlopu na części (21%), ustalania planów urlopów (15%) oraz 
ustalania prawa do urlopu i wymiaru urlopu (15%). 

Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 78% 
wydanych wniosków oraz 94% poleceń. W wyniku realizacji tych drugich pracowni-
kom wypłacono prawie 0,3 mln zł. 
 
2.5. Wykroczenia 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 3.695 wykroczeń (3.718 
w 2013 roku) związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w zakresie legalno-
ści zatrudnienia. W związku z tymi zarzutami w 134 przypadkach skierowano do sądu 
wnioski o ukaranie, w 746 wystawiono mandaty karne, a w 914 zastosowano środki 
wychowawcze. 

 
Wykres 2.5.1. Wykroczenia w latach 2000-2014 (tys.) 

 
Wykres 2.5.2. Struktura zastosowanych sankcji – 2014 r. 

 
 

Wykres 2.5.3. Liczba wniosków do sądu, mandatów i śr. wychowawczych - lata 2000-2014 (tys.) 
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Analogicznie jak w latach poprzednich, najliczniejszą grupę wykroczeń (66% 
ogółu) stanowiły naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wyczerpujące 
znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy.  

 
Wykres 2.5.4. Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach – 2014 r. 

 

Wykres 2.5.5. Zakres przedmiotowy wykroczeń – 2014 r. 

 
 Jak już wspomniano wyżej, w przeciągu roku sprawozdawczego inspektorzy 

pracy skierowali do sądów łącznie 134 wnioski o ukaranie. W 90 przypadkach wno-
szono o ukaranie pracodawcy, a w 44 bezrobotnego. W 2014 roku w pierwszej instan-
cji w zdecydowanej większości obwinionym wymierzono grzywny (w pięciu przypad-
kach wydano wyrok uniewinniający).  

 W 2014 roku inspektorzy nałożyli ogółem 746 mandatów. Nałożono je na łącz-
ną kwotę prawie 0,9 mln zł (średnia ok. 1127 zł). Mandaty zostały zastosowane w 42% 
ogółu podjętych postępowań w sprawach o wykroczenia.  Inspektorzy pracy, w związku 
z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, stosowali także środki wychowawcze.  

 Ogółem wydano 914 środków oddziaływania wychowawczego w postaci po-
uczeń, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżeń. Duża liczba środków wychowawczych została 
zastosowana wobec bezrobotnych, którzy dopuścili się wykroczenia polegającego na 
niezgłoszeniu do urzędu pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Środki takie zazwyczaj stosowano wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali zasiłku. W 
stosunku do bezrobotnych pobierających zasiłek zazwyczaj kierowano do sądów kar-
nych wnioski o ukaranie. Podobnie jak w poprzednich latach, środki wychowawcze były 
stosowane najczęściej w stosunku do pracodawców, którzy nie byli dotychczas kontro-
lowani przez inspektorów. Istotne było także zachowanie sprawców wykroczeń, ich 
sytuacja materialna oraz fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości usuwano jeszcze w 
trakcie czynności kontrolnych.  
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2.6. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2014 roku, działając na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późniejszymi zmianami), inspektorzy 
pracy skierowali do ZUS osiem wniosków o podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. W poniżej 
zamieszczonej tabeli zawarto informację z powodu jakich rażących naruszeń przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy kierowano te wnioski. Należy dodać, że wnioski do 
ZUS kierowano w związku ze stwierdzeniem w czasie co najmniej dwóch kolejnych 
kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Tabela 2.6. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 
 

I.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości; 

- dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 
- pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych; 
- stosowano urządzenia elektroenergetyczne, które nie posiadały podstawowej ochrony 

przeciwporażeniowej; 

II.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowanie, 
które nie spełniało wymagań z zakresu bhp;  

- użytkowanie niesprawnej pilarki spalinowej; 
- pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych, pomimo że przebywali w strefie zagro-

żonej upadkiem przedmiotów z góry; 

III.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowanie, 
które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

- nie zapewniono podstawowej ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej 
eksploatowanej na terenie budowy; 

IV.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, 
które nie spełniały wymagań z zakresu bhp; 

- pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych; 

V.  
- dwukrotnie stwierdzono przebywanie pracowników w strefie niebezpiecznej (w strefie 

pracy koparko-ładowarki); 
- dwukrotnie stwierdzono, że pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych; 

VI.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowanie, 
które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

- dwukrotnie stwierdzono, że pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych, w tym w 
strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z góry; 

- pracownika dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadał wymaganych 
kwalifikacji; 

VII.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, 
które nie spełniały wymagań z zakresu bhp; 

- dwukrotnie stwierdzono, że nie wyznaczono i nie zabezpieczono stref niebezpiecznych, 
w których istniało zagrożenie upadku przedmiotów z góry; 

- dwukrotnie stwierdzono, że zatrudnione osoby nie stosowały hełmów ochronnych; 
- osoby wykonujące prace dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadały 

wymaganych kwalifikacji; 
- osoby dopuszczono do wykonywania pracy na wysokości, pomimo że nie posiadały 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy; 

VIII.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracow-
ników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, 
które nie spełniały wymagań z zakresu bhp; 

- dwukrotnie stwierdzono, że nie wyznaczono i nie zabezpieczono stref niebezpiecznych, 
w których istniało zagrożenie upadku przedmiotów z góry; 

- osoby wykonujące prace nie stosowały hełmów ochronnych; 
- osoby dopuszczono do wykonywania pracy na wysokości, pomimo że nie posiadały 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy. 
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2.7. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratur łącznie 27 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
Wykres 2.7.1. Zawiadomienia skierowane do prokuratury w latach 2000-2014 

 
Wykres 2.7.2. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury – 2014 r. 

 

 
 

W 10 przypadkach wskazywano na utrudnianie lub udaremnienie czynności 
kontrolnych inspektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). W następnych 8 przypad-
kach informowano o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 Ko-
deksu karnego, polegającego na uporczywym naruszaniu praw osób wykonujących 
pracę zarobkową lub odmowie przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właści-
wy organ lub niewykonaniu orzeczenia sądu zobowiązującego do wypłaty wynagro-
dzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy. W jednym przypadku in-
formowano o naruszeniu prawa o ubezpieczeniach społecznych (art. 219 Kodeksu kar-
nego). W kolejnych 6 przypadkach informowano o narażeniu pracownika na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 220 
Kodeksu karnego). W jednym przypadku zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 221 Kodeksu karnego, polegającego na niezawiado-
mieniu w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy albo niesporządzeniu lub 
nieprzedstawieniu wymaganej dokumentacji. W następnych 5 przypadkach zawiado-
miono prokuraturę w związku z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów 
(art. 270, art. 271 Kodeksu karnego). Kolejne zawiadomienie skierowano w związku z 
naruszeniem przepisów ustawy o związkach zawodowych (art. 35). 

Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania postępowanie przygotowaw-
cze wszczęto w przypadku 19 zawiadomień, a w 3 przypadkach prokuratura odmówiła 
wszczęcia dochodzenia. W pozostałych przypadkach, na dzień sporządzania sprawoz-
dania, prokuratura nie poinformowała o podjętych działaniach. 

W siedmiu przypadkach wcześniej wszczętych postępowań przygotowawczych, 
prokuratura postanowiła o ich umorzeniu, a w jednym zawiesiła postępowanie. 

Inspektorzy pracy złożyli pięć zażaleń na postanowienie prokuratury, z czego 
uwzględniono trzy. 
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W siedmiu sprawach, w związku ze złożonymi zawiadomieniami, skierowano do 
sądu akty oskarżenia. Ponadto, w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o 
warunkowe umorzenie postępowania. Do chwili obecnej zapadło pięć wyroków. W 
trzech przypadkach orzeczono karę ograniczenia wolności w zawieszeniu. W jednym 
przypadku orzeczono karę grzywny (2000 zł). W kolejnym przypadku wydano wyrok 
nakazowy. 
 
2.8. Porady prawne i techniczne 
 

W 2014 roku pracownicy merytoryczni w siedzibach Oddziałów i siedzibie 
Okręgu udzielili 19.414 porad. Na poniższych wykresach przedstawiono obrazowo, 
jakich głównie zagadnień dotyczyły udzielone porady prawne oraz strukturę podmio-
tów, którym udzielano porad (wg naszych danych).  
 

Wykres 2.8.1. Obszary prawa, w których udzielano porad (siedziby OIP) 2014 r. 

 
 

Wykres 2.8.1. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady (siedziby OIP) – 2014 r. 

  
Oprócz porad udzielanych w siedzibach, inspektorzy pracy udzielali porad w 

trakcie kontroli. W trakcie przeprowadzanych kontroli udzielono 7.574 porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 5.185 porad z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym 
1.115 z zakresu legalności zatrudnienia. Łącznie w 2014 roku pracownicy OIP udzielili 
przeszło 32 tys. porad prawnych.  

Analizując badany okres należy zauważyć, że liczba udzielanych porad mini-
malnie spadła (w 2013 r. udzielono prawie o 5 tys. porad więcej). Mimo to nasze po-
radnictwo cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. Możliwość uzyskania bezpłatnej 
porady ważna jest przede wszystkim dla pracowników, których nie stać na profesjonal-
ną i odpłatną pomoc prawną.   
 
2.9. Pisma o charakterze informacyjnym i prewencyjnym 
 

W 2014 roku wystosowano przeszło 700 pism o charakterze informacyjnym i 
prewencyjnym. Adresatami pism informacyjnych byli przede wszystkim pracodawcy, 
ponadto w związku z przeprowadzonymi kontrolami o ich wynikach informowano orga-
na władzy oraz organa nadzoru i kontroli. 
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Wykres 2.9, Adresaci pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym - 2014 r. 

 

 
 

Zasadniczym celem przedmiotowych pism kierowanych do organów władzy i 
organów nadzoru i kontroli było poinformowanie o wynikach kontroli. Pisma prewencyj-
ne kierowane do pracodawców przekazywały określoną wiedzę i motywowały do po-
dejmowania działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń wypadkowych. Do 14 
pracodawców branży budowlanej skierowano pismo, którego tematem było przedsta-
wienie okoliczności i przyczyn trzech wypadków przy pracy zaistniałych podczas prac 
budowlanych. W innym przypadku do 34 pracodawców skierowano zaproszenie do 
udziału w programie prewencyjnym „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”. Tema-
tyka pisma obejmowała, między innymi, zagadnienia dotyczące identyfikacji zagrożeń 
w relacji z przyczynami wypadków przy pracy. W kolejnym przypadku do 45 pracodaw-
ców skierowano zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym „Spełnianie mini-
malnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemy-
słowej”. W piśmie poruszano problematykę spełniania minimalnych wymagań bhp, w 
tym dostosowanie użytkowanych maszyn do tych wymagań. Następne pismo skiero-
wane do 80 pracodawców było zaproszeniem do udziału „Programie prewencyjno-
informacyjnym w budownictwie”. W piśmie poruszano, między innymi, zagadnienia 
dotyczące czynników szkodliwych, zagrożeń podczas prowadzenia prac budowlanych 
– identyfikacji, oceny, środków profilaktycznych. Do 98 pracodawców skierowano za-
proszenie do udziału w programie prewencyjnym dla małych zakładów „Zdobądź Dy-
plom PIP”.  

Pisma informacyjno-prewencyjne są istotnym uzupełnieniem działalności kon-
trolno-nadzorczej, dają możliwość popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz praworządności wśród szerokiej rzeszy podmiotów. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują na potrzebę kontynuowania tego typu działalności, gdyż jest 
to dobry sposób na upowszechnianie „dobrych praktyk”, na wskazanie popełnianych 
błędów i nieprawidłowości oraz kreowanie świadomości zagrożeń występujących w 
środowisku pracy 

 
 
2.10. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 
 

W 2014 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło 36 wniosków o reje-
strację układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz o dokonanie wpisu 
informacji: 
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– 1 dot. zarejestrowania nowego układu zbiorowego pracy, 
– 25 protokołów dodatkowych, 
– 10 wpisów informacji, w tym o rozwiązaniu organizacji związkowej (3), o roz-

wiązaniu układu za porozumieniem stron (2), o wypowiedzeniu układu (2), o 
zawieszeniu stosowania układu (1), o zmianie nazwy pracodawcy (1), o wstą-
pieniu związku zawodowego w prawa stron (1). 

W związku z tymi wnioskami, zarejestrowano 1 układ zbiorowy pracy, 21 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 10 informacji. Po tych zmianach na dzień 31 grud-
nia 2014 roku obowiązywało ogółem: 300 zakładowych układów zbiorowych pracy, 
zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym w OIP oraz 4 porozumienia o stosowaniu 
zakładowego układu zbiorowego pracy. 
 

Wykres 2.10. Wnioski o rejestrację i rejestracja 

 
Spośród 36 wniosków dot. protokołów dodatkowych, 4 rozpatrzono negatywnie. 

Wszystkie z nich dotyczyły rejestracji protokołów dodatkowych do zakładowego układu 
zbiorowego pracy. W dwóch przypadkach przyczynami negatywnego rozpatrzenia 
wniosków było niespełnianie wymogów przewidzianych w § 2 i 3 oraz § 9 ust. 1 i 2 roz-
porządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 roku w 
sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowa-
dzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart 
rejestrowych. Przede wszystkim strony we wnioskach nie podawały informacji określo-
nych w ww. przepisie. W pozostałych dwóch przypadkach wniosek o rejestrację proto-
kołu dodatkowego nie pochodził od stron, które zawarły przedmiotowy układ. Wniosko-
dawcę poinformowano, iż uprawnienie do zawarcia protokołu dodatkowego do układu 
zbiorowego pracy przysługuje jedynie stronom, które dany układ zawarły. 

Podsumowując, w zakresie ilości napływających wniosków o rejestrację zakła-
dowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych, w porównaniu do roku 
poprzedniego, obserwuje się znaczny spadek aktywności stron we wprowadzaniu re-
gulacji układowych (w 2013 r. wpłynęły 52 wnioski, w 2014 r. – 36). 

W okresie sprawozdawczym zmiany zapisów układu, dokonywane w drodze 
protokołów dodatkowych, dotyczyły głównie zmian w stawkach wynagrodzenia pra-
cowników i tabelach zaszeregowań oraz premiach i dodatkach (stażowych, funkcyj-
nych, brygadzistowskich). Często zamieszczano zapisy dotyczące zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych, jednakże dot. one głównie rezygnacji z tworzenia fundu-
szu lub obniżenia wysokości odpisów na ten fundusz. Rzadziej regulowane były spra-
wy dotyczące kształtowania w zakładzie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

W dalszym ciągu zauważa się tendencje do rezygnacji z obowiązujących w za-
kładzie pracy układów zbiorowych pracy. Zarejestrowano bowiem cztery informacje o 
rozwiązaniu układu. Utrzymująca się tendencja do rozwiązywania układów zbiorowych 
pracy przez pracodawców oraz ograniczanie w drodze protokołów dodatkowych pła-
cowych uprawnień pracowniczych wynika z optymalizacji kosztów lub trudnej sytuacji 
finansowej pracodawców. 
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2.11. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 
postępowania w tych sprawach 

 
 W 2014 roku wniesiono do sądów pracy 20 powództw o ustalenie istnienia sto-

sunku pracy, a w jednym przypadku wstąpiono do postępowania w sprawie o ustalenie 
stosunku pracy. Powództwa wniesiono na rzecz 20 osób. Dziesięć osób świadczyło 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej u pięciu pracodawców. Kolejnych dziesięć 
osób świadczyło pracę u sześciu pracodawców bez żadnej umowy na piśmie. Wstą-
pienie do postępowania dotyczyło jednej osoby. 

 Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w 3 przypadkach cofnięto 
powództwa (dot. 3 osób). W 7 przypadkach ustalono istnienie stosunku pracy (dot. 7 
osób). W kolejnym przypadku ustalono istnienie stosunku pracy zawierając ugodę są-
dową (dot. 1 osoby). W jednym przypadku (wstąpienia inspektora pracy do postępo-
wania w sprawie o ustalenie stosunku pracy) sąd oddalił powództwo. W pozostałych 
przypadkach nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. 

Analizując orzeczenia sądów można stwierdzić, że łatwiejsze jest dochodzenie 
ustalenia istnienia stosunku pracy w przypadku, gdy strony nie zawarły żadnej umowy 
na piśmie w porównaniu z przypadkami zawarcia umowy cywilnoprawnej i późniejsze-
go kwestionowania prawidłowości zawarcia takiego stosunku prawnego. Występowa-
nie cech zawartych w art. 22 Kodeksu pracy jest w sposób oczywisty kluczowe dla 
ustalenia stosunku pracy przez sądy. Praktyka sądów pokazuje, jak istotna jest wola 
stron przy zawieraniu stosunku prawnego w zakresie zatrudnienia. Rzadko bowiem 
mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w sposób oczywisty i nie budzący żadnych wąt-
pliwości są spełnione główne przesłanki istnienia stosunku pracy. Stosunek pracy oraz 
stosunek cywilnoprawny w zakresie zatrudnienia mają wiele cech wspólnych. Należy 
zauważyć, że w świetle orzeczeń sądów nawet cechy wydawałoby się tak charaktery-
styczne dla stosunku pracy jak kierownictwo pracodawcy i podporządkowanie pracow-
nika mogą także wystąpić przy wykonywaniu umów zlecenia. Linia orzecznicza sądów 
pracy wydaje się iść w kierunku coraz bardziej elastycznego ustalania formy zatrudnie-
nia i pozostawienia wyboru umowy zainteresowanym stronom (podmiotowi zatrudnia-
jącemu i osobie zatrudnianej). Szczególnie jest to widoczne przy umowach zlecenia, 
gdzie wola stron wydaje się być jednym z kluczowych elementów.  
 
2.12. Spory zbiorowe 
 

W roku sprawozdawczym, realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 
maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do OIP zgłoszono 4 informacje o 
powstaniu sporu zbiorowego. Spory te powstały w związku ze zgłoszeniem przez 
związki zawodowe łącznie 15 żądań. Z uwagi na przedmiot zgłaszanych sporów zbio-
rowych, tylko w jednym przypadku podjęto kontrolę, której przedmiotem były m.in. pro-
cedury wprowadzania regulaminu wynagradzania, premii regulaminowych oraz dys-
kryminowania pracowników w zakresie wynagradzania. Kontrola nie potwierdziła nie-
prawidłowości w zakresie tych tematów. 

Pracodawcy, którzy zgłaszali zaistnienie sporu zbiorowego należeli przede 
wszystkim do branży przetwórstwo przemysłowe (2 zgłoszenia), opieka zdrowotna i 
opieka społeczna (1 zgłoszenie) i branży związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimaty-
zacyjnych (1 zgłoszenie). Kluczowym problemem, który jest przyczyną sporów zbioro-
wych jest kwestia warunków płacy. Co prawda, żądania związków zawodowych w 2014 
roku dotyczyły także innych kwestii, jednak aż 9 z 15 żądań dotyczyło warunków płacy, 
przede wszystkim podniesienia płacy zasadniczej dla pracowników o konkretne kwoty 
lub o wskaźnik inflacji oraz wprowadzenia premii regulaminowych lub dodatku (dodatek 
świąteczny w tej samej wysokości dla wszystkich pracowników). 
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Wykres 2.12. Spory zbiorowe – 2014 r. 

 
Spośród łącznej liczby 4 zgłoszonych sporów, 1 zakończył się podpisaniem po-

rozumienia. W kolejnym przypadku spór został przez strony zawieszony. Na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania brak jest danych co do wyniku 2 sporów.  
 
2.13. Orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji 
 

W 2014 roku do Okręgu wpłynęło 31 wniosków o wydanie orzeczenia o do-
puszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. We 
wszystkich przypadkach inspektorzy pracy wydali pozytywne orzeczenia. 
 
2.14. Ocena aktów prawnych 
 

W roku sprawozdawczym pracownicy OIP dokonali oceny funkcjonowania dzia-
łu VI Kodeksu pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, uwagi z dokonanej oceny zosta-
ły przekazane do Głównego Inspektoratu Pracy w celu wyciągnięcia wniosków i prze-
kazania stosownej informacji organom władzy. 

 
2.15. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-

wych przez dzieci 
 
W roku sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o wydanie zezwolenia na wy-

konywanie pracy przez 5 dzieci. Praca miała polegać na udziale jednego dziecka w 
koncercie symfonicznym w charakterze solistki-pianistki oraz 4 dzieci w operze (partie 
wokalne). W tej sprawie inspektor pracy wydał 5 decyzji pozytywnych.  
 
2.16. Kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze 
 

W 2014 roku w związku z dziewięcioma wnioskami inspektorzy pracy podjęli 
działania, których istotą było ustalenie czy wykonywane prace są faktycznie pracami w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi 
zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych oraz podję-
cie adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych. W wyniku prowadzonych po-
stępowań, w jednym przypadku nakazano dokonać stosownego wpisu do rejestru pra-
cowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charak-
terze, a w pozostałych przypadkach nie było podstaw do wydania takiej decyzji 
(wszczęte postępowania umorzono). 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ – ZADANIA STAŁE 
 
3.1. Wypadki przy pracy 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy zbadali 83 wypadki przy pracy, z których 9 to 
wypadki zaistniałe w 2013 roku. W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 94 
pracujących, z których 11 poniosło śmierć, 26 doznało ciężkich obrażeń ciała, 57 obra-
żeń lekkich. Ponadto zbadano 7 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy 
pracy. Z ogólnej liczby zbadanych wypadków: 

− 65 to wypadki przy pracy pracowników; 
− 18 to wypadki przy pracy osób wykonujących czynności na innej podstawie 

niż stosunek pracy. 
Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zbadanych wypadków przy pracy oraz poszko-
dowanych w tych wypadkach w latach 2012-2014 zostały ujęte w tabeli zamieszczonej 
poniżej. 
 

Tabela 3.1.1. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 
Liczba zbadanych wypadków przy pracy 81 78 83 
Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 86 85 94 
 

Sekcje /działy gospodarki, 
 w których zbadano najwięcej wypadków przy pracy 

Liczba poszkodowanych w wypad-
kach 

2012 2013 2014 
ogółem 

(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym: 21 (0/12) 38 (3/16) 41 (2/12) 
- produkcja drewna i wyrobów z drewna  8  (0/7) 10  (2/4) 10  (0/6) 
- produkcja mebli  3  (0/1) 9  (0/5) 4  (0/1) 
- produkcja metalowych wyrobów gotowych 0  (0/0) 7  (0/0) 5  (2/1) 
- produkcja pozostałego sprzętu transportowego 0  (0/0) 2  (0/2) 1  (0/0) 
- produkcja artykułów spożywczych .... 2  (0/0) 2  (1/0) 12  (0/3) 
- produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 3  (0/2) 0  (0/0) 2  (0/0) 
Budownictwo 37 (6/7) 17 (5/8) 22 (2/7) 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, w tym: 13 (6/1) 8 (2,6) 4 (3/0) 
- leśnictwo 6 (2/1) 6 (1/5) 3  (3/0) 
- rolnictwo, łowiectwo 7 (4/0) 2 (1/1) 1  (0/0) 
Handel i naprawy 7 (1/0) 7 (0/1) 8 (0/3) 
Transport i gospodarka magazynowa 1 (0/1) 1 (1/0) 4 (3/0) 
Wytwarzanie energii 2 (0/2) 1 (0/0) 6 (1/0) 
 

W świetle powyższych danych należy stwierdzić, że w 2014 roku najwięcej wy-
padków zostało zbadanych w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie. W obu 
wymienionych grupach nastąpił ogólny wzrost liczby wypadków badanych, przy równo-
czesnym spadku liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym i wypadków ciężkich.  

W grupie wydarzeń „upadek osoby z wysokości na niższy poziom” zbadano 15  
wypadków przy pracy, w następstwie których 2 osoby poniosły śmierć, a 3 doznały 
obrażeń ciężkich. W 7 zdarzeniach upadek nastąpił z konstrukcji ruchomej nad pozio-
mem gruntu (rusztowania przestawne, drabiny), w 4 z elementu konstrukcyjnego bu-
dynku (schody, dach, strop), w 2 z tymczasowej konstrukcji nad poziomem gruntu 
(rusztowanie). W grupie wydarzeń „utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obra-
bianym” zbadano 20 wypadków przy pracy, w następstwie których 3 osoby poniosły 
śmierć, a 9 doznało obrażeń ciężkich. 

W trakcie kontroli, które były związane z badaniem wypadków przy pracy, jak i 
w trakcie innych kontroli, inspektorzy pracy kontrolowali poprawność sporządzonych  
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zakładowych dokumentacji powypadkowych. Sprawdzono 459 dokumentacji, w tym 15 
dokumentacji ze zdarzeń nieuznanych za wypadki przy pracy.  

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie badania wypadków 
przy pracy, jak i badania dokumentacji powypadkowej, zastosowano odpowiednie 
środki prawne. W tabeli zamieszczonej poniżej podano przykłady efektów uzyskanych 
w wyniku realizacji tych środków prawnych. 
 

Tabela 3.1.2. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów,  
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowni-

ków, których 
efekt doty-

czy   
Wykonano lub uzupełniono ocenę ryzyka zawodowego  12 41 
Zapewniono prawidłową organizację przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych 9 85 

Zapewniono skuteczne urządzenia ochronne w maszynach i urządzeniach 9 81 
Zapewniono na stanowiskach pracy instrukcje bhp dotyczące obsługi ma-
szyn i innych urządzeń technicznych 7 45 

Zapewniono wymagane instrukcje technologiczne, instrukcje związane z 
zagrożeniami wypadkowymi i postępowaniem w sytuacjach awaryjnych 6 103 

Zapewniono odpowiednie środki ochrony indywidualnej 5 12 
Przeszkolono pracowników z zakresu bhp. 5 7 
Zapewniono prawidłowe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywa-
niu prac szczególnie niebezpiecznych 4 7 

Doprowadzono do prawidłowego stanu technicznego eksploatowane ma-
szyny i urządzenia 4 7 

Poddano pracowników wymaganym badaniom lekarskim 4 5 
Przeprowadzono dochodzenie powypadkowe dokumentując ustalenia w 
protokole powypadkowym  4 4 

Usunięto nieprawidłowości w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  3 172 
Zapewniono wymagane urządzenia do uruchomienia lub całkowite-
go/awaryjnego zatrzymania maszyn 3 7 

Zapewniono właściwy dobór środków indywidualnych 2 10 
 
 

Uzyskane efekty 
Liczba 

zakładów,  
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowni-

ków, których 
efekt doty-

czy   
Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach (uzupełniono 
brakujące informacje) 5 397 

Wdrożono wnioski i środki profilaktyczne przedłożone w protokołach powy-
padkowych 4 7 

Założono rejestr wypadków przy pracy  4 4 
Uzupełniono rejestry wypadków przy pracy wpisując brakujące wypadki 3 42 
Przeprowadzono uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego  2 5 
Przeprowadzono ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporzą-
dzono wymaganą dokumentację  2 2 

  
 Problem utrzymującej się wysokiej wypadkowości w zakładach pracy woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego wskazuje na konieczność podejmowania przedsię-
wzięć mających na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych. Ustalenia inspektorów 
pracy wskazują na celowość kontynuowania działalności kontrolno-nadzorczej ukierun-
kowanej na zakłady o największej liczbie wypadków przy pracy, wysokim wskaźniku 
częstości i ciężkości wypadków. Takimi kontrolami powinny być objęte zakłady prze-
twórstwa przemysłowego, a w szczególności produkujące drewno i wyroby z drewna, 
produkujące artykuły spożywcze oraz prowadzące działalność budowlaną. Należy rów-
nież kontynuować systematyczne kontrole w zakładach, w których były badane wypad-
ki śmiertelne i ciężkie w celu sprawdzenia realizacji wniosków oraz skuteczności zasto-
sowanych przez pracodawców środków profilaktycznych. 
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3.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów za-

wierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
   

W 2014 roku inspektorzy pracy skontrolowali 20 pracodawców przeprowadza-
jąc u nich łącznie 24 kontrole podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. Skontrolo-
wane firmy zatrudniały na wizytowanych budowach łącznie 76 pracowników, w tym 62 
bezpośrednio przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Razem z osobami świad-
czącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio przy usuwaniu wy-
robów zawierających azbest pracowały 82 osoby. Najczęściej były to ekipy 3-5 osobo-
we. Nie stwierdzono zatrudniania kobiet lub młodocianych przy tego rodzaju pracach. 
Na 5 skontrolowanych obiektach inspektorzy pracy nie ujawnili żadnych nieprawidło-
wości związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Na pozostałych 19 
obiektach (u 16 pracodawców) wystąpiły braki lub uchybienia. W celu usunięcia tych 
nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali decyzje i skierowali wystąpienia. W efekcie 
realizacji tych środków prawnych usunięto wszystkie nieprawidłowości (na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania wykonano wszystkie decyzje i uwzględniono 
wszystkie wnioski). W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres kontroli i nieprawi-
dłowości stwierdzone podczas tych kontroli. 
 

Tabela 3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy,  

D – dokumenty, Z - inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Zgłoszenie prac do PIP Z 24 -  
Dobór środków ochrony indywidualnej P 80 - 2 
Spełnianie przez odzież i sprzęt ochronny wymagań zasadniczych D 19  - 
Czyszczenie odzieży ochronnej wielokrotnego użytku (W.U.) i obuwia robocze-
go po zakończeniu pracy D 5 - - 

Separacja przechowywanej odzieży ochronnej W.U. i obuwia roboczego od 
odzieży i obuwia prywatnego Z 6 - - 

Pakowanie i oznakowanie używanej odzieży ochronnej W.U. w szczelnych 
pojemnikach (workach) Z 6 - - 

Plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest  D 24 2 2 
Określenie w planie pracy metod pracy  D 22 - 1 
Określenie w planie pracy zakresu niezbędnych środków bezpieczeństwa  D 22 - - 
Określenie w planie pracy środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zapew-
niających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników  D 18 - - 

Określenie w planie pracy sposobu komunikowania się pracodawcy i pracowni-
ków podczas wykonywania pracy D 8 -  

Odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie 
azbestem” Z 23 2 6 

Stosowanie właściwych metod pracy, urządzeń i narzędzi Z 23 2 2 
Odciągi miejscowe maszyn i urządzeń Z 24 - - 
Nawilżanie i utrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpa-
dów zawierających azbest Z 23 1  

Przedsięwzięcia organizacyjne zmniejszające narażenie pracowników na dzia-
łanie pyłu azbestu Z 17 - - 

Identyfikacja w planie pracy rodzaju azbestu   D 22  2 
Określenie w planie pracy warunków monitoringu powietrza  D 6 - - 
Uwzględnienie w instrukcji procedur postępowania w razie nadmiernego uwal-
niania się pyłu zawierającego azbestu  D 2 - - 

Uwzględnienie w planie pracy ryzyka zawodowego wykonywania innych czyn-
ności niż związane z usuwaniem azbestu, które mogą stwarzać większe zagro-
żenie dla zdrowia i życia pracowników, np. występującego podczas usuwania 
całych zespołów, których częścią są wyroby zawierające azbest 

D 8 - - 

Określenie w planie pracy sposobu minimalizacji ryzyka zawodowego związa-
nego z występowaniem azbestu podczas wykonywania koniecznych prac więk-
szego ryzyka np. usuwanie całych zespołów, w których występuje azbest 

D 8 - - 
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Usuwanie pod koniec pracy z terenu pracy pozostałości i pyłów (odkurzaczem 
z filtrem typu HEPA, wilgotną ścierką) Z 11 - - 

Składowanie odpadów azbestowych w ustalonym i chronionym miejscu z za-
stosowaniem materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestowych 
do gruntu 

Z 24 - 4 

Właściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych Z 21 1 5 
Przystosowanie środków transportu do przewozu odpadów zawierających 
azbest Z 6 -  

 
Podsumowując, najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w firmach małych, za-

trudniających do 9 pracowników. Wynika to głównie z największego udziału tych firm w 
ogólnej liczbie podmiotów realizujących zadania usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Najczęściej naruszane były wymogi związane z odgrodzeniem i oznaczeniem 
terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie azbestem”. Ogółem ujawniono 8 przy-
padków takich nieprawidłowości. Ma to związek z pośpiechem przy wykonywaniu prac, 
ich krótkotrwałością i lekceważeniem zagrożeń dla osób postronnych. Ujawniono łącz-
nie 4 nieprawidłowości związane z planem prac usuwania wyrobów zawierających 
azbest (o 3 mniej niż w ubiegłym roku). W 2 przypadkach chodziło o brak planu w ogó-
le, a w pozostałych 2 uchybienie polegało na niewskazaniu miejsca prowadzenia pla-
nowanych prac. Nadal przez wykonawców prac lekceważone jest zagrożenie polegają-
ce na przenikaniu azbestu do gruntu w miejscu składowania odpadów. Stwierdzono 4 
uchybienia w tym zakresie (o 1 mniej, niż w ubiegłym roku). Emisja pyłu azbestowego 
do środowiska jest skutecznie ograniczana poprzez nawilżanie i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym usuwanych odpadów. Ujawniono tylko 1 przypadek niestosowania tej meto-
dy. Układ oddechowy osób pracujących bezpośrednio przy usuwaniu wyrobów azbe-
stowych jest chroniony poprzez stosowanie odpowiednio dobranych ochron osobistych, 
z reguły jednorazowych. Stwierdzono tylko u jednego przedsiębiorcy 2 uchybienia po-
legające na niewłaściwym stosowaniu prawidłowo dobranych ochron: praca w niedo-
piętym pod szyją kombinezonie oraz w odwrotnie założonej i przez to nieszczelnie 
przylegającej do twarzy półmasce. Powszechnie stosowaną przez pracodawców meto-
dą organizacyjną w celu zmniejszenia narażenia pracowników na działanie pyłu azbe-
stu jest ograniczenie do minimum liczby pracowników mających kontakt z azbestem. 
Tylko w 2 przypadkach ekipa remontowa liczyła powyżej 5 osób bezpośrednio pracują-
cych przy usuwaniu wyrobu azbestowego. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że stan przestrze-
gania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach jest w 
miarę zadowalający, niemniej nadal stwierdzamy tu uchybienia. Z tych względów wi-
dzimy potrzebę kontynuowania kontroli w tym obszarze. 
 
3.3. Profilaktyczne badania lekarskie 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy u 210 pracodawców przeprowadzili kontrole w 
zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Przeważnie były to podmioty zatrudniające 
do 9 pracowników (skontrolowano 152 takie podmioty). Skontrolowani pracodawcy 
zatrudniali łącznie 3.333 pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres 
kontroli i nieprawidłowości stwierdzone podczas nich. 
 

Tabela 3.3. Profilaktyczne badanie lekarskie pracowników - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Badania lekarskie wstępne  P 1317 110 141 
- zapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pra-

cy na określonym stanowisku P 1317  130 
Badania lekarskie okresowe  P 1146 64 98 

- przestrzeganie terminów badań okresowych P 1146  96 
Badania lekarskie kontrolne  P 339 2 1 
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- zapewnienie badań kontrolnych przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni P 339  1 

Przekazanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych 
wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub warunkach uciążliwych) P 1274 30 19 
Zatrudnianie pracowników zgodnie z wskazaniem orzeczenia lekarskiego P 1431 11  
Wykonywanie badań profilaktycznych przez lekarzy uprawnionych do ich 
przeprowadzenia P 1345 6  

Zawarcie umowy pisemnej z podstawową jednostką służby medycyny pracy, 
na podstawie której wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie pracow-
ników kontrolowanego podmiotu 

Z 154 49 - 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że brak wstępnych badań lekarskich stwier-

dzono u 110 pracowników (tj. 8% objętych badaniem), a w przypadku 130 (tj. 10% ob-
jętych badanych) wstępne badania lekarskie zostały przeprowadzone już po dopusz-
czeniu pracownika do pracy. Okresowym badaniom lekarskim nie poddano 64 pracow-
ników (tj. 6% objętych badaniem), a w przypadku 96 (tj. 8% objętych badaniem) okre-
sowe badania lekarskie zostały przeprowadzone po terminie wskazanym w zaświad-
czeniu lekarskim. Na 154 skontrolowanych pracodawców, u których kontrolowane były 
zagadnienia dotyczące zawarcia umowy z podstawową jednostką służby medycyny 
pracy, na podstawie której powinny być wykonywane profilaktyczne badania lekarskie 
pracowników, w przypadku 49 pracodawców stwierdzono brak takiej umowy. 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano decyzje oraz skierowano do 
pracodawców wnioski. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie 
wszystkie nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wyko-
nano 84% decyzji i uwzględniono 81% wniosków).   

Przyczyny ww. nieprawidłowości to: lekceważenie obowiązujących przepisów w 
tym zakresie, zła organizacja pracy osób odpowiedzialnych za badania lekarskie oraz 
pomniejszanie przez pracodawców znaczenia badań lekarskich. Ponadto stwierdzone 
uchybienia wynikać mogą z chęci zmniejszenia kosztów związanych z zatrudnieniem 
pracownika. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę dalszego egzekwowania przestrze-
gania przepisów prawa w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników.  
 
3.4. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 

w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania 
realizowane w ramach nadzoru rynku 

 
W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 

związane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli 
sprawdzających, związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej 
opisano nasze działania podejmowane w ramach kontroli prowadzonych na wniosek 
organów celnych oraz sprawdzających związanych z otrzymaniem informacji o wadach 
wyrobów (kontrole planowane opisano w rozdziale 4 niniejszego sprawozdania). 

W ramach tematu skontrolowano łącznie 34 wyroby. W zdecydowanej większo-
ści były to maszyny (33 maszyny). Zastrzeżenia zgłoszono do 31 wyrobów. W kontro-
lowanych wyrobach stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

- brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności (70% kontrolowanych maszyn), 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu (65% kontrolowanych maszyn), 
- brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE (45% kontrolowanych maszyn), 
- brak instrukcji obsługi lub nieprzetłumaczenie jej na język polski (35% kontrolo-

wanych maszyn), 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania (20% kontrolowanych maszyn). 

Największą grupę kontrolowanych wyrobów, w których stwierdzono nieprawi-
dłowości stanowiły maszyny i urządzenia wyprodukowane w Polsce, stosowane w wy-
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twórniach betonu towarowego (14 wyrobów). Ponadto nieprawidłowości stwierdzono w 
6 maszynach rolniczych importowanych z Rosji oraz w 4 automatach produkcji chiń-
skiej, przeznaczonych do wytwarzania papierowych tacek.  

W przypadku 13 ww. wyrobów postępowanie prowadzono na wniosek organów 
celnych. Na dzień sporządzania niniejszej informacji w przypadku 10 z tych wyrobów 
ostatecznie wydano opinię pozytywną, a w przypadku 3 negatywną.  

W przypadku 21 ww. wyrobów postępowanie prowadzono w związku z podję-
ciem informacji o wadach wyrobów. Ze względu na właściwość miejscową sprawa do-
tycząca 1 wyrobu została przekazana do innego Okręgowego Inspektoratu Pracy ce-
lem dalszego postępowania. W przypadku 20 wyrobów postępowanie prowadzili in-
spektorzy pracy działający w ramach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. W 
efekcie tych postępowań, w tym dobrowolnych działań naprawczych niezgodności zo-
stały usunięte w 16 wyrobach, a w przypadku pozostałych 4 działania naprawcze są 
jeszcze prowadzone.   

W efekcie podjętych działań naprawczych producenci (lub inne podmioty wpro-
wadzające wyrób do obrotu) wystawili prawidłowe deklaracje zgodności (16 wyrobów), 
zapewnili prawidłowe oznakowanie wyrobu (15 wyrobów), zapewnili oznakowanie CE 
(14 wyrobów), zapewnili i poprawili zapisy w instrukcji użytkowania (6 wyrobów), usu-
nęli niezgodności dotyczące budowy/wykonania wyrobu (2 wyroby). 

 
3.5. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

W 2014 roku w ramach realizacji tematu inspektorzy przeprowadzili 190 kontroli, 
które wykazały, że stan przestrzegania przepisów w tym obszarze nie jest zadowalający. 
Na przykład brak szkoleń wstępnych ogólnych (instruktażu ogólnego) stwierdzono u 76 
pracowników zatrudnionych w 23 zakładach (tj. w ok. 12% skontrolowanych zakładów). 
Instruktażowi stanowiskowemu przed dopuszczeniem do pracy nie poddano 68 pracowni-
ków, zatrudnionych w 26 zakładach (tj. w ok. 14% skontrolowanych zakładów). Szkole-
niom okresowym nie poddano 151 pracowników zatrudnionych w 56 zakładach (tj. w ok. 
29% skontrolowanych zakładów). W większości przypadków nieprawidłowości dotyczące 
szkoleń okresowych wynikały z niezachowania wymogu przeprowadzenia pierwszego 
szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ciągu 
12 miesięcy od chwili zatrudnienia, a również nieprzestrzegania ustalonej częstotliwości 
kolejnych szkoleń okresowych, w tym szkoleń osób kierujących pracownikami. Nieprawi-
dłowości wynikają niejednokrotnie z braku prawidłowej organizacji pracy odpowiedzial-
nych służb oraz pomniejszania znaczenia (często lekceważenia) zagadnień szkolenia 
pracowników w zakresie bhp ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami, 
skupiających się głównie na prowadzeniu podstawowej działalności. Ponadto przyczyną 
takiego stanu może być również korzystanie w zbyt ograniczonym stopniu przez praco-
dawców z pomocy lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizowanych w zakresie 
prawa pracy, a także rutynowe podejście do zadań, polegające na marginalizowaniu kwe-
stii szkolenia pracowników w procesie pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto 
zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.5. Szkolenia w dziedzinie bhp pracowników – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 1408 76 61 
Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 1407 68 49 
- przeprowadzenie instruktażu przed dopuszczeniem pracownika do pracy P 1407  33 
- czas trwania instruktażu - zgodny z rozporządzeniem w sprawie szkolenia bhp P 1407  10 
Program instruktażu stanowiskowego P 1358 173 35 
- dostosowanie programu do rodzaju i warunków pracy  P 1358  19 
- zgodność programu z ramowym programem określonym w rozporządzeniu  P 1358  9 
Karta szkolenia wstępnego P 1377 58 72 

32 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż ogólny wymagań § 10 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie szkolenia bhp Z 284 27 28 
Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy wymagań § 11 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp Z 290 4 3 
Szkolenie okresowe pracowników P 1379 151 57 
Program szkolenia okresowego P 1131 101 127 
- dostosowanie programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków pracy 

wykonywanej przez pracowników P 1131  10 
- zgodność programu szkolenia okresowego z ramowym programem określonym 

w rozporządzeniu w sprawie szkolenia bhp P 1131  - 
Zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego P 1299 10 10 
Szkolenie pracodawcy Z 187 47 1 
Konsultacje pracodawcy z pracownikami (lub ich przedstawicielami) dot. szkoleń Z 132 13 1 
Programy szkoleń Z 97 16 4 
Dziennik zajęć Z 51 7 1 
Protokół przebiegu egzaminu Z 49 7 - 
Rejestr wydanych zaświadczeń  Z 52 7 1 
Wykładowcy i instruktorzy Z 55  - 
Warunki lokalowe Z 53  - 
Wyposażenie dydaktyczne Z 51 - - 
Forma szkolenia Z 66  2 
Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy Z 170 18 12 
Wyznaczenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 164 53 5 
Przeszkolenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 173 15 1 
 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano decyzje dotyczące szkoleń bhp. 
Ponadto do pracodawców skierowano wnioski o usunięcie nieprawidłowości związa-
nych ze szkoleniami pracowników w zakresie bhp. W efekcie zdecydowana większość 
uchybień została usunięta (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wykonano 
88% decyzji i zrealizowano 78% wniosków). 

Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych pozwalają 
ocenić stan przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń pracowników w zakresie 
bhp jako odbiegający od oczekiwań. Niemniej, w porównaniu do lat poprzednich, zau-
ważamy pewną poprawę w niektórych obszarach. Nadal utrzymuje się tendencja, że 
więcej nieprawidłowości związanych ze szkoleniami w dziedzinie bhp występuje w 
mniejszych (pod względem zatrudnienia) zakładach pracy, w których zadania służby 
bhp powierzane są osobom z zewnątrz. 
 
3.6. Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy prowadzili 
szereg działań w celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. W ramach tych działań między innymi prowadzono 
kontrole: 

− w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej;  
− pracodawców, którzy ubiegali się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej;  
− pracodawców przystosowujących tworzone lub istniejące stanowiska pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Realizując zadanie inspektorzy pracy skontrolowali łącznie 103 pracodawców, prze-
prowadzając u nich łącznie 115 kontroli. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono 
informację z realizacji tych zadań. 
 

Tabela 3.6. Działania dotyczące zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 
 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 

działania okręgowego inspektoratu pracy – 55 
- Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej – 15 
- Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronio-
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nej, których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 4 
- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu 

przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej – 1 
- Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji – 1 (pozytywna) 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 

przystosowywanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie posiadających 
statusu zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o nadanie statusu (na podst. art. 26 ust. 6, 
art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) – 60 (dot. 64 stanowisk) 

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy: 64 dla 64 osób niepełnosprawnych 
- Liczba zaopiniowanych stanowisk ogółem: 64, w tym 3 stanowiska negatywne  
- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) posta-

nowienia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę 
organizacyjną warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej – 1 

- Liczba wydanych decyzji: ogółem 1 (pozytywna) 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 

tworzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej 
– 2 (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) – 3 (dot.4 stanowisk) 

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy – 4 
- Liczba wydanych opinii – 4 (pozytywne) 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 

terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 7 
- Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem – 2 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii związanej z 

ubieganiem się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej – 2 
- Liczba skontrolowanych zakładów – 2 
- Liczba wydanych decyzji – 2 (pozytywne) 
- Liczba wniosków o wydanie decyzji o spełnieniu warunków uprawniających do nadania mu statusu 

zakładu aktywności zawodowej składane przez zakład posiadających status zakładu aktywności 
zawodowej a ubiegających się o „rozszerzenie” statusu na inne obiekty lub pomieszczenia – 1 

- Liczba skontrolowanych zakładów – 1 
- Liczba wydanych decyzji – 1 (pozytywna) 
- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy po kątem warunków pracy osób niepełnosprawnych ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie za-
pewniających warunków pracy chronionej (art. 4 ust. 6 ustawy) – 43  

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy po kątem warunków pracy osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach 
nie zapewniających warunków pracy chronionej, których stanowiska pracy nie podlegały ocenie 
PIP w roku kontrolnym na podstawie art. 26 ust. 6 i art. 26e ust. 5 ustawy – 7 

 
 Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazują 
nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz praworządności. W 2014 roku 
w porównaniu do 2 poprzednich lat, zaznaczył się spadek zagrożeń w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy u pracodawców zapewniających warunki pracy chronionej. W 
odróżnieniu od lat ubiegłych, nie odnotowano zagrożeń dla życia lub zdrowia zatrud-
nionych, w związku z czym nie wydawano decyzji wstrzymania prac, skierowania pra-
cowników do innych prac, bądź wstrzymania eksploatacji maszyn. Zmniejszyła się licz-
ba ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika. U pracodawców niezapew-
niających warunków pracy chronionej również nastąpiła poprawa warunków pracy w 
stosunku do lat ubiegłych. Porównując rok 2014 do 2013 należy zauważyć wzrost pro-
centowy udziału kontroli, podczas których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w 
zakresie praworządności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (30% wobec 27% w 
2013 roku).   
  W 2014 roku jest widoczna tendencja dalszego wyczekiwania co do zasadności 
posiadania w przyszłości statusu zakładu pracy chronionej. Pracodawcy obawiają się 
dalszego ograniczania przywilejów dla zakładów pracy chronionej. Firmy staną się tym 
samym mniej konkurencyjne na rynku pracy i przegrają rywalizację z zaawansowanymi 
technologicznie i wydajniejszymi zakładami. Nadal obserwowane jest zjawisko polega-
jące na zmniejszaniu się ogólnej liczby zakładów pracy chronionej z powodu upadłości, 
nieprzedłużenia statusu zakładu pracy chronionej przyznanego na czas określony lub 
rezygnacji ze statusu na skutek znacznego ograniczenia zatrudnienia. Na dzień 31 
grudnia 2002 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działało 101 za-
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kładów posiadających status zakładu pracy chronionej, a na dzień sporządzanie niniej-
szej informacji – 55.  
 
3.7. Ocena ryzyka zawodowego 
 

Celem kontroli przeprowadzonych w tym obszarze było sprawdzenie przestrze-
gania przez pracodawców przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 
podejmowania przez nich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. W sumie 
przeprowadzono 123 kontrole, które objęły 809 stanowisk pracy. W tabeli zamieszczo-
nej poniżej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.7. Ocena ryzyka zawodowego – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego S 809 

 

48  
Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego S 714 3 45 

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą S 713 
 

19 50 

Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia S 714 7 13 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
zagrożenia S 714 5 5 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet ciężarnych i 
osób młodocianych lub niepełnosprawnych Z 53 

 

22 2 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego czynników psychospołecznych 
(stres, mobbing) Z 103 

 

45 6 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Opis ocenianego stanowiska S 713 11 36 
Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego zagrożenia S 713 6 11 
Niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko S 714 5 9 
DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 
dopuszczalności ryzyka zawodowego  S 552 15 12 
Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych S 141 10 7 
Zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych bezpiecznymi lub 
mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 60 -  

Zastępowanie niebezpiecznych urządzeń bezpiecznymi lub mniej niebezpiecz-
nymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 67 -  

Zastępowanie niebezpiecznych substancji i innych materiałów bezpiecznymi 
lub mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 54 -  

Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej 
w wyniku stosowanych środków profilaktycznych S 106 3 - 
USTALENIA KOŃCOWE 
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (po wprowadzeniu zmian technolo-
gicznych, organizacyjnych; po zmianie obowiązujących wymagań prawa pracy; 
po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochrony) 

S 562 43 25 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowi-
skach, na których wykonują pracę S 719 15 7 
Uczestnictwo służby bhp lub osób wypełniających jej zadania w ocenie ryzyka  Z 119 6  
Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego Z 114 59  
 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego. Na przykład w przypadku prawie co siedemnastego skon-
trolowanego stanowiska pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. W przypadku 
co dziesiątego stanowiska, na którym dokonano oceny, nie zidentyfikowano prawidło-
wo wszystkich zagrożeń związanych z wykonywana pracą. Z kolei w przypadku co 
piętnastego stanowiska w dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny nie zawarto 
pełnego opisu ocenianego stanowiska. 

Przeprowadzona w ten sposób ocena ryzyka zawodowego uniemożliwiała pra-
widłowe planowanie działań korygujących i zapobiegawczych mających na celu po-
prawę warunków pracy.  
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W efekcie działań inspektorów pracy, w zdecydowanej większości stwierdzone 
uchybienia zostały usunięte (pracodawcy wykonali 86% wydanych decyzji i uwzględnili 
74% wniosków). Mając na uwadze powyższe, nadal widzimy potrzebę kontynuowania 
kontroli w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
 
3.8. Roboty wykonywane w miejscach ogólnie dostępnych 
 

W 2014 roku realizując zadania PIP inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole 
robót wykonywanych w miejscach ogólnie dostępnych. Celem tych kontroli była likwi-
dacja zagrożeń o charakterze publicznym. Takie kontrole przeprowadzono, między 
innymi, w związku z anonimowymi zgłoszeniami o prowadzeniu robót budowlanych 
niezgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz w związku z pisemny-
mi skargami dotyczącymi niewłaściwego prowadzenia robót. Łącznie przeprowadzono 
43 kontrole. Najczęściej w czasie kontroli stwierdzano: 

− brak niezbędnego zabezpieczenia (wygrodzenia i oznakowania) strefy niebez-
piecznej w miejscach prowadzenia prac budowlanych (w szczególności na wy-
sokości lub w wykopach), w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyj-
nych, wejść do budynków; 

− brak dostatecznego zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowań 
ustawionych przy remontowanych budynkach, w tym brak lub niekompletne ba-
lustrady i pomosty robocze; 

− brak lub niedostateczne zabezpieczenie przejść i wejść do budynków, przy któ-
rych ustawiono rusztowania do wykonania prac remontowych (brak zadaszeń 
ochronnych nad wejściami do budynków); 

− brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed dostępem osób postron-
nych w miejscu prowadzenia robót drogowych; 

− brak zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektroenergetycznych (ustawionych 
w miejscach ogólnie dostępnych) przed dostępem osób nieupoważnionych oraz 
brak właściwej ochrony przeciwporażeniowej. 

W wyniku interwencji inspektorów pracy we wszystkich przypadkach usunięto zagroże-
nia publiczne. Nie gwarantuje to jednak trwałej poprawy, gdyż ujawnione wcześniej 
zagrożenia pojawiają się ponownie na innej budowie (miejscu ogólnie dostępnym) 
prowadzonej przez tego samego pracodawcę lub na tej samej budowie (miejscu ogól-
nie dostępnym), gdy prace kontynuują inne firmy. Z tych względów widzimy potrzebę 
częstych wizytacji robót prowadzonych w miejscach ogólnie dostępnych. 
 
3.9. Funkcjonowanie służby bhp 
 

W 2014 roku w ramach tematu skontrolowano 108 zakładów, w których było za-
trudnionych łącznie 5801 pracowników. W trakcie tych kontroli dokonano szczegółowej 
oceny realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.9. Służba bhp – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 

Liczba pra-
codawców, u 
których za-
gadnienie 
badano 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach (odnieść się 
do zagrożeń wskazanych w decyzjach inspektora pracy w kontroli tematycznej) 74 11  

Kontrola realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy (odnieść się do wypadków z roku prowa-
dzenia kontroli) 

33 
 

2 
  

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowi-
skach pracy  

95 
 

21 
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Przedstawianie pracodawcy propozycji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych dot. zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy 
(na podstawie okresowych analiz stanu bhp) 

62 18  

Udział w opracowywaniu, aktualizacji dokumentacji z zakresu bhp 87 8  
Opiniowanie i doradztwo dotyczące procesów pracy 61 6  
Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami  87 4  

Udział w postępowaniu powypadkowym 46 1 3 
Udział w ustalaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz charakte-
ru i rozmiaru zagrożenia tymi chorobami 3 - - 

Uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bhp, pracach komisji bhp i innych 
komisji zajmujących się problematyką bhp 39 5  

Bezpośrednie podporządkowanie służby bhp pracodawcy 94 4  
Obciążenie służby bhp innymi obowiązkami 59 2  
 

  W ocenie inspektorów pracy w ostatnich latach zauważalna jest poprawa w za-
kresie wykonywania zadań przez służbę bhp. Niemniej nadal stwierdza się uchybienia. 
Zauważamy, że służba bhp działa lepiej w dużych zakładach pracy. Wiele stwierdzo-
nych nieprawidłowości polegało na nieprzeprowadzaniu kontroli warunków pracy (takiej 
kontroli służby nie przeprowadziły u 22% skontrolowanych pracodawców) oraz nie-
przedstawianiu pracodawcy propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych dot. 
zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy (takiej propozycji służby nie 
przedstawiły u 29% skontrolowanych pracodawców). 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 95% 
decyzji i 90% wniosków).  

 
3.10. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 38 kontroli dotyczących 
przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali łącznie 1926 pracowników, w tym 1221 kobiet. Najczęściej 
ujawniana nieprawidłowość to brak lub nieprawidłowy wykaz prac wzbronionych kobie-
tom (brak stwierdzono u 7 pracodawców, a uchybienia u 5). Pracodawcy często kwe-
stionowali obowiązek ustalenia tego wykazu w regulaminie pracy. Uznawali, że wykaz 
prac wzbronionych kobietom określają powszechnie obowiązujące przepisy rozporzą-
dzenia Rady Ministrów, które powinny być stosowane wprost bez konieczności doko-
nania dodatkowych zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy. U dzie-
więciu pracodawców wystąpiły nieprawidłowości w zakresie realizacji przepisu prawa 
pracy dotyczącego udzielania pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziec-
ko w wieku do lat 14 zwolnienia od pracy na dwa dni w roku kalendarzowym. Inne 
uchybienia stwierdzano sporadycznie, niemniej niektóre z nich były istotne: 

- jeden pracodawca zatrudniał pracownicę będącą w ciąży powyżej 8 godzin na 
dobę, 

- jeden pracodawca nie przedłużył do dnia porodu umowy o pracę zawartej na 
czas określony, 

- jeden pracodawca nie udzielił urlopu macierzyńskiego, 
- jeden pracodawca nie przestrzegał przepisów prawa pracy dotyczących ochro-

ny trwałości stosunku pracy kobiet w okresie urlopu wychowawczego. 
Przeprowadzona analiza danych pozwala stwierdzić, że stwierdzone nieprawidłowości 
nie mają związku z rodzajem działalności danego pracodawcy, czy też z liczbą zatrud-
nionych pracowników. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że przepisy dotyczące 
uprawnień związanych z rodzicielstwem są naruszane sporadycznie. Najczęstsza 
przyczyna stwierdzanych uchybień to niewiedza, a sporadycznie świadome działanie 
pracodawcy. W efekcie działań inspektorów pracy zdecydowana większość ww. uchy-
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bień przestała występować (pracodawcy uwzględnili 83% wydanych środków praw-
nych). 
 
3.11. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w tym obszarze 44 szczegółowe 
kontrole w zakładach, w których łącznie było zatrudnionych 271 pracowników młodo-
cianych. U prawie wszystkich skontrolowanych pracodawców stwierdzono przypadki 
naruszenia przepisów dot. zatrudniania pracowników młodocianych. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej zawarto stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.11. Zatrudnianie młodocianych – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 

Liczba pra-
codawców, u 
których za-
gadnienie 
badano 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

Ewidencja pracowników młodocianych 44 11 1 
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) pracowników młodocianych 44 6 5 
Szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) pracowników mło-
docianych 44 6 3 

Wstępne badania lekarskie pracowników młodocianych 44 8 4 
Okresowe badania lekarskie pracowników młodocianych 26 2 3 
Przedstawienie przez młodocianego przed zatrudnieniem świadectwa lekar-
skiego, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu 44 19 - 

Zawieranie z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 44 1 5 
Wprowadzenie przerwy w pracy trwającej 30 min 44 5 1 
Ewidencja czasu pracy pracowników młodocianych,  44 4 4 
Ewidencja czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych pracowni-
kom młodocianym w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego 21 2 1 

Dobowy wymiar czasu pracy pracowników młodocianych 42 1 - 
Zapewnienie pracownikom młodocianym co najmniej 48 godzinnego odpoczyn-
ku tygodniowego obejmującego niedzielę 43 3 1 

Zapewnienie co najmniej 14 godzinnego odpoczynku dobowego obejmującego 
porę nocną 43 1 - 

Zatrudnianie pracowników młodocianych w godzinach nadliczbowych 34 2 - 
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracowników młodocianych 44 - 3 
Udzielanie pracownikowi młodocianemu na jego wniosek pierwszego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 12 dni 38 2 2 

Udzielanie pracownikom młodocianym uczęszczającym do szkoły urlopu bez-
płatnego w okresie ferii szkolnych 28 - 1 

Wypłacanie wynagrodzenia za pracę pracownikom młodocianym 44 - 2 
Wypłacanie wynagrodzenia za pracę pracownikom młodocianym w należnej 
wysokości 44 - 1 

Opracowanie wykazu stanowisk i rodzajów prac wzbronionych pracownikom 
młodocianym 44 9 3 

Opracowanie wykazu stanowisk i prac dozwolonych pracownikom młodocia-
nym w celu przygotowania zawodowego 44 8 2 

Zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach wzbronionych 25 1 - 
Opracowanie programu kształcenia zawodowego pracowników młodocianych 44 10 1 
Prowadzenie kształcenia zawodowego młodocianych zgodnie z programem 44 3 4 
Udzielenie informacji przedstawicielowi ustawowemu młodocianego o ryzyku 
zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 42 29 2 

 
Z powyższej tabeli wynika, że najczęściej stwierdzana nieprawidłowość to nieu-

dzielenie informacji przedstawicielowi ustawowemu młodocianego o ryzyku zawodo-
wym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Takie braki stwierdzono w 29 za-
kładach pracy (dotyczyło 184 młodocianych objętych kontrolą), a w przypadku 2 zakła-
dów stwierdzono w tym obszarze uchybienia (dot. 6 pracowników). Po raz kolejny oka-
zało się, że duża grupa pracodawców zawiera umowy o pracę bez uzyskania od pra-
cownika świadectwa lekarskiego potwierdzającego, że praca danego rodzaju nie za-
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graża jego zdrowiu. Takie braki stwierdzono u 18 pracodawców (dot. 116 młodocia-
nych). Pracodawcy często nie wiedzą, że taki warunek powinien być przez nich speł-
niony. Co czwarty pracodawca nie prowadził ewidencji pracowników młodocianych. 
Szczególny niepokój budzi znaczna liczba zakładów, w których nie poddano pracowni-
ków młodocianych szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na przykład 
sześciu pracodawców zaniechało szkolenia wstępnego ogólnego (dot. 11 pracowni-
ków). Podobnie 6 pracodawców nie przeprowadziło szkolenia wstępnego na stanowi-
sku pracy (dot. 11 pracowników). 
 W efekcie działań inspektorów prawie wszystkie uchybienia zostały usunięte 
(na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wykonano 79% decyzji i uwzględ-
niono 89% wniosków). 

Podsumowując należy dodać, że pracodawcy niechętnie zatrudniają pracowni-
ków młodocianych. Odnotowujemy przypadki pracodawców z kilkuletnim doświadcze-
niem zatrudniania młodocianych, którzy rezygnują z ich zatrudniania lub ograniczają 
stan zatrudnienia. Problem pogłębia zachowanie samych młodocianych oraz ich opie-
kunów. Pracodawcy skarżą się, że pracownik młodociany to trudny pracownik, który 
częstokroć nie ma ochoty pracować i angażować się w wykonywanie zleconych prac. 
Pracownicy młodociani coraz częściej nie są zainteresowani nauką zawodu (stąd wy-
soka absencja w pracy, czy też coraz częstsze porzucanie pracy). 
 
3.12. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli pol-

skich 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 917 kontroli legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej. Kontrolami objęto podmioty prowadzące działalność w 
sektorach gospodarki, w których przewidywano wysokie ryzyko naruszeń prawa, tj. 
handlu hurtowym i detalicznym (36% ogółu kontroli), budownictwie (20%), przetwór-
stwie przemysłowym (15%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (7%). Na rzecz kontro-
lowanych podmiotów pracę wykonywało przeszło 10 tys. osób, w tym przeszło 1,5 tys. 
w ramach umów cywilnoprawnych.    

W czasie kontroli zweryfikowano legalność zatrudnienia prawie 4 tys. pracowni-
ków oraz prawie 1 tys. osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych. Inspektorzy pracy sprawdzili prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego przeszło 4 tys. pracujących oraz skontrolowali prawidłowość opłacenia skła-
dek na Fundusz Pracy za przeszło 5,5 tys. osób. W czasie kontroli inspektorzy pracy 
sprawdzili formalnoprawną stronę wykonywania działalności gospodarczej przez 854 
podmioty. Podczas kontroli, wobec 1233 pracujących skierowano zapytania do właści-
wych powiatowych urzędów pracy, czy jako osoby bezrobotne, powiadomiły urzędy o 
podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono, że nieznacznie spadła liczba 
nieprawidłowości w zakresie potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z 
pracownikiem umowy o pracę, czyli najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę 
nielegalnego zatrudnienia. W 2014 roku ujawniono 120 takich przypadków, podczas 
gdy w 2013 roku było ich 143.  

Ponownie inspektorzy pracy wykazali, że ok. 20% umów cywilnoprawnych za-
wartych jest niezgodnie z charakterem świadczonej pracy. W 2014 roku w trakcie 329 
kontroli poddano ocenie 941 umów cywilnoprawnych i wykazano, że 191 z nich 
zostało zawartych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powin-
na być zawarta umowa o pracę. W czasie kontroli ustalano, że w stosunku prawnym 
łączącym kontrolowanego pracodawcę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywil-
noprawnych pojawiają się elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. W ocenie 
inspektorów pracy osoby współpracujące w ramach umów cywilnoprawnych świadczyły 
pracę osobiście, w sposób ciągły i za wynagrodzeniem, a istotną cechą łączącego je z 
kontrolowanymi pracodawcami stosunku prawnego, było podporządkowanie organiza-
cyjne i obowiązek stosowania się do dyspozycji (poleceń) przełożonych.  
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W roku 2014 spadła liczba osób pracujących oraz osób wykonujących inną pra-
cę zarobkową, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia społecz-
nego. Inspektorzy stwierdzili brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 119 pra-
cujących (125 w roku 2013). Wzrosła natomiast liczba stwierdzonych przypadków 
osób, które nieterminowo zostały zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Stwier-
dzone uchybienia dotyczyły 332 osób, podczas gdy w 2013 roku odnotowano 319 nie-
prawidłowości w tym zakresie.      
 Jak już wspomniano wyżej, realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy wobec 1233 osób skierowali zapytania do 
właściwych powiatowych urzędów pracy, czy będąc osobami bezrobotnymi, zawiado-
miły urzędy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działal-
ności. Kontrole wykazały, że pomimo spadku liczby osób bezrobotnych, które nie do-
pełniły obowiązku określonego w art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy lub zrealizowały ten obowiązek nieterminowo (w 2014 roku ujawniono 281 
takich osób, a w 2013 roku ok. 325), to nadal ok. 23% bezrobotnych narusza te przepi-
sy. Wśród bezrobotnych niedopełniających swoich obowiązków, w 2014 roku o ponad 
40% spadła liczba bezrobotnych pobierających zasiłek dla osób bezrobotnych (z 45 w 
2013r. do 26 w 2014r.).  

W roku 2014 odnotowano spadek liczby pracujących, za których nie opłacono 
składek na Fundusz Pracy - z 1234 ubezpieczonych w 2013 roku, do 525 ubezpieczo-
nych w 2014 roku. Jednocześnie skala ujawnionych nieprawidłowości jest nadal wyso-
ka, ponieważ składki na Fundusz Pracy nie zostały opłacone za przeszło 9% osób ob-
jętych kontrolą. Ustalono, że przedsiębiorcy nie odprowadzili za pracujących comie-
sięcznych składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę prawie 90 tys. zł. Opóźnienia w 
opłacaniu składek na Fundusz Pracy w 2014 roku, dotyczyły 1649 pracujących osób, tj. 
tak jak w roku poprzednim, ok. 30% objętych kontrolami.  

Inspektorzy pracy kontrolowali prawidłowość i rzetelność zgłaszanych do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych danych mających wpływ na wymiar składek na Fun-
dusz Pracy. Nieprawidłowe dane w przypadku 63 zatrudnionych spowodowały zaniże-
nie opłaconej składki na Fundusz Pracy o przeszło 8,5 tys. zł.   

Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy podobnie 
jak w latach poprzednich, wynikają przede wszystkim z dążenia do obniżenia lub wręcz 
uniknięcia obciążeń związanych z kosztami legalnej pracy, od których próbują uwolnić 
się zarówno powierzający pracę zarobkową, jak również ją wykonujący i zainteresowa-
ni nieujawnianiem swoich dochodów.  Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości 
w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy, analo-
gicznie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazują na: 

− złą wolę osób działających w imieniu kontrolowanych podmiotów, przejawiającą 
się w świadomym i celowym nieprzestrzeganiu przepisów prawa pracy i ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu maksymalizacji zy-
sków, 

− brak należytej staranności przy realizacji przez kontrolowane podmioty obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz 
ubezpieczeń społecznych,  

− finansowanie innych zobowiązań pracodawcy ze środków przeznaczonych na 
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 

− niekorzystne dla pracowników regulacje prawne dotyczące nawiązywania sto-
sunku pracy, polegające na braku obowiązku podmiotu zatrudniającego po-
twierdzenia pracownikowi umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem go 
do pracy, 

− zainteresowanie niektórych osób podejmowaniem pracy nielegalnej, ponieważ 
świadczenia uzyskiwane z innych źródeł przysługują tylko osobom nieosiągają-
cym dochodu, 
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− społeczne przyzwolenie na wykonywanie niezarejestrowanej pracy zarobkowej 
przez „zaradnych” bezrobotnych. 

Przedsiębiorcy jako przyczyny nieprawidłowości ponownie wskazywali na: 
− złą kondycję finansową,   
− konieczność ograniczania kosztów pracy, poprzez powierzanie pracy na pod-

stawie umów cywilnoprawnych oraz kosztów związanych z obsługą prawno-
organizacyjną,  

− zbyt drobiazgowe i złożone procedury, które komplikują prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, 

− zainteresowanie niektórych osób nielegalnym zatrudnieniem, w celu nieujaw-
niania osiąganych dochodów.   

Bezrobotni podejmujący pracę zarobkową, fakt niedopełnienia obowiązku powiadomie-
nia właściwego powiatowego urzędu pracy niezmiennie tłumaczą głównie nieznajomo-
ścią przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co w ocenie 
inspektorów pracy nie może być akceptowane ze względu na to, że osoba rejestrująca 
się w powiatowym urzędzie pracy zapoznaje się z uprawnieniami oraz obowiązkami 
wynikającymi ze statusu osoby bezrobotnej i składa w tej sprawie pisemne oświadcze-
nie. Osoby nielegalnie wykonujące pracę wskazują również, że brak wymaganych 
umów wynika często z chęci uniknięcia przez powierzających pracę zarobkową pono-
szenia jakichkolwiek kosztów pracy, z wynagrodzeniem włącznie, co potwierdzają 
skargi dotyczące niewypłacenia wynagrodzenia pracującym bez umowy. 

W każdym przypadku, w którym stwierdzono uchybienia, inspektorzy pracy po-
dejmowali działania w celu ich usunięcia. W tabeli zamieszczonej poniżej zestawiono 
efekty uzyskane w wyniku tych działań – na dzień sporządzenia niniejszej informacji. 
 

Tabela 3.12. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy     

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 
Legalizacja zatrudnienia ogółem  448  

- potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę 99   

- zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie/deklaracja  
zawarcia stosunku pracy) w miejsce umowy cywilno-
prawnej – na podstawie art. 22 Kodeksu pracy 

157  

- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 125  Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 526 40686 
Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 62 79453 
Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 95   

Podsumowując wyniki kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 
przeprowadzonych w 2014 roku należy stwierdzić, że przestrzegania przepisy w tym 
zakresie nadal nie są przestrzegane. Skala stwierdzonych naruszeń wskazuje, iż nie-
zbędne jest kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych w tych obszarach. Należy 
podkreślić, że pracodawcy nadal stosują praktykę zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę. Wynika to z dążenia 
do obniżenia kosztów pracy. W 2014 roku inspektorzy pracy wykazali  niezgodność ok. 
20% (podobnie jak w roku 2013) zawartych umów cywilnoprawnych z charakterem 
świadczonej pracy.  

 
3.13. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywa-

nia pracy przez cudzoziemców 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 39 kontroli legalności zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolami 
objęto 134 pracujących cudzoziemców. W porównaniu z 2013 rokiem wzrosła zarówno 
liczba przeprowadzonych kontroli (o 34%), jak i liczba cudzoziemców objętych kontrolą 
(o 15%). Najwięcej kontrolowanych podmiotów należało do następujących sekcji go-
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spodarki: handel hurtowy i detaliczny (44%), przetwórstwo przemysłowe (17%) oraz 
zakwaterowanie i gastronomia (14%). Wśród objętych kontrolami cudzoziemców, naj-
liczniejszą grupę - 89 pracujących, podobnie jak w latach poprzednich stanowili obywa-
tele Ukrainy (66%), a następnie obywatele Chin – ok. 20% pracujących cudzoziemców. 
Inspektorzy ustalili, że zezwolenie na pracę na terytorium Polski wymagane było od 65 
zatrudnionych cudzoziemców, natomiast 63 pracujących cudzoziemców było zwolnio-
nych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, ponieważ pracowali na podstawie 
zarejestrowanych oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi.  

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców, tj. bez ważnej wizy lub in-
nego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź podstawy pobytu 
uprawniającej do wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu na pracę, bądź bez zawarcia wymaganych umów ujawnio-
no tylko w 2 podmiotach. W 2014 roku inspektorzy pracy wykazali nielegalne wykony-
wanie pracy przez 11 cudzoziemców, obywateli Ukrainy. W roku 2013 ujawniono ogó-
łem 23 cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę.   

W wyniku przeprowadzonych w 2014 roku kontroli legalności zatrudnienia cu-
dzoziemców stwierdzono, że w dalszym ciągu pracodawcy nie opłacają lub nietermi-
nowo opłacają składki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudniania cudzoziemców oraz nie-
terminowo zgłaszają ich do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły ok. 30% pracujących cudzoziemców.  
 Jako przyczyny nieprawidłowości w zakresie legalnego zatrudniania oraz wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców inspektorzy pracy, analogicznie jak w latach po-
przednich najczęściej wskazywali: 

− próby wykorzystania nielegalnej i przez to znacznie tańszej siły roboczej obco-
krajowców dla zwiększenia zysków przez powierzających taką pracę, co było 
przyczyną: 
 powierzania cudzoziemcom wykonywania pracy na innych warunkach 

niż określone w zezwoleniu na pracę, 
 nieuwzględnienia w umowach zawartych z cudzoziemcami, warunków 

określonych w zezwoleniu na pracę, w tym dotyczących wysokości wy-
nagrodzenia, 

− niedostateczną znajomość przez osoby reprezentujące podmioty powierzające 
pracę cudzoziemcom, obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, co 
było przyczyną następujących uchybień:  
 nieuzyskaniem od cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP i przechowywa-
nie kopii tego dokumentu,  

 powierzanie pracy cudzoziemcom, którzy „legitymują się” oświadcze-
niem zarejestrowanym przez inny podmiot, ponieważ pracodawca był 
przekonany, że jest to wystarczający warunek do legalnego powierzenia 
pracy cudzoziemcowi w tym przypadku. 

Przedsiębiorcy powierzający wykonywanie pracy zarobkowej cudzoziemcom, jako 
przyczyny nieprawidłowości podawali natomiast: 

− złożone oraz rozproszone w wielu aktach prawnych procedury w zakresie po-
wierzania pracy cudzoziemcom,   

− niejasne i nieprecyzyjne - pomimo wprowadzonych w ostatnich latach istotnych 
zmian ułatwiających m.in. procedurę wydawania zezwoleń na pracę, przepisy 
dotyczące powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom. 

W każdym przypadku, w którym stwierdzono uchybienia inspektorzy pracy podejmowa-
li działania w celu ich usunięcia. W tabeli zamieszczonej poniżej zestawiono efekty 
uzyskane w wyniku tych działań – na dzień sporządzenia niniejszej informacji. 
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Tabela 3.13. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy  
 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 
Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę lub umowy cywilno-
prawnej w wymagalnej formie (pisemnej) 1  
Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 1  Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 1 2454 
Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 9 358 
Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 1 852 
 

Podsumowując wyniki kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy 
przez cudzoziemców, należy wskazać, że w 2014 roku stwierdzono znacznie mniej 
przypadków nielegalnego wykonywania pracy. Ponadto do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Olsztynie nie wpływały sygnały o nielegalnym zatrudnianiu znacznej liczby 
cudzoziemców, których zbadanie wymagałoby współdziałania z innymi organami (Poli-
cja, Straż Graniczna) poprzez organizowanie zmasowanych akcji i interwencji. Jedno-
cześnie analizując informacje zebrane w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2014 
roku, należy stwierdzić, że pomimo liberalizacji dostępu cudzoziemców do polskiego 
rynku pracy, w dalszym ciągu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ujaw-
niane są przez inspektorów pracy przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców oraz jej nielegalne powierzanie. W związku z powyższym, celowe jest 
kontynuowanie przez inspektorów pracy kontroli zagadnień legalności zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
 
3.14. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 9 kontroli w zakresie 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Podczas 7 z nich stwierdzono nieprawidłowości. Na przykład:  

− w przypadku 3 agencji zatrudnienia nieprawidłowość dotyczyła prowadzenia 
działalności należącej do zadań agencji zatrudnienia bez wymaganego certyfi-
katu,  

− w przypadku 2 kontrolowanych agencji, w części ogłoszeń i ofert nie było po-
dawanych numerów wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 

− w przypadku 2 kontrolowanych agencji nie dopełniono obowiązku przekazania 
pracownikom przed skierowaniem do pracy tymczasowej za granicą pisemnej 
informacji o wszystkich kosztach, opłatach i innych należnościach związanych z 
kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą, 

− w przypadku 2 agencji zatrudnienia nie dokonano w przypisanym prawem ter-
minie opłat składek na Fundusz Pracy. 

Z powyższych danych wynika, że najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było pro-
wadzenia działalności bez wymaganego certyfikatu. Odnotowaliśmy przypadki niedo-
konania w przypisanym prawem terminie opłat na Fundusz Pracy. Stwierdzono dwa 
takie przypadki. Ponadto odnotowano przypadki zamieszczania ofert pracy, w których 
brak jest wymaganych danych. Główną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości, w 
ocenie inspektorów pracy była nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, co w konsekwencji skutkowało prowa-
dzeniem nielegalnego pośrednictwa pracy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy zastoso-
wali odpowiednie środki prawne. Ponadto do marszałka województwa skierowaliśmy 
cztery powiadomienia o naruszeniu warunków prowadzenia agencji. 

Podsumowując, podczas przeprowadzonych kontroli odnotowywane są w dal-
szym ciągu przypadki nielegalnego pośrednictwa pracy. W efekcie działań podjętych 
przez inspektorów zdecydowana większość stwierdzonych nieprawidłowości została 
usunięta w wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych. Planujemy dalsze kontrole w tym 
obszarze.  
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3.15. Realizacja zadań instytucji łącznikowej 
 

Instytucja łącznikowa to urząd odpowiedzialny za nadzorowanie warunków pra-
cy i zatrudnienia, który zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady ma obowiązek współpracować w dziedzinie wymiany informacji ze swoimi od-
powiednikami z innych państw członkowskich UE. Funkcję instytucji łącznikowej w za-
kresie warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych pełni Główny In-
spektorat Pracy, gdzie spływają wnioski urzędów z innych państw Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego o udzielenie informacji na temat polskich 
przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w tych państwach i delegują w związku z tym 
swoich pracowników. Na polecenie Głównego Inspektora Pracy, jego Zastępcy lub 
Dyrektora Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP okręgowe inspektoraty pracy 
dokonują ustaleń dotyczących pracodawcy, który świadczy usługi na obszarze innego 
państwa członkowskiego lub delegowanych przez niego pracowników oraz warunków 
ich zatrudnienia.  Okręgowy inspektorat pracy przeprowadza kontrolę (ewentualnie 
czynności rozpoznawcze) i udziela odpowiedzi w terminie i formie wskazanych przez 
Główny Inspektorat Pracy. 

W ramach realizacji zadań instytucji łącznikowej w 2014 roku OIP dwukrotnie 
podejmował działania celem przekazania informacji instytucjom łącznikowym. W pierw-
szym przypadku dotyczyło do instytucji we Francji, a w drugim w Belgii. W obu przy-
padkach nie było możliwe przeprowadzenie kontroli (w pierwszym podmiot zaprzestał 
wykonywania działalności gospodarczej, a w drugim cała działalność spółki była pro-
wadzona w Belgii). Informacja o podjętych działaniach i uzyskanych danych została 
przekazana przez OIP do Głównego Inspektoratu Pracy. 
 
3.16. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 46 kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Kontrolowani pracodawcy za-
trudniali łącznie 3373 osoby. W 35 zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości w 
zakresie przestrzegania tych przepisów. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto za-
kres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.16. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Braki Uchy-
bienia 

Plan urlopów D 23 5 5 
Urlop w pierwszym roku pracy P 65   

- prawo P 65 - 1 
- wymiar P 65 - - 

Kolejny urlop P 392   
- prawo P 392 - 5 
- wymiar P 392 - 13 

Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego P 1719 131  

- prawidłowość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (art. 1542 
§1-4 Kodeksu pracy) P 502  8 

- dzielenie urlopu wypoczynkowego P 527  34 
Udzielanie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika P 119 - - 
Udzielenie młodocianemu urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia pierwszej pracy P 24 - - 

 
Analizując dane zamieszczone w tabeli można zauważyć, że po raz kolejny 

najczęstszą nieprawidłowością, stwierdzoną u 19 pracodawców, było zaniechanie ob-
owiązku udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w 
którym nabyli do niego prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalen-
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darzowego (w sumie 131 pracownikom nie udzielono 1412 dni urlopu).  
Podkreślenia wymaga fakt, iż nie zmienia się tendencja w zakresie naruszania 

przez pracodawców przepisów o dzieleniu urlopów na części, tak aby co najmniej jed-
na część urlopu przysługującego pracownikowi obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych 
dni kalendarzowych (miało to miejsce w 12 zakładach pracy i dot. 34 pracowników).  

W roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich miały miejsce przypadki 
stwierdzania przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie planu urlopów. Po-
legały one na tym, że pracodawca w planie urlopów obejmował pełny należny pracow-
nikowi wymiar urlopu - włącznie z urlopem na żądanie, jak również na tym, że plany 
urlopów nie były tworzone, mimo zapisów zobowiązujących pracodawcę do ich tworze-
nia, znajdujących się w regulaminach pracy tych zakładów.  

Na zakończenie należy wspomnieć, że w wyniku działań inspektorów pracy 
zdecydowana większość ww. uchybień zostało usuniętych (na dzień sporządzania ni-
niejszej informacji uwzględniono 85% środków prawnych zobowiązujących pracodaw-
ców do usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 8 kontroli zakładów stosujących 
produkty biobójcze. Były to zakłady branży spożywczej (dwa zakłady przetwórstwa 
mleka i zakład mięsny), podmioty związane z działalnością rekreacyjno-sportową (trzy 
pływalnie), jedna placówka handlowa oraz jedna instytucja naukowo-badawcza. W 
zakładach tych było zatrudnionych ogółem 463 osób. Kontrolami objęto stanowiska 
pracy, na których są stosowane produkty biobójcze. Przy pracach z produktami biobój-
czymi zatrudnionych było 114 pracowników. W zamieszczonej poniżej tabeli przedsta-
wiono wszystkie ujawnione nieprawidłowości w tym obszarze. 
 

Tabela 3.17. Stwierdzone nieprawidłowości dot. stosowania produktów biobójczych 
 

Zagadnienie objęte kontrolą Liczba zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Oznakowanie opakowania (informacje nt. numeru pozwolenia, pozwo-
lenia tymczasowego albo wpisu do rejestru) 3 

Karty charakterystyki produktów biobójczych 2 
Instrukcje postępowania z produktami biobójczymi 2 

 
Kontrolą objęto 28 stosowanych czynników biobójczych. W skontrolowanych 

podmiotach produkty biobójcze były wykorzystywane w procesach mycia i dezynfekcji 
pojemników, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, do 
uzdatniania wody basenowej oraz do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Kon-
trole ujawniły kilka naruszeń prawa przy stosowaniu tych preparatów. Łącznie podczas 
kontroli ujawniono 7 braków związanych ze stosowaniem produktów biobójczych. Naj-
więcej nieprawidłowości stwierdzono w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie 
handlu artykułami spożywczymi. Należy tu jednak zaznaczyć, że zakład ten nie był 
wcześniej kontrolowany w tym zakresie. W kontrolowanych zakładach przemysłu spo-
żywczego i zakładach rekreacyjno-sportowych ujawniono pojedyncze nieprawidłowo-
ści. Kontrole wykazały, że pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na stosowane w 
działalności zawodowej niebezpieczne produkty chemiczne. Nie stwierdzono nieprawi-
dłowości dotyczących wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochro-
ny indywidualnej oraz używania ich przy stosowaniu produktów biobójczych. Nadal 
jednak część pracodawców zapomina o zapewnieniu podstawowych dokumentów w 
postaci kart charakterystyki czy instrukcji bhp. W efekcie działań inspektora pracy 
wszystkie uchybienia zostały usunięte. 
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3.18. Kontrole dot. problematyki REACH 
 

W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono 15 kontroli w zakładach stosu-
jących substancje i mieszaniny chemiczne. W trakcie tych kontroli stwierdzono używa-
nie 13 substancji i 121 mieszanin. Kontrole przeprowadzono w podmiotach prowadzą-
cych działalność poligraficzną, stosujących niebezpieczne czynniki chemiczne w pro-
cesie druku. W zakładach tych ogółem zatrudnionych było 469 pracowników. Przy pra-
cach z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi zatrudnionych było 132 pracowni-
ków. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono zakres kontroli i stwierdzone nie-
prawidłowości. 
 

Tabela 3.18. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki REACH 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

brak uchy-
bienia 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
Spis substancji i preparatów niebezpiecznych 15 5 3 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 13 - 1 
Karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych 121 6 20 
Informacje o chemikaliach innych niż niebezpieczne 80 - 1 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 15 6 1 
Działania pracodawcy eliminujące/ograniczające zagrożenia 21 - - 
Informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony 
Dostępność informacji z kart charakterystyki 128 20  
Dostępność informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne 80 21  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji i mieszanin 106 3 - 
Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania/składowania 13 6 - 
Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami 28 2 3 

Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi 26 10 1 

Instrukcje magazynowania 14 4 2 
Instrukcje pierwszej pomocy 16 1 - 
Instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej  24 8 - 
Magazynowanie i składowanie 
Dobór miejsca składowania/przechowywania chemikaliów 14 - 3 

 
Na piętnaście skontrolowanych zakładów w pięciu nie sporządzono spisu sto-

sowanych czynników chemicznych, a w trzech przypadkach spisy były niekompletne. 
W jednym przypadku stwierdzono uchybienie dotyczące karty charakterystyki dla sub-
stancji. W czterech podmiotach stwierdzono brak karty charakterystyki dla mieszanin 
(dot. 6 mieszanin). W sześciu podmiotach nie ustalono wykazu prac szczególnie nie-
bezpiecznych, a związane to było z nieprawidłową interpretacją przepisów i uznaniem, 
że praca z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi nie jest zaliczona do tego typu 
prac. Przy braku wiedzy na temat niebezpiecznych czynników chemicznych i postępo-
wania z nimi, nieoznakowanie magazynów znakami bezpieczeństwa nie może dziwić. 
W sześciu podmiotach, które posiadały magazyny niebezpiecznych czynników che-
micznych, stwierdzono brak ich oznakowania znakami bezpieczeństwa. W czterech 
zakładach nie opracowano i nie udostępniono instrukcji magazynowania i składowania 
niebezpiecznych czynników chemicznych. W dwóch podmiotach instrukcje magazyno-
wania zawierały informacje nieadekwatne do zagrożeń stwarzanych przez składowane 
materiały. Należy wskazać, że w trakcie kontroli pracodawcy okazywali pełne zrozu-
mienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i deklarowali jak 
najszybsze ich usunięcie. W efekcie działań inspektorów pracy prawie wszystkie 
stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
zrealizowano 82% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia 
nieprawidłowości). 
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3.19. Kontrole dot. warunków stosowania substancji określonych przez Euro-
pejską Agencję Chemikaliów (CLP) 

 
Łącznie w ramach tematu przeprowadzono 15 kontroli w podmiotach prowa-

dzących działalność poligraficzną, w których zatrudnionych było ogółem 538 osób. 
Kontrolami objęto stanowiska pracy, na których są stosowane produkty chemiczne. 
Przy pracach z czynnikami chemicznymi zatrudnionych było 129 pracowników. Kontro-
lą objęto stosowane 13 substancji chemicznych oraz 111 mieszanin. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej przedstawiono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.19. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki CLP 
 

Badane zagadnienie Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

brak uchy-
bienia 

 

Znajomość informacji w zakresie obowiązywania CLP 15 5  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji zgodnie z CLP 13 2 0 
Oznakowanie pojemników/opakowań mieszanin zgodnie z CLP* 111 94 1 
Uwzględnienie w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych ozna-
kowania CLP 13 2 0 

Uwzględnienie w karcie charakterystyki mieszanin niebezpiecznych ozna-
kowania CLP* 79 61 0 

Uwzględnianie wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 
zakładowej (np. instrukcje, programy szkoleń) 35 27 0 

* zagadnienie o charakterze informacyjnym 
 

Kontrole wykazały, że pracodawcy nie zawsze posiadają wiedzę o rozporzą-
dzeniu CLP. W pięciu z piętnastu skontrolowanych podmiotów pracodawca nie był 
świadomy istnienia nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pako-
wania substancji i mieszanin chemicznych wynikających z rozporządzenia CLP. W 
zakresie oznakowania opakowań stwierdzono uchybienia w dwóch zakładach, w przy-
padku 2 substancji. Uchybienia w zakresie informacji zawartych w kartach charaktery-
styki stwierdzono dla 2 substancji stosowanych w 2 zakładach. W 14 z 15 skontrolo-
wanych zakładów stwierdzono przypadki nieuwzględnienia w dokumentacji zakładowej 
wymagań dotyczących oznakowania CLP. Ogółem ocenie poddano 35 dokumentów. 
W przypadku 27 skontrolowanych dokumentach stwierdzono nieprawidłowości.  

W efekcie działań inspektorów, zdecydowana większość ujawnionych uchybień 
zostało usuniętych (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 76% 
środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości).  
 
3.20. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-

wanych – zamknięte użycie GMO 
 

W 2014 roku przeprowadzono jedną kontrolę, której celem była ocena prze-
strzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 
Była to kontrola pracodawcy, który prowadził działania zamkniętego użycia organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie zgody wydanej przez Ministra Śro-
dowiska. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca opracował plan postępowania 
na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagraża-
jące zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem. Inspektor 
pracy nie wniósł uwag do konstrukcji pomieszczenia i zabezpieczenia przed potencjal-
nymi przenosicielami. Inspektor pracy nie miał uwag do stosowanych maszyn i urzą-
dzeń technicznych. Pracowników wyposażono w wymagane środki ochrony indywidu-
alnej oraz w odzież i obuwie robocze. Posiadali oni aktualne orzeczenia lekarskie o 
braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy oraz zostali przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak podczas kontroli stwierdzono: brak oznakowa-
nia znakiem ostrzegawczym o zagrożeniu biologicznym jednego pomieszczenia, nie-
uwzględnienie w programie szkolenia stanowiskowego zagrożeń związanych z GMO 
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oraz brak oceny ryzyka zawodowego dla tych prac. Ponadto ustalono, że dwóch pra-
cowników odbyło szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych za-
miast szkolenia, zgodnie z programem uwzględniającym zagrożenia przy pracach labo-
ratoryjnych i badawczych. W efekcie działań podjętych przez inspektora pracy prawie 
wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji zrealizowano 83% środków prawnych zobowiązujących pracodawcę do usu-
nięcia nieprawidłowości). 
 
3.21. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy 
 

W 2014 roku w ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 26 kontroli. W 
przypadku 5 z nich stwierdzono brak lub nieaktualne pomiary hałasu. W związku z tym 
zobowiązano pracodawców do przeprowadzenia takich pomiarów. Po dokonaniu tych 
pomiarów przeprowadzono kolejną kontrolę celem ustalenia narażenia pracowników na 
ten czynnik. Ogółem ponowne kontrole przeprowadzono w sześciu podmiotach (jedną 
przeprowadzono w celu ustalenia realizacji uprzednio wydanych zaleceń pokontrol-
nych). 
 
Kontrole 

 
Jak już wspomniano wyżej w 2014 roku w ramach tematu inspektorzy pracy 

przeprowadzili 26 kontroli zakładów pracy zatrudniających ogółem 2.075 pracowników. 
W 21 kontrolowanych zakładach ujawniono narażenie 1.157 pracowników na hałas. 
Natomiast pracę w zagrożeniu na hałas stwierdzono w 8 kontrolowanych zakładach, co 
dotyczyło 86 pracowników. Przeszło połowa skontrolowanych zakładów to zakłady 
produkcji wyrobów z drewna (14 podmiotów). Kolejna grupa pracodawca prowadziła 
działalność związaną z produkcją wyrobów metalowych (10 pracodawców). Pozostali 
dwaj pracodawcy prowadzili inną działalność (obróbka kamienia i produkcja wyrobów z 
tworzyw sztucznych). W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono zakres kontroli 
oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.21.1. Stwierdzone nieprawidłowości – zagrożenia związane z hałasem 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy, U – urządzenia,  

D – dokumenty, Z - inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE 
Pomiary hałasu S 203 1 - 
Aktualność wyników pomiarów (na podstawie zapisu w karcie badań i pomiarów) S 201  14 
Spójność informacji w karcie badań i pomiarów z danymi w sprawozdaniu z 
ostatniego aktualnego pomiaru  Z 21  5 

Aktualność informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występują-
cych na stanowisku pracy  Z 21  8 

Sporządzenie programu działań organizacyjno-technicznych w sytuacji osiągnię-
cia lub przekroczenia wartości NDN D 13 5 2 

Wdrożenie programu działań organizacyjno-technicznych Z 8 2  
Oznakowanie znakami bezp. stanowisk/miejsc pracy z przekroczonym NDN S 44 7 - 
Udostępnienie ochronników słuchu po przekroczeniu wartości progów działania P 722 4  
Pracownicy pracujący w zagrożeniu na hałas P 86 -  
Dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas i indywidual-
nych cech pracowników P 775 125  

Stan techniczny stosowanych przez pracowników ochronników słuchu P 234  2 
Przekazanie prac. instrukcji użytkowania i konserwacji ochronników słuchu P 722 28 - 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 
Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) na stanowiskach osób narażonych na hałas S 87 9 - 
Uwzględnienie w ORZ narażenia na hałas, S 78 1 2 
Uwzględnienie w ORZ związanego z hałasem wymaganych informacji  S 71  47 
INNE 
Uwzględnienie w programie szkoleń bhp zagadnień na temat wyników oceny 
ryzyka zawodowego związanego z hałasem  P 869 51 166 

48 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

Zamieszczanie w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na 
hałas oraz poziomie narażenia D 138 17 3 

Przestrzeganie 8 godzinnego lub 40 godzinnego czasu pracy w sytuacji przekro-
czenia NDN P 229 -  

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że na ogólną liczbę 203 skontrolowanych 

stanowisk na 15 z nich stwierdzono brak pomiarów lub nieprawidłowości w zakresie 
aktualizacji wcześniej dokonanych pomiarów wielkości charakteryzujących hałas na 
stanowiskach pracy, co stanowi 7% wszystkich stanowisk objętych kontrolą. Najbar-
dziej powszechnym sposobem stosowanym przez pracodawców w zakresie ochrony 
pracowników przed hałasem występującym w środowisku pracy jest wyposażanie pra-
cowników w ochronniki słuchu - nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe, 
które ze względów higienicznych są jednorazowego użytku. Jak wykazały kontrole, nie 
stwierdzono przypadku braku zapewnienia pracownikom ww. ochron na stanowiskach, 
na których pomiary wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu. Nato-
miast stwierdzono, że 4 pracownikom nie udostępniono ochronników słuchu pomimo 
przekroczenia wartości progów działania hałasu. Niemniej należy zauważyć, że pomi-
mo braku aktualizacji pomiarów pracownikom zatrudnionym przy obsłudze obrabiarek 
do drewna, obrabiarek do metalu oraz na innych stanowiskach, gdzie występuje poten-
cjalne narażenie na hałas, zapewnione zostały indywidualne ochrony słuchu. Ponadto 
w celu obniżenia poziomu narażenia pracowników na hałas pracodawcy ograniczają 
czas pracy pracowników na stanowiskach obsługi obrabiarek, na których pomiary śro-
dowiskowe wykazały wysokie wartości natężenia hałasu, stosując skrócony czas pracy 
(praca w systemie rotacyjnym). Nie stwierdzono nieprzestrzegania 8 godzinnego lub 40 
godzinnego czasu pracy w sytuacji przekroczeń NDN hałasu. W trakcie pomiarów śro-
dowiskowych sporadycznie są oceniane stosowane przez pracodawców ochronniki 
słuchu, co może wzbudzać wątpliwości, co do ich skuteczności. W związku z ww. nie-
prawidłowościami inspektorzy wydali środki prawne celem ich usunięcia.  

 
Ponowne kontrole 

 
Jak już wspomniano wyżej oprócz wyżej opisanych kontroli inspektorzy pracy 

przeprowadzili 6 ponownych kontroli celem ustalenia narażenia pracowników na hałas. 
Kontrole te przeprowadzono przede wszystkim u pracodawców, u których poprzednio 
stwierdzono brak lub nieaktualne pomiary hałasu i w związku z tym nie było możliwe 
ustalenie stopnia narażenia pracowników na ten czynnik. W trakcie ponownych kontroli 
na 16 ocenianych stanowiskach pracy stwierdzono aktualne badania hałasu. Jednak 
na kolejnych 10 stanowiskach stwierdzono brak lub nieaktualne pomiary. Ogółem w 
zakładach tych ujawniono narażenie 98 pracowników na hałas, a w zagrożeniu na ha-
łas pracowało 15 pracowników. Jak wykazały kontrole, w jednym przypadku stwierdzo-
no, nie stosowanie ochron słuchu przez pracownika, który był zatrudniony na stanowi-
sku pracy, na którym pomiary wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnych. Kolej-
nym 14 pracownikom nie udostępniono ochronników słuchu pomimo przekroczenia 
wartości progów działania hałasu. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono 
stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.21.2. Stwierdzone nieprawidłowości – zagrożenia związane z hałasem 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy, U – urządzenia,  

D – dokumenty, Z - inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE 
Pomiary hałasu S 29 3 - 
Aktualność wyników pomiarów (na podstawie zapisu w karcie badań i pomiarów) S 26  7 
Spójność informacji w karcie badań i pomiarów z danymi w sprawozdaniu z 
ostatniego aktualnego pomiaru  Z 6  3 

Aktualność informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występują-
cych na stanowisku pracy  Z 6  3 
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Sporządzenie programu działań organizacyjno-technicznych w sytuacji osiągnię-
cia lub przekroczenia wartości NDN D 2 1 0 

Udostępnienie ochronników słuchu po przekroczeniu wartości progów działania P 53 14  
Pracownicy pracujący w zagrożeniu na hałas P 15 1  
Dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas i indywidual-
nych cech pracowników P 49 17  

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 
Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) na stanowiskach osób narażonych na hałas S 29 - 3 
Uwzględnienie w ORZ narażenia na hałas, S 29 1 - 
Uwzględnienie w ORZ związanego z hałasem wymaganych informacji  S 24  16 
INNE 
Uwzględnienie w programie szkoleń bhp zagadnień na temat wyników oceny 
ryzyka zawodowego związanego z hałasem  P 58 2 8 

Zamieszczanie w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na 
hałas oraz poziomie narażenia D 11 - 4 

 
W związku z ww. nieprawidłowościami, inspektorzy pracy skierowali środki 

prawne celem ich usunięcia. 
 

*** 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kolejnych kontroli i informacjami 

nadesłanymi przez kontrolowanych w efekcie działań inspektorów pracy prawie 
wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji zrealizowano 90% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do 
usunięcia nieprawidłowości).  

Mając na uwadze uzyskane efekty należy uznać, że nasze kontrole były celo-
we. Zauważamy, że u niektórych pracodawców nieprawidłowości były wynikiem niena-
leżytego zrozumienia problematyki ochrony zdrowia pracowników narażonych na ha-
łas. Zdarza się, że w sytuacji występującego kryzysu gospodarczego pracodawcy do-
konują oszczędności również w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w celu 
obniżenia kosztów zaniedbują obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów 
ogólnych bhp oraz przepisów szczególnych w sprawie bhp przy pracach związanych z 
narażeniem na hałas. Ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych inspektorów 
pracy pozwalają ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy jako zadowalający, ale 
wymagający poprawy. 

 
3.22. Kontrola danych zawartych w drukach ZUS IWA 
 

W okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku inspektorzy pracy w 
trakcie 812 kontroli u 812 płatników składek sprawdzali dane zawarte w drukach ZUS 
IWA za 2013 rok. W trakcie kontroli stwierdzono 11 przypadków podania przez praco-
dawców – płatników składek nieprawidłowych danych w formularzu ZUS IWA. W 9 
przypadkach po interwencji inspektora pracy jeszcze w trakcie kontroli dokonano ko-
rekty danych i przesłano do ZUS prawidłowe dane. W pozostałych dwóch przypadkach 
inspektor pracy skierowali stosowne pisma do ZUS, celem wszczęcia postępowania i 
skorygowania tych danych. 

 

3.23. Kontrole pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe 

 
W związku z realizacją tematu w trakcie roku sprawozdawczego inspektorzy 

pracy skontrolowali 7 pracodawców, którym na skutek wniosków inspektorów pracy 
przesłanych do ZUS w 2013 roku podwyższono składkę wypadkową (skontrolowano 
wszystkie podmioty, w przypadku których w 2013 roku skierowano wniosek o podwyż-
szenie składki). Wszystkie skontrolowane podmioty to małe zakłady (zatrudniające od 
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2 do 9 osób). Prawie wszystkie skontrolowane podmioty (6 podmiotów), w przypadku 
których podwyższono składkę wypadkową to zakłady z branży budowlanej (roboty bu-
dowlane związane ze wznoszeniem budynków – 3 podmioty, wykonywanie konstrukcji i 
pokryć dachowych – 2 podmioty, pozostałe roboty budowlane wykończeniowe – 1, 
branży leśnej – 1)). We wszystkich tych zakładach stwierdzono nieprawidłowości. 
Stwierdzono ich jednak mniej niż w 2013 roku (dotyczy to w szczególności rażących 
nieprawidłowości).  Istotne uchybienia stwierdzono w dwóch zakładach, w tym rażące 
naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w pozostałych mniej istotne. 
W 2014 roku w celu wyeliminowania nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 35 de-
cyzji (w 2013 r. – 37), w tym jedną wstrzymania prac (w 2013 – 7), jedną wstrzymania 
eksploatacji (w 2013 r. – 6) i dwie decyzje skierowania do innych prac oraz skierowali 7 
wystąpień zawierających łącznie 14 wniosków. W dwóch przypadkach osoby winne 
ukarano mandatami w łącznej wysokości 3.500 zł (w 2013 r. – 6 osób; w łącznej wyso-
kości 7.100 zł), a w jednym przypadku skierowano wniosek do sądu (w 2013 r. – 1). W 
przypadku trzech podmiotów zauważalne jest pozytywne oddziaływanie podwyższonej 
o 100% składki wypadkowej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Działania inspektorów w czasie ww. kontroli doprowadziły do likwidacji wielu 
zagrożeń i nieprawidłowości, w tym wynikających z prowadzenia robót na wysokości 
bez odpowiedniego zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Usu-
nięcie tych zagrożeń nie gwarantuje trwałej poprawy warunków pracy, gdyż ujawnione 
wcześniej zagrożenia pojawiają się ponownie na innej budowie prowadzonej przez 
tego samego pracodawcę. Potwierdza to potrzebę częstych wizytacji w tych specyficz-
nych miejscach pracy, jakimi są place budów. 

Jak już wspomniano wyżej stan ochrony pracy w ww. zakładach jest zróżnico-
wany. W ocenie inspektorów pracy istnieje związek między kondycją ekonomiczną 
zakładu, a stanem bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakłady znajdujące się w lepszej 
sytuacji ekonomicznej zazwyczaj wprowadzają nowoczesne urządzenia. Działania te 
pozytywnie skutkują w sferze warunków pracy wpływając na eliminację lub ogranicze-
nie zagrożeń.  

Nadal widzimy konieczność konsekwentnego doskonalenia i wdrażania usta-
nowionych systemowych rozwiązań motywujących pracodawców do podejmowania 
działań na rzecz ochrony pracy, tj. zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadko-
we, uzależnionej od kategorii ryzyka zawodowego występującego w danej branży lub 
zakładzie.  
 
3.24. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektrycz-

ne oświetlenie pomieszczeń stałej pracy lub na ich lokalizowanie poniżej 
poziomu terenu 

 
 W 2014 roku do Okręgu wpłynęło 57 wniosków dotyczących wyrażenia zgody 
na odstępstwa od wymogów określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym: 

− w 40 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-
czeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

− w 17 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego. 

 
Tabela 3.24. Opiniowanie wniosków w sprawie odstępstw 

 

Liczba wniosków o wyrażenie zgody na 
zastosowanie wyłącznie elektrycznego 
oświetlenia w pomieszczeniach stałej 
pracy: 17 

Liczba opinii pozytywnych: 2 

Liczba zażaleń na posta-
nowienie okręgowego 
inspektora pracy: 0 

Brak przesłanek do wydania 
opinii: 10 
Liczba opinii negatywnych: 5 
Wnioski wycofane lub nieroz-
patrzone: 0 
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Liczba wniosków o wyrażenie zgody na 
lokalizację poniżej poziomu otaczającego 
terenu pomieszczeń stałej pracy: 40 

Liczba opinii pozytywnych: 39 

Liczba zażaleń na posta-
nowienie okręgowego 
inspektora pracy: 0 

Brak przesłanek do wydania 
opinii: 0 
Liczba opinii negatywnych: 1 
Wnioski wycofane lub nieroz-
patrzone: 0 

 
Z powyższej tabeli wynika, że Okręgowy Inspektor Pracy zajął pozytywne stanowisko: 

− w 39 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie po-
mieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

− w 2 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświe-
tlenia wyłącznie elektrycznego. 

Okręgowy Inspektor Pracy zajął negatywne stanowisko: 
− w 1 przypadku, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-

czeń poniżej poziomu otaczającego terenu 
− w 5 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświe-

tlenia wyłącznie elektrycznego. 
W pozostałych 10 przypadkach OIP wydał opinię, że nie są spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo. 
  
3.25. Czas pracy 
 
         W 2014 roku przeprowadzono ogółem 119 kontroli dotyczących czasu pracy, w 
tym 15 kontroli z sektorze bankowym. 
 
Kontrole w sektorze bankowym 
 

W 2014 roku inspektorzy przeprowadzili kontrole w 15 podmiotach, które za-
trudniały łącznie 580 osób na podstawie stosunku pracy. W 5 podmiotach inspektorzy 
pracy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o 
czasie pracy. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 3.25.1. Kontrole w sektorze bankowym – stwierdzone nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

 

Ewidencja czasu pracy P 231 - 15 
Określenie systemów, rozkładów oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy D 14 2 4 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 Kodeksu pracy) P 90 21 1 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy P 135 21 22 
Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej P 63 10 4 
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego systemu 
czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 140¹ Kodeksu pracy P 168  10 

Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym P 108 1  

Rekompensata pracy w niedzielę, święto innym dniem wolnym lub dodatkowym 
wynagrodzeniem P 69 - 2 

 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kolejnych kontroli i informacjami 

nadesłanymi przez kontrolowanych w efekcie działań inspektorów pracy prawie 
wszystkie ww. uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
zrealizowano 96% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia 
nieprawidłowości). 

Z analizy wyników kontroli wynika, że w sektorze bankowym stwierdzano mniej 
naruszeń dotyczących czasu pracy niż w zakładach pozostałych branż. Niemniej nale-
ży zauważyć, że kontrole dotyczyły małych banków naszego regionu i postawiony 
wniosek dotyczy właśnie ich. Podkreślić należy, że w co trzeciej skontrolowanej pla-
cówce nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę przedstawione 
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wyniki, w najbliższym czasie nie planujemy prowadzenia kontroli ukierunkowanych na 
sprawdzenie przepisów o czasie pracy wyłącznie w sektorze bankowym. Zagadnienia 
te będą analizowane podczas rutynowych kontroli. 
 
Kontrole w zakładach pozostałych branż 

 
W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 104 kontrole w podmio-

tach, które zatrudniały łącznie przeszło 5,5 tys. pracowników. W 10 podmiotach inspek-
torzy pracy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepi-
sów o czasie pracy. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa ta-
bela. 

 
Tabela 3.25.2. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy – stwierdzone nieprawidłowości 

 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

 

Ewidencja czasu pracy P 2268 25 518 
Określenie systemów, rozkładów oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy D 121 35 23 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 Kodeksu pracy) P 1653 148 110 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy P 2008 151 15 
Stosowanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 lub § 3, po 
uprzednim zawiadomieniu właściwego okręgowego insp. pracy (art. 150 § 2 k.p.) D 6 1  

Przedłużenie okresu rozliczeniowego na okres nieprzekraczający 12 miesięcy D 22 1  
Tryb wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego (art. 150 § 3 k.p.) D 24 4  
Przekazanie kopii porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy, o którym mowa w art. 150 § 3 k.p. właściwemu okręgowemu inspek-
torowi pracy (art. 150 § 4 k.p.) 

D 22 1 5 

Tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p. (art. 150 
§ 3 k.p.) D 4 2  

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej P 1325 19 25 
Rekompensata z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy P 1246 18 35 
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego systemu 
czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 140¹ k.p.) P 1105  27 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
przeciętnie w tygodniu P 1404 199  

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
w roku kalendarzowym P 1389 173  

Zapewnienie odpoczynku: 
- dobowego P 1644 24  

- dobowego przy wykonywaniu pracy zgodnie z rozkładem pracy, o którym mowa 
w art. 140¹ § 1 i 2 k.p. P 280 2  

- tygodniowego P 1412 41  
- tygodniowego przy wykonywaniu pracy zgodnie z rozkładem pracy, o którym 

mowa w art. 140¹ § 1 i 2 k.p. P 38 2  

Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym P 1302 179  

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy P 1062 9  
Rekompensata pracy w niedzielę, święto innym dniem wolnym lub dodatkowym 
wynagrodzeniem P 967 134 2 

Niepłatna przerwa na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych P 640  3 
Przestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej P 996  13 

 
Z powyższej tabeli wynika, że naruszenia przepisów o czasie pracy mają cha-

rakter powszechny. Zasadniczo wystąpiły w odniesieniu do wszystkich zagadnień ure-
gulowanych w dziale szóstym Kodeksu pracy. Na przykład w przypadku 25 pracowni-
ków nie założono i nie prowadzono kart ewidencji czasu pracy. Pracodawcy tłumaczyli 
inspektorom pracy, że nie wiedzieli o konieczności formalnego rejestrowania czasu 
pracy pracowników. Natomiast w przypadku 518 pracowników, co stanowi ok. 23% 
pracowników objętych kontrolą, prowadzono nieprawidłowo karty ewidencji czasu pra-
cy. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy uniemożliwiało ustalenie wyna-
grodzenia należnego pracownikowi. Podobnie jak w latach poprzednich wiele naruszeń 
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przepisów dotyczyły problematyki ustalania systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych. Pracodawców naruszających te przepisy można podzielić na 
dwie kategorie. Pierwsza obejmuje podmioty zatrudniające do 20 pracowników, gdzie 
nie obowiązywały postanowienia regulaminu pracy i w związku z tym istniał obowiązek 
wydania obwieszczenia. W drugiej grupie znajdują się pracodawcy, którzy byli zobo-
wiązani określić zagadnienia dotyczące organizacji pracy w regulaminie pracy. Praco-
dawcy należący do pierwszej kategorii tłumaczyli, że nie wiedzieli o nałożonym na nich 
obowiązku wydania obwieszczenia. Nie rozumieli też konieczności określania rozkładu 
czy okresu rozliczeniowego, twierdząc, że w małych zakładach, wszyscy pracownicy 
wiedzą, jak mają pracować. Kwestionowali też zasadność wydawania obwieszczenia, 
uważając to za jeszcze jeden zbędny obowiązek nałożony przez ustawodawcę, utrud-
niający prowadzenie działalności. Pracodawcy zobowiązani do wydania regulaminu 
zapominali, że ten akt wewnątrzzakładowy powinien określać wszystkie obowiązujące 
w zakładzie rozkłady czasu pracy bądź systemy pracy. Pracodawcy dość często naru-
szali przepisy o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy oraz przepisy o zatrudnianiu 
w godzinach nadliczbowych (patrz tabela). 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kolejnych kontroli i informacjami 
nadesłanymi przez kontrolowanych w efekcie działań inspektorów pracy zdecydowana 
większość ww. uchybień została usunięta (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
zrealizowano 76% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia 
nieprawidłowości). 

Na zakończenie należy zauważyć, że przepisy o czasie pracy dla większości 
pracodawców, a w szczególności tych najmniejszych ze względu na liczbę zatrudnio-
nych, stają się coraz bardziej skomplikowane i niejasne. Biorąc pod uwagę przedsta-
wione wyniki kontroli celowe jest dalsze prowadzenie kontroli ukierunkowanych na 
sprawdzenie przepisów o czasie pracy. 

 
3.26.  Kontrole placówek handlowych 
 

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowano wielkopowierzch-
niowe placówki handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego, aby określić 
rodzaj i skalę występujących w nich nieprawidłowości oraz podjąć stosowne działania 
celem ich wyeliminowania. 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W ramach tego tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 12 kontroli w wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych, w których łącznie zatrudnionych było 303 
pracowników, w tym 249 kobiet. Istotne naruszenia przepisów z zakresu prawnej 
ochrony pracy dotyczyły głównie nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. W toku 
kontroli placówek wielkopowierzchniowych nie stwierdzono zagrożeń stwarzających 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia. Stwierdzone istotne nieprawidłowości 
dotyczyły głównie ładu i porządku na drogach komunikacyjnych oraz braku odpowied-
niego obuwia ochronnego i ocieplanej odzieży dla pracowników wykonujących prace w 
niskiej temperaturze. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 
Tabela 3.26.1. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

 

Regulamin pracy 11 - 6 
Regulamin wynagradzania 10 - 3 
Prowadzenie akt osobowych 12 - 1 
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Zawarcie umowy o pracę 12 - 3 
Świadectwa pracy 6 - 1 
Ewidencja czasu pracy 11 - 2 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 Kodeksu pracy) 11 - 2 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy 12 - 2 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 12 1 1 
Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym lub 
wynagrodzeniem 11 3 - 

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 11 2  
Zapewnienie odpoczynku dobowego  11 1  
Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 11 2  
Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 7 1  

Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 7 - 1 
Ekwiwalent za urlop 4 1 - 
 

Tabela 3.26.2. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 
 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

     

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 12 - 2 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 12 - 6 
Szkolenie okresowe pracowników 9 1 2 
Profilaktyczne badania lekarskie 12 2 1 
Ryzyko zawodowe 12 - 2 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 12 1 3 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 11 3 - 
Funkcjonowanie służby bhp 11 1 1 
Pomieszczenia higienicznosanitarne 12 1 4 
- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 12  4 
Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach stałej pracy 12 - 1 
Temperatura w pomieszczeniach pracy 12 - 1 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach 9 - 2 
Wyznaczenie dróg transportowych 11 3 2 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp  11 - 1 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych 12 2 2 
Możliwość szybkiego wydostania się pracowników na otwartą przestrzeń 12 - 1 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac 11 4 1 
Możliwość odpoczynku prac. wykonujących prace stale w pozycji stojącej 9 1 - 
Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych 6 2 - 
Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń 10 2 1 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych 11 1 1 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 11 - 2 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów 10 2 1 
Przystosowanie magazynów do składowanych towarów 11 - 1 
Składowanie towarów 12 - 3 
 

W efekcie podjętych działań usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych 
nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 96% wyda-
nych decyzji oraz uwzględniono 97% wniosków). 

Wyniki kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych wykazały po raz kolejny, 
że stan przestrzegania przepisów prawa pracy w tych placówkach jest lepszy niż w 
małych placówkach handlowych. W szczególności, w placówkach wielkopowierzchnio-
wych nie stwierdza się zatrudniania „na czarno” czy płacenia wynagrodzenia za pracę 
poza ewidencją. Nieprzestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy stwierdza się spo-
radycznie. Warunki pracy w placówkach wielkopowierzchniowych są znacznie bardziej 
uciążliwe niż w małych placówkach. Uciążliwości te związane są głownie z transporto-
waniem i magazynowaniem towarów. W toku kontroli zwracano szczególną uwagę na 
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przestrzeganie norm dotyczących przenoszenia i przewożenia ciężarów oraz na za-
pewnienie przez pracodawcę odpowiedniego wyposażenia technicznego w celu wyeli-
minowania potrzeby ręcznego przemieszczenia ciężarów. 
 
Mniejsze placówki handlowe 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy, w związku z realizacją tematu, przeprowadzili 
52 kontrole w zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców prowadzących 
mniejsze placówki handlowe, w tym w 15 placówkach kontrole przeprowadzono w 
związku ze skargami pracowników. W skontrolowanych jednostkach zatrudniano łącz-
nie 306 pracowników, w tym 255 kobiet. W 33 placówkach kontrole kompleksowe 
przeprowadzono po raz pierwszy, ponowne kontrole przeprowadzono w 19 placów-
kach. W przypadku placówek ponownie kontrolowanych w 5 placówkach stwierdzono 
poprawę warunków pracy, a w 14 stwierdzono podobny zakres nieprawidłowości. 

W obszarze praworządności najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczyły 
niewłaściwego prowadzenia akt osobowych pracowników, nieprowadzenia ewidencji 
czasu pracy oraz nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. W obszarze bezpie-
czeństwa i higieny pracy najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły braku 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, niezapewnienia nadzoru nad 
warunkami pracy przez inspektora bhp, braku przeszkolenia pracodawcy w zakresie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nieprzeprowadzenie szkolenia pracowników 
w zakresie bhp oraz niepoddania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim. W 
tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono stwierdzone uchybienia. 

 
Tabela 3.26.3. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

 

Regulamin pracy 4 - 3 
Prowadzenie akt osobowych 52 5 24 
Zawarcie umowy o pracę 52 2 10 
Przestrzeganie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia 6 1  
Świadectwa pracy 20 1 4 
Ewidencja czasu pracy 51 6 10 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 Kodeksu pracy) 43 15 3 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy 43 10 4 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 50 2 2 
Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym / wynagrodzeniem 38 1 - 
Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 43 1  
Zapewnienie odpoczynku dobowego  49 2  
Wypłata wynagrodzenia: 

- w terminie 46 2  

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 23 2 - 
Ekwiwalent za urlop 9 1 1 
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego 36 - 1 

 
Tabela 3.26.4. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

     

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 52 13 4 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 52 10 3 
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Szkolenie okresowe pracowników 37 14 3 
Szkolenie pracodawcy 51 16 - 
Profilaktyczne badania lekarskie 52 18 7 
Ryzyko zawodowe 52 25 5 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 45 4 7 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 19 1 - 
Funkcjonowanie służby bhp (lub powierzenie zadań tej służby innym osobom) 41 11 - 
Pomieszczenia higienicznosanitarne 51 1 9 
- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 51  5 
Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach stałej pracy 47 - 1 
Temperatura w pomieszczeniach pracy 44 3 - 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach 28 4 1 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp  28 - 3 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych 45 8 3 
Możliwość szybkiego wydostania się pracowników na otwartą przestrzeń 43 2 1 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac 39 13 - 
Zapewnienie niezbędnego sprzętu pomocniczego w celu zmniejszenia uciążliwo-
ści i zagrożeń w ręcznym przemieszczaniu przedmiotów 27 - 1 
Możliwość odpoczynku prac. wykonujących prace stale w pozycji stojącej 49 2 - 
Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń 37 12 - 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych 44 20 - 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 33 3 6 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów 37 20 - 
Przystosowanie magazynów do składowanych towarów 36 1 3 
Składowanie towarów 42 11 7 
 

W efekcie działań inspektorów pracy ww. nieprawidłowości zostały w zdecydo-
wanej większości usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 84% 
wydanych decyzji i uwzględniono 68% wniosków skierowanych do pracodawców). W 
efekcie ich realizacji na przykład: 

− 1 pracownikowi wypłacono 750 zł tytułem należnego wynagrodzenia za pracę, 
− 5 pracownikom wypłacono 240 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych, 
− 1 pracownicy wypłacono 50,40 zł tytułem wyrównania zaniżonej wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
− 4 pracownikom założono karty ewidencji czasu pracy, 
− 4 pracownikom założono akta osobowe, 
− 27 pracowników poddano wstępnemu, a 17 okresowemu szkoleniu w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− 14 pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim, 
− 14 pracodawców poddało się szkoleniu okresowemu w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, 
− w 5 placówkach powierzono wykonywania zadań służby bhp osobom posiada-

jącym odpowiednie kwalifikacje, 
− w 14 placówkach przeprowadzono pomiary skuteczności ochrony przeciwpora-

żeniowej. 
Podsumowując, po raz kolejny należy podkreślić, że wyniki kontroli w małych 

placówkach handlowych wykazują więcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów prawnej ochrony pracy niż w większych sklepach. Nieprawidłowości te są 
ponadto większej wagi bo dotyczą tak ważnych dla pracownika spraw, jak wynagro-
dzenie za pracę czy czas pracy. 
 
3.27. Skargi i wnioski 
 
W 2014 roku do Okręgu wpłynęło 1677 skarg, z czego:  

- 1264 skierowano do rozpatrzenia,  
- 162 przekazano zgodnie z właściwością rzeczową lub miejscową,  
- 251 złożono ad acta, w tym 44 zostało wycofanych przez skarżących. 
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Wykres 3.27.1. Skargi skierowane do rozpatrzenia w latach 2000-2014 

 
Wyk  

Wykres 3.27.2. Rozpatrywanie skarg – 2014 r. 

 

 
 

 
Prawie połowa skarg wpłynęła od pracowników i byłych pracowników. Przeszło 

co czwarta skarga była anonimowa, a prawie co trzydziesta piąta wpłynęła od związ-
ków zawodowych. 

Spośród skarg skierowanych do rozpatrzenia za zasadne uznano 313 skarg, za 
częściowo zasadne 325, a 355 oceniono jako bezzasadne. Pozostałe skargi i wnioski 
skierowane do rozpatrzenia nie zostały ocenione. Przyczyna takiego stanu rzeczy to 
najczęściej brak możliwości przeprowadzenia kontroli, niewyrażenie przez skarżącego 
zgody na ujawnienie swoich danych osobowych podczas kontroli w sytuacji, kiedy zgo-
da warunkowała rozpatrzenie skargi (np. skargi dotyczące mobbingu). Inna przyczyna 
to stwierdzenie przez inspektora pracy faktu przechowywania dokumentacji pracowni-
czej w innym miejscu, znajdującym się poza właściwością miejscową Okręgu i ko-
nieczność przekazania skargi do innego okręgowego inspektoratu pracy. Część zarzu-
tów podnoszonych w skargach nie została oceniona z uwagi na fakt, że wykraczały 
one poza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Wykres 3.27.3. Struktura przedmiotowa skarg – 2014 r. 

 
Tak jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupę tematyczną skarg stanowiły 

skargi związane z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świadczeniami wynikają-
cymi ze stosunku pracy. Zgłoszone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewypła-
cania i nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, niewypłacania lub obni-
żania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacania należnych 
premii regulaminowych, a także niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas choroby. Zdarzały się też 
sytuacje, w których pracodawca bez zgody pracownika, bezpodstawnie potrącał jakąś 
część z wynagrodzenia. 

Kolejna pod względem liczebności grupa tematyczna skarg była związana z 
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Główne naruszenia w ramach tej gru-
py to brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę.  Ponadto 
w skargach poruszano problem niezgodności rodzaju umowy z charakterem świadczo-
nej pracy, zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach przemawiających za za-
warciem umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę oraz niewydania świadectwa 
pracy i nieprawidłowości w treści świadectwa pracy. 

Inna liczna grupa skarg dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczę-
ściej w skargach tych poruszano problemy związane z przygotowaniem pracowników 
do pracy. Ponadto informowano, że warunki pracy pomieszczeniach pracy nie spełniały 
wymagań (np. ze względu na niewłaściwą temperaturę w pomieszczeniach, niewłaści-
wą wysokość, powierzchnię lub kubaturę pomieszczeń). Wśród tych skarg były również 
takie, które dotyczyły pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Skarżący informowali o 
braku tych pomieszczeń lub niedostatecznym ich wyposażeniu. W tej grupie skarg 
wpływały skargi związane z wypadkami w pracy. Naruszenia dotyczyły głównie niepra-
widłowości z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez ze-
spół powypadkowy, niesporządzania dokumentacji powypadkowej. 
 Następną grupę stanowiły skargi związane z naruszaniem przepisów dotyczą-
cych czasu pracy. Sygnalizowane naruszenia dotyczyły najczęściej zatrudniania pra-
cowników w czasie przekraczającym dobowy wymiar czasu pracy, zatrudniania powy-
żej dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w tygodniu i powyżej przeciętnie pięciu dni 
w tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto, pracownicy podnosili w 
skargach problem nieodzwierciedlania w dokumentacji pracowniczej faktycznie prze-

59 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

pracowanego czasu pracy, z uwagi na prowadzenie nierzetelnej albo „podwójnej” ewi-
dencji czasu pracy. Przeprowadzone kontrole ujawniły zatrudnianie pracowników z 
naruszeniem prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

Dość liczną grupę stanowiły skargi dotyczące legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. Najczęściej podnoszone zarzuty dotyczyły zatrudniania przez pra-
codawcę osób bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 
niezgłoszenia osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpie-
czenia społecznego, nie opłacenia składek na fundusz pracy oraz podjęcia przez bez-
robotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia 
właściwego urzędu pracy. Podstawowa przyczyna nielegalnego zatrudnienia to zazwy-
czaj chęć uniknięcia przez pracodawców dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z za-
trudnianiem pracowników zgodnie z prawem. Inspektorzy pracy wskazują ponadto, że 
na nielegalną formę świadczenia pracy często godzą się sami pracobiorcy, dla których 
może być korzystne otrzymywanie niezadeklarowanego wynagrodzenia, zwłaszcza 
jeśli jednocześnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych. 

Inna liczna grupa skarg dotyczyła problematyki związanej z udzielaniem urlopu 
wypoczynkowego. Głównie chodziło o nieudzielanie przysługujących pracownikom 
urlopów wypoczynkowych za 2014 roku we właściwym terminie, w tym również urlo-
pów zaległych w nieprzekraczalnym terminie do końca trzeciego kwartału roku następ-
nego oraz innych nieprawidłowości w tym zakresie. Ponadto, zgłaszane są problemy z 
właściwym udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz odmową udzielania urlopów na żą-
danie. Zdarzają się też skargi, w których to skarżący podnoszą zarzuty niewłaściwego 
ustalania wymiaru urlopu oraz niewłaściwego dzielenie urlopu na części. Zgłaszano 
problemy dotyczące ustalania planów urlopów. 

Wśród wniesionych skarg znajdowały się skargi dotyczące mobbingu i 
dyskryminacji – głównie przy nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy oraz przy 
kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia. Należy zau-
ważyć, że pracownicy często powołują się w skargach na zarzut nierównego traktowa-
nia w zatrudnieniu czy mobbing, nie rozróżniając zakresu pojęciowego obu pojęć lub 
ich nadużywając. Wiele przejawów działań pracodawcy traktowanych jest w skargach 
jako mobbing czy dyskryminacja, tymczasem podczas działań kontrolnych okazuje się, 
że pracodawca zwyczajnie korzysta z przysługujących mu uprawnień władczych wyni-
kających z przepisów prawa pracy, a zarzuty nie znajdują potwierdzenia. Zdarza się 
też, że pracownik jednorazowe, incydentalne zachowanie pracodawcy określa mianem 
mobbingu i czyni z niego przedmiot skargi. Jednocześnie należy podkreślić, że zarzuty 
dotyczące dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy są trudne do potwierdzenia i 
udowodnienia podczas kontroli. Poza tym, sporo skarg traktujących o praktykach mob-
bingowych wpływa anonimowo, co dodatkowo utrudnia, a czasem czyni wręcz niemoż-
liwym ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy. W badaniu zjawiska pomocna bywa ano-
nimowa ankieta dotyczącą mobbingu, którą inspektorzy pracy stosują w trakcie kontro-
li. Jest to jeden ze sposobów na rozpoznanie zjawiska w środowisku pracy. Inspektorzy 
pracy sygnalizują pracodawcom, że zgodnie z normą zawartą w art. 943 § 1 Kodeksu 
pracy na nich ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.  Pracowników natomiast 
pouczają o możliwości skierowania spraw do sądu pracy, który jest jedynym organem 
władnym dokonać obiektywnej oceny zachowań ewentualnego mobbera. 

Kolejna grupa skarg dotyczyła nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W tym obszarze najczęściej zgła-
szano nieprawidłowości w zakresie regulaminu fundusz. Ponadto w skargach zgłasza-
no nieprawidłowości związane z nietworzeniem funduszu pomimo obowiązku ustawo-
wego, przyznawaniem świadczeń i przekazywaniem środków funduszu na inne cele niż 
określone w ustawie.  
 Podsumowując, główne tematy skarg to: wynagrodzenie za pracę, nawiązanie i 
rozwiązanie stosunku pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, czas pracy oraz legal-
ność zatrudnienia. Przyczyny powstawania nieprawidłowości to: nieznajomość przepi-
sów prawa przez pracodawców lub osoby działające w ich imieniu, niestabilna sytuacja 
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finansowa pracodawców, a także świadome naruszanie uprawnień pracowniczych, 
szczególnie widoczne na przykładach nierzetelnego ewidencjonowania czasu pracy. 
Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na liczbę wnoszonych skarg jest występowanie 
problemu naruszeń prawa pracy wynikającego ze świadomego działania pracodaw-
ców, którzy dążą w ten sposób m.in. do obniżenia kosztów działalności, które postrze-
gane są jako wysokie. Rozwiązania powyższego problemu należy upatrywać przede 
wszystkim w wychwyceniu najbardziej skrajnych przypadków poprzez wzmożenie 
czynności kontrolnych. Należy uznać, że skargi pracownicze spełniają swoją rolę w 
zakresie sygnalizowania nieprawidłowości istniejących w zakładach pracy i umożliwiają 
interweniowanie właśnie tam, gdzie naruszenia prawa wyrządzają znaczną dolegliwość 
pracownikom. Ponadto w trakcie rozpatrywania skarg istnieje możliwość skontrolowa-
nia bieżącej sytuacji w zakładzie pracy pod względem przestrzegania przepisów prawa 
pracy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.28. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowa-

nego 
 

Zgodnie z art. 37a znowelizowanej, z dniem 8 sierpnia 2011 roku, ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy mogą odstąpić – w uzasadnionych 
przypadkach – od stosowania środków prawnych i poprzestać na ustnym pouczeniu 
kontrolowanego podmiotu, który następnie składa oświadczenie o terminie usunięcia 
ujawnionych uchybień. Rozwiązanie to może dotyczyć pracodawców rozpoczynających 
działalność, a także podmiotów, u których nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracujących oraz wykroczeń z winy umyślnej.  

W 2014 roku inspektorzy pracy w ośmiu przypadkach korzystali z tej instytucji i 
odstąpili od stosowania środków prawnych, poprzestając na ustnym pouczeniu o spo-
sobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebrali od podmiotu 
kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchy-
bień. W pięciu przypadkach przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, a w pozostałych 
trzech przypadkach, na dzień sporządzania niniejszej informacji, kontrole są planowa-
ne. Ponadto w 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę, której ce-
lem była ocena działań naprawczych podjętych przez pracodawcę, w przypadku które-
go odstąpiono od zastosowania środków prawnych w 2013 roku. W sumie w 2014 roku 
dokonano oceny działań naprawczych podjętych przez sześciu pracodawców. W przy-
padku pięciu stwierdzono, że nieprawidłowości usunięto. U szóstego pracodawcy nie 
usunięto wszystkich uchybień. W związku z tym, po ponownej kontroli inspektor pracy 
wydał nakaz zobowiązujący do usunięcia nieprawidłowości.  
 
3.29. Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących 
 
W 2014 roku oprócz planowanych kontroli inspektorzy pracy przeprowadzali 

krótkie doraźne kontrole placów budów (kontrole planowane opisano w rozdziale 4 
niniejszego sprawozdania). Kontrole te podejmowano w przypadku stwierdzenia bez-
pośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych. Celem tych kontroli było za-
pewnienie osobom pracującym przy robotach budowlanych bezpiecznych warunków 
pracy, poprzez niezwłoczne usunięcie tych zagrożeń. Ogółem przeprowadzono 284 
takich kontroli u 255 wykonawców prac budowlanych będących pracodawcami lub 
przedsiębiorcami powierzającymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. W trak-
cie tych kontroli stwierdzono 175 nieprawidłowości, w związku z którymi wydano decy-
zje nakazujące wstrzymanie prac. W kolejnych 169 przypadkach wydano decyzje na-
kazujące wstrzymanie eksploatacji maszyn. Ponadto w związku ze stwierdzeniem, że 
pracujący zatrudnieni są wbrew obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecz-
nych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaganych kwalifikacji, inspektorzy pracy 
wydawali decyzje skierowania pracowników do innych prac. Ogółem wydano 68 takich 
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decyzji kierując do innych prac 112 pracowników. W wyniku interwencji inspektorów 
pracy w prawie wszystkich przypadkach natychmiast usunięto zagrożenia. Z tych 
względów widzimy potrzebę częstych wizytacji miejsc, w których wykonywane są robo-
ty budowlane. 
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IV. DZIAŁANOŚĆ – WYNIKI KONTROLI  
UJĘTYCH W PLANIE NA 2014 ROK 
 

4.1.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnieniu 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy w trakcie kontroli realizowanych w ramach te-
matu zwracali szczególną uwagę na kwestię zawierania przez pracodawców umów 
cywilnoprawnych i terminowych. Kontrole realizowano w ramach czterech podtematów: 

a) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy – kontrole skargowe. 

b) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy – pozostałe kontrole. 

c) Zawieranie umów terminowych − kontrole skargowe. 
d) Zawieranie umów terminowych − pozostałe kontrole. 

Poniżej informacja dotycząca tych kontroli. 
 
a) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy – kontrole skargowe 
 

W ramach tematu, w związku ze skargami, przeprowadzono 11 kontroli. 
Przedmiotem skarg było w głównej mierze powierzanie pracy zarobkowej w oparciu o 
umowy cywilnoprawne, podczas gdy zdaniem skarżących powinny to być umowy o 
pracę. W ocenie inspektorów pracy 6 skarg było zasadnych, a 5 niezasadnych. Ogó-
łem w kontrolowanych podmiotach oceniano 78 umów cywilnoprawnych. W ocenie 
inspektorów pracy u 7 pracodawców w 43 przypadkach zawarto umowy cywilnoprawne 
w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Do sądów pracy wniesiono 8 powództw o 
ustalenie istnienia stosunku pracy (więcej na temat tych powództw oraz powództw 
skierowanych w ramach realizacji innych tematów w punkcie 2.11. rozdziału II niniej-
szego sprawozdania). Inspektorzy pracy nie kierowali większej liczby powództw o usta-
lenie istnienia stosunku pracy z kilku powodów. Po pierwsze, osoby zatrudnione w ra-
mach umów cywilnoprawnych nie chciały przekształcania łączącego je stosunku praw-
nego w umowę o pracę, mimo zaistnienia przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Po 
drugie, inspektorzy pracy wydali wystąpienia zobowiązujące do przekształcenie zawar-
tych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Brak reakcji ze strony pracodawcy naj-
częściej oznacza konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzających, których efek-
tem mogą być pozwy do sądów pracy. Z informacji udzielonych przez 3 pracodawców 
wynika, że zobowiązali się oni do wykonania zaleceń inspektora pracy zawartych w 
wystąpieniach i niezawierania w przyszłości umów cywilnoprawnych zamiast umów o 
pracę. Należy podkreślić, że bardzo często zatrudnienie w ramach umów cywilnopraw-
nych poprzedza zatrudnienie na podstawie umów o pracę. W ten sposób pracodawcy 
niejako testują pracowników. Umowy cywilnoprawne stają się w istocie zamiennikiem 
umów o pracę na okres próbny. 
 
b) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy – pozostałe kontrole 
 

W ramach tematu przeprowadzono 139 kontroli, w trakcie których oceniano 554 
zawarte umowy cywilnoprawne W ocenie inspektorów pracy, w 26 podmiotach zawie-
rano umowy cywilnoprawne w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Łącznie 
stwierdzono 78 takich umów cywilnoprawnych. W przypadku tych kontroli nie kierowa-
no powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy ze względów opisanych już wyżej 
(patrz punkt 4.1.a niniejszego sprawozdania). W związku ze stwierdzonymi nieprawi-
dłowościami inspektorzy pracy skierowali 26 wniosków w wystąpieniach oraz 4 polece-
nia. Z informacji udzielonych przez 13 pracodawców wynika, że zobowiązali się oni do 
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zastosowania zaleceń inspektora pracy zawartych w wystąpieniach i niezawierania w 
przyszłości umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.  

Podsumowując należy zauważyć, że pracodawcy zawierają z potencjalnymi 
pracownikami umowy cywilnoprawne, ponieważ w tych umowach mają możliwość do-
wolnego kształtowania wysokości wynagrodzenia bez konieczności stosowania się do 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o dodatkowym wynagrodzeniu za 
pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Pracodawcy wskazują też, że zlece-
niobiorcy czy wykonujący dzieło mogą dłużej pracować, nie korzystają z urlopów i 
zwolnień lekarskich, a rozwiązanie z nimi umowy nie wymaga żadnej konsultacji czy 
też konieczności przestrzegania innych przepisów ochronnych, jak to ma miejsce w 
przypadku osób zatrudnionych w ramach umów o pracę. Mając na uwadze powyższe, 
w kolejnych latach w trakcie kontroli inspektorzy pracy nadal szczególną uwagę będą 
zwracać na kwestię zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych.  
 
c) Zawieranie umów terminowych − kontrole skargowe 
 

W związku z jedną skargą przeprowadzono kontrolę. Skarga dotyczyła zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, podczas gdy zdaniem 
skarżących powinny to być umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony. W kontrolo-
wanym podmiocie oceniano 13 umów okresowych, w tym 4 umowy zawarte na okres 
powyżej 5 lat. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Co do zasady 
pracodawcy przestrzegali przepisów dotyczących zatrudniania pracowników na pod-
stawie umów okresowych. Ze względu na niewielką ilość kontroli skargowych w tym 
zakresie nie można pokusić się o szersze podsumowanie oraz wnioski dotyczące oce-
ny stanu przestrzegania przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów 
terminowych (takie podsumowanie zawarto w kolejnej części sprawozdania). 
 
d) Zawieranie umów terminowych − pozostałe kontrole 
 

W ramach tematu przeprowadzono 115 kontroli u 112 pracodawców. Kontrolo-
wani pracodawcy zawarli umowy o pracę na czas określony: 

− do 3 miesięcy – 47 umów, 
− od 3 do 6 miesięcy – 53 umowy, 
− powyżej 6 miesięcy do roku – 290 umów, 
− powyżej roku do 3 lat – 371 umów, 
− powyżej 3 do 5 lat – 404 umowy, 
− powyżej 5 lat – 277 umów. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą oraz licz-
ba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w badanych zagadnieniach. 
 

Tabela 4.1. Zawieranie umów terminowych 
 

Zagadnienie objęte kontrolą 
Liczba pracodaw-

ców, u których pro-
blem wystąpił* 

Nieprawidłowości w zakresie potwierdzania na piśmie umowy o pracę  2 
Zawieranie umów o pracę na czas określony dłuższy niż 3 lata 66 
Zawieranie umów o pracę na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące 1 
Zawieranie kolejnej umowy o pracę z naruszeniem art. 25¹ § 1 Kodeksu pracy 5 
* zgodnie z ankietami sporządzonymi przez inspektorów pracy 
 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że skala zatrudniania pracowników na 
podstawie długoterminowych umów o pracę jest niezwykle duża. Blisko 50% umów o 
pracę na czas określony to umowy o pracę zawarte na czas dłuższy niż 3 lata. Długo-
terminowe umowy o pracę są „plagą” na rynku pracy. Nie łamią wprost przepisów Ko-
deksu pracy, brak bowiem stosownej regulacji reglamentującej długość trwania umowy 
o pracę na czas określony. Mimo braku stosownych przepisów w tym zakresie, ustale-
nie długości trwania umowy o pracę na czas określony nie jest jednak pozostawione 
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całkowicie uznaniu pracownika i pracodawcy. Określając czas trwania takiej terminowej 
umowy o pracę, należy bowiem mieć zawsze na względzie cel jej zawarcia. W odnie-
sieniu zaś do umowy o pracę na czas określony, celem tym będzie niewątpliwie wyko-
nywanie przez pracownika określonych zadań przez wskazany okres czasu. Może to 
być zarówno okres bardzo krótki jak i relatywnie długi, w zależności od rzeczywistych 
potrzeb stron stosunku pracy. Niemniej jednak ustalenie zbyt długiego okresu trwania 
takiej umowy, np. 10 czy 20 lat może być uznane za nadużycie prawa. Trudno bowiem 
znaleźć jakieś racjonalne lub obiektywne przesłanki uzasadniające zawieranie takich 
długoterminowych umów o pracę. Szczególnie wobec oczywistej preferencji naszego 
ustawodawcy dotyczącej zatrudnienia na czas nieokreślony wobec zatrudnienia cza-
sowego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu już lat przyjmuje się, że zawar-
cie długoterminowej umowy o pracę na czas określony z dopuszczalnością jej wcze-
śniejszego rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia może być kwali-
fikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przezna-
czenia oraz zasad współżycia społecznego. Mając to na uwadze, inspektorzy pracy 
kierowali w tej kwestii wystąpienia. W efekcie podjętych działań usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
uwzględniono 84% wydanych wniosków). 

Niestety ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego nie dają jednoznacznej odpo-
wiedzi na pytanie, ile maksymalnie może trwać umowa o pracę na czas określony. 
Każdy stan faktyczny powinien być bowiem rozpatrywany indywidualnie z uwzględnie-
niem okoliczności konkretnego przypadku. Mając to na uwadze w kolejnych latach pla-
nujemy kontrole w tym obszarze. 

 
4.2. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej 

skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) 
 

Na terenie działania OIP kontrolami realizowanymi w ramach tematu objęto 4 
zakłady produkcyjne z branży drzewnej, w których łącznie 275 pracowników pracowało 
w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. W 2014 roku 
w tych zakładach inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie11 kontroli. W efekcie dzia-
łań inspektorów i pracodawców poprawę warunków pracy osiągnięto we wszystkich 
zakładach.  

 
Tabela 4.2. Efekty osiągnięte w zakładach znajdujących się pod szczególnym nadzorem  

 
Zakład nr 1  na większości stanowisk ograniczono poziom ekspozycji na hałas poniżej 85dB. 

Jedynie na stanowisku pracy w maszynowni poziom hałasu wyniósł 85dB (w 2013 
roku krotność wynosiła do 2,54 NDN, a w warunkach przekroczenia hałasu pracowa-
ło 54 osoby). Zmniejszenie narażenia na hałas osiągnięto głównie w wyniku zastoso-
wania urządzeń ograniczających hałas, 

 zmniejszono zagrożenia wypadkowe przez wykonanie osłon na ruchomych elemen-
tach maszyn stwarzających zagrożenia. 

Zakład nr 2  ograniczono zagrożenia wypadkowe poprzez:  wykonanie prac modernizacyjnych i 
remontów, zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych, 

 w celu obniżenia natężenia hałasu: naprawiono uszkodzoną obrotnicę okleiniarki, 
dokonano wymiany łożysk w pile do rozkroju, dokonano wymiany uszkodzonych rolek 
transporterów, naprawiono dociski napędów przy okleiniarce, 

 pracodawca kontynuował prace podjęte w związku z wdrożeniem programu działań 
organizacyjno-technicznych, wprowadzonego w 2013 roku. 

Zakład nr 3  ograniczono zagrożenia wypadkowe co skutkowało poprawą wskaźników wypadko-
wych (w 2014 roku nie odnotowano wypadków przy pracy), 

 ograniczono zagrożenia chorobowe (wynika to z pomiarów i przejawia się w mniej-
szej liczbie osób narażonych na ponadnormatywny hałas – spadek z 68 do 66 osób 
przy wzroście zatrudnienia), 

 rozpoczęto budowę nowych obiektów, do których ma być przeniesiona działalność 
produkcyjna (w efekcie spodziewana jest znaczna poprawa warunków pracy. Zakoń-
czenie inwestycji jest planowane na koniec 2015 roku). 
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Zakład nr 4  wdrożono plan działań korygujących mających na celu obniżenie poziomu hałasu, 
posiadający następujące założenia: dokonanie przeglądu maszyn (odpowiednie sma-
rowanie, wyważenie części), zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięk, za-
pewnienie stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony słuchu, skrócenie 
czasu pracy w warunkach narażenia na hałas, rotacje pracowników, przerwy w pracy. 
W efekcie podjętych działań na 11 stanowiskach obniżono natężenia hałasu. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że ograniczenie zagrożeń chorobowych i 

wypadkowych osiągnięto poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów, insta-
lowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych, zmianę technologii lub eliminację z 
produkcji szkodliwych surowców. Nasze działania kontrolne (a także doradcze, infor-
macyjne) w zakładach objętych wzmożonym nadzorem nakierowane są przede 
wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie występujących zagrożeń. Po-
nadto systematyczne kontrole skłaniają pracodawców do podejmowania konkretnych 
przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy, pomimo bardzo trudnej nieraz sytu-
acji finansowej. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że działania te sprawdzają się i 
przynoszą oczekiwane efekty.  
 
4.3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie elementów za-

rządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wy-
padki przy pracy 
 
Celem kontroli przeprowadzonych w ramach realizowanego tematu było spraw-

dzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny ryzy-
ka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
w aspekcie wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie. Temat był realizo-
waliśmy w ramach trzech podtematów: kontroli, ponownych kontroli zakładów kontro-
lowanych w 2012 roku oraz kontroli zakładów, które odstąpiły od programu prewencyj-
nego realizowanego w 2013 roku. Kontrolami objęto zakłady z różnych działów gospo-
darki. 

 
a) Kontrole  

 
W ramach podtematu inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli. Na stanowi-

skach objętych kontrolą zatrudnionych było 286 pracowników. Inspektorzy przeanali-
zowali 49 dokumentacji powypadkowych oraz 22 dokumentacje oceny ryzyka zawodo-
wego. W wyniku kontroli inspektorzy pracy w ponad połowie kontrolowanych zakładów 
stwierdzili nieprawidłowości. W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne zagad-
nienia objęte kontrolą oraz liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w 
badanych zagadnieniach. 
 

Tabela 4.3.1. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki uchybienia 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 5 
Prowadzenie rejestru wypadków - 4 
Ustalenie okoliczności wypadku 1 2 
Ustalenie przyczyn wypadku - 8 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych 1 2 
Zastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych - 2 
Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 1 - 
Identyfikacja zagrożeń których aktywizacja doprowadziła do wypadku  4 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 6 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagroże-
nia, których aktywizacja doprowadziła do wypadku 4 - 

Uczestnictwo osób wypełniających zadania służby bhp w ocenie ryzyka zawo-
dowego 2 - 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 4 - 
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Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego 
na stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu 
których ulegli wypadkowi) 

4 - 

Szkolenia w zakresie bhp 2 - 
 
Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 5 zakładach wystąpiły nieprawidło-

wości dotyczące sporządzenia dokumentacji powypadkowej. W 4 zakładach stwier-
dzono uchybienia dotyczące prowadzenia rejestru wypadków, w 1 zakładzie stwier-
dzono braki a w 2 uchybienia w ustalaniu okoliczności wypadków, aż w 8 zakładach 
stwierdzono uchybienia w ustalaniu przyczyn wypadków.  Brak udokumentowanej oce-
ny ryzyka zawodowego stwierdzono wprawdzie tylko w jednym zakładzie, ale w 6 za-
kładach nie uaktualniono oceny po zaistnieniu wypadku. Ponadto na 10 zakładów w 2 
odnotowano nieprawidłowości dotyczące szkoleń bhp. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto wszystkie 
stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano wszyst-
kie decyzje i wnioski). 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wiele dokumentacji powypadkowych 
oraz dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z 
obowiązujących przepisów bhp. Na przykład na 49 zbadanych dokumentacji powypad-
kowych w 15 stwierdzono uchybienia w zakresie ustalania przyczyn wypadku. Zdaniem 
inspektorów pracy, błędy stwierdzane w dokumentacjach powypadkowych są spowo-
dowane najczęściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzane są przez osoby, któ-
re nie posiadają należytego przygotowania merytorycznego. Analiza dokumentacji 
oceny ryzyka zawodowego wykazała, że niektóre dokumenty oceny ryzyka sporządzo-
ne były w sposób nieczytelny dla pracowników, jak również dla pracodawców. Doku-
menty te często zawierały nawet kilkadziesiąt stron, co zniechęcało pracowników i sa-
mych pracodawców do zapoznania się z tą dokumentacją. Nieprawidłowości stwier-
dzone w dokumentacjach oceny ryzyka zawodowego wynikają między innymi z tego, 
że nie odnosiły się one do konkretnych stanowisk pracy i sporządzane były z dala od 
tych stanowisk i bez udziału przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka (na 17 zba-
danych pod tym kątem dokumentów w 12 przedstawiciele pracowników nie uczestni-
czyli w ocenie ryzyka zawodowego). 

 
b) Kontrole zakładów, które odstąpiły od programu prewencyjnego realizowanego w 

2013 roku 
 
W ramach podtematu przeprowadzono 2 kontrole. Na stanowiskach objętych 

kontrolą zatrudnionych było 1258 pracowników. Przeanalizowano 45 dokumentacji 
powypadkowych oraz 2 dokumentacje oceny ryzyka zawodowego. W poniższej tabeli 
przedstawiono objęte kontrolą istotne zagadnienia, w których stwierdzono nieprawidło-
wości. 
 

Tabela 4.3.2. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem 
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki uchybienia 

 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 1 
Ustalenie przyczyn wypadku - 1 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych - 1 
Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 1 - 
Identyfikacja zagrożeń których aktywizacja doprowadziła do wypadku  1 - 
Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych 1 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 1  

 
Z danych zawartych w tabeli wynika, że w jednym zakładzie stwierdzono uchy-

bienia w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej (dot. 3 dokumentacji). W 
jednym zakładzie ujawniono uchybienia w ustalaniu przyczyn wypadku (dot. 2 wypad-
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ków). W jednym zakładzie nie przeprowadzono udokumentowanej oceny ryzyka zawo-
dowego na stanowisku pracy. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień, inspektorzy 
pracy skierowali do kontrolowanych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W 
efekcie usunięto prawie wszystkie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania ni-
niejszej informacji wykonano 75% decyzji i wszystkie wnioski). 

 
c) Ponowne kontrole zakładów kontrolowanych w 2012 roku 

 
W ramach podtematu inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli. Na stanowi-

skach objętych kontrolami zatrudnionych było 46 pracowników. Inspektorzy pracy 
przeanalizowali 9 dokumentacji powypadkowych oraz 7 dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego. W poniższej tabeli przedstawione zostały objęte kontrolą istotne zagad-
nienia, w których stwierdzono nieprawidłowości 
 

Tabela 4.3.3. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki uchybienia 

 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 1 
Zastosowanie przez pracodawcę wniosków i środków profilaktycznych - 2 
Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku  1 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 3 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagroże-
nia, których aktywizacja doprowadziła do wypadku 1 - 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 2 - 
Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego 
na stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu 
których ulegli wypadkowi) 

4 - 

Szkolenie w zakresie bhp 2 - 
 
Z danych zawartych w tabeli wynika, brak uczestnictwa pracowników poszko-

dowanych w ocenie ryzyka zawodowego przy pracach lub na stanowisku, na którym 
ulegli wypadkowi stwierdzono w 4 skontrolowanych zakładach. W 3 zakładach nie uak-
tualniono oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku. W 2 zakładach stwier-
dzono brak szkolenia z zakresu bhp. W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy 
skierowali do kontrolowanych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie 
usunięto wszystkie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano wszystkie decyzje i wnioski). 

Ponowne kontrole wykazały, że w zakładach które kontrolowane były w 2012 
roku stwierdza się generalnie mniej nieprawidłowości dotyczących sporządzania do-
kumentacji powypadkowych oraz zagadnień oceny ryzyka zawodowego. Niemniej u 
dwóch pracodawców stwierdzono, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone podczas 
pierwszej kontroli były nadal powielane. 

Ze względu na problem wysokiej wypadkowości w zakładach pracy naszego 
województwa oraz osiągnięte efekty widzimy konieczność kontynuowania przedsię-
wzięć mających na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych, w tym kontynuowanie 
kontroli w ramach niniejszego tematu. 

 
4.4. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń związanych z nanoma-

teriałami 
 

Celem tych kontroli było ustalenie stanu przestrzegania zasad ochrony zdrowia 
pracowników w kontrolowanych podmiotach, w których występują nanomateriały. W 
2014 roku skontrolowano 3 zakłady (dwa przetwórstwa przemysłowego i 1 transporto-
wy). W zakładach tych były stosowane następujące substancje (nanomateriały): sadza 
techniczna i krzemionka SiO2. Przy pracach z niebezpiecznymi czynnikami chemicz-
nymi zatrudnionych było 167 pracowników.  
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Tabela 4.4.1. Kontrolne dot. nanomateriałów – stosowane substancje 

 
W poniższej tabeli przedstawione istotne zagadnienia objęte kontrolą oraz licz-

ba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w badanych zagadnieniach. 
 

Tabela 4.4.2. Kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń związanych z nanomateriałami 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba kontrolowa-
nych zakładów, w 

których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Karty charakterystyki mie-
szanin niebezpiecznych 1 

Na 30 skontrolowanych mieszanin chemicznych 
w 1 przypadku pracodawca nie posiadał 1 karty 
charakterystyki – dot. gazu propan-butan 

Informacje o chemikaliach 
innych niż niebezpieczne 1 

Na 6 skontrolowanych chemikaliów innych niż 
niebezpieczne w 1 przypadku pracodawca nie 
posiadał informacji – dotyczyło to sadzy tech-
nicznej 

Dostępność do informacji z 
kart charakterystyki 1 W jednym przypadku stwierdzono brak dostępu 

do informacji zawartych w karcie charakterystyki 
Dostępność do informacji o 
chemikaliach innych niż 
niebezpieczne  

1 W jednym przypadku nie udostępniono informa-
cji o chemikaliach innych niż niebezpieczne 

Instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi 

1 

W jednym zakładzie w instrukcjach bhp związa-
nych z przeładunkiem sadzy nie uwzględniono 
informacji zawartych w karcie charakterystyki 
sadzy  

 
Należy podkreślić, że żaden z pracodawców, jak również pracowników, nie był 

świadomy, że sadza techniczna jest nanomateriałem – brak stosowanych zapisów w 
kartach charakterystyki. W trakcie kontroli inspektor pracy informował pracodawców o 
zagrożeniach związanych z nanomateriałami (np. przekazano broszury wydawnictwa 
PIP „Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy”). 

Na 3 skontrolowane zakłady w jednym stwierdzono nieprawidłowości związane 
z czynnikami chemicznymi. W stosunku do wszystkich używanych czynników chemicz-
nych stanowi to niewielki procent. Brak karty charakterystyki sadzy technicznej, która 
nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna, był spowodowany powszechnością jej wy-
stępowania. Brak tej karty charakterystyki przekładał się automatycznie na braki w in-
strukcjach bhp dotyczących postępowania. Podkreślić należy, że przy pracach z nie-
bezpiecznymi czynnikami chemicznymi, jak również z tymi, które nie zostały tak zakla-
syfikowane, pracowali pracownicy z doświadczeniem zawodowym oraz posiadający 
niezbędną wiedzę na temat występujących zagrożeń. Pracodawca zapewniał również 
środki ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej, adekwatne do wiedzy o czynnikach wy-
stępujących w środowisku pracy.  

W celu usunięcia uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto wszystkie stwier-
dzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano wszystkie 
wydane środki prawne). 

Podsumowując przeprowadzone kontrole należy uznać, że były one celowe ze 
względu na dokonanie rozeznania problematyki. Podstawowym problemem jest brak 
informacji o formie używanego materiału – w naszym przypadku sadzy technicznej. 
Występowanie sadzy jako aglomeratu o wymiarach widzialnych, powoduje, że nikt nie 

Nazwa 
substancji Proces pracy Zagrożenia  Sposoby ochrony  

przed zagrożeniami  
Sadza 

techniczna 
Przeładunek, magazynowanie, stosowa-
nie sadzy w procesach technologicznych 

Inhalacyjne, 
dermalne 

Hermetyzacja procesu, maski 
przeciwpyłowe, rękawice gumowe 

Krzemionka 
SiO2 

Szkiełkowanie zestawów osiowych 
cystern kolejowych 

Inhalacyjne, 
dermalne 

Hermetyzacja stanowiska pracy, 
kombinezony izolujące  

Sadza 
techniczna Przeładunek i magazynowanie sadzy Inhalacyjne, 

dermalne 
Maski przeciwpyłowe, automaty-
zacja procesu 
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rozpatruje tego jako nanomateriał. Dodatkowo brak takiej informacji w kartach charak-
terystyki nie ułatwia dyskusji o zagrożeniach i profilaktyce z tym związanej.  Wskazać 
należy, że w trakcie kontroli pracodawcy przyjmowali postawę pełnego zrozumienia dla 
zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i deklarowali jak najszybsze 
ich usunięcie.  
 
4.5. Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń 

i innych świadczeń ze stosunku pracy 
 
 W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono 79 szczegółowych planowa-
nych kontroli u 79 pracodawców zatrudniających łącznie 6097 pracowników, w tym 
1570 kobiet i 58 pracowników młodocianych. Naruszenia przepisów dotyczących wy-
płaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń stwierdzono w trakcie 52 kontroli u 
pracodawców zatrudniających łącznie 5.336 pracowników.  
 W poniższej tabeli przedstawione zostały zagadnienia objęte kontrolą oraz licz-
ba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy –nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

problem 
badano 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

stwier-
dzono 
braki 

Liczba 
kontroli,  

w których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników,  

objętych 
bada-
niem 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
braki 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
uchybienia 

 

Wypłata wynagrodzenia: 
− w terminie 

 
79 

 
3 

 
9 

 
1548 

 
7 

 
66 

− co najmniej równego minimalnemu 79  1 1548  5 
− w prawidłowej wysokości 79  6 1387  13 
− w wysokości co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (art. 129 § 5 k.p.) 50  - 1122  - 

Potrącenia z wynagrodzenia 55  5 1086  23 
Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzi-
nach nadliczbowych 32 10 3 400 32 23 
Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych 2 - - 17 - - 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze 
nocnej 17 3 2 238 17 11 
Ryczałt za pracę w porze nocnej 3 - - 33 - - 
Dodatek za pracę w niedziele i święta 11 3 - 130 5 - 
Wynagrodzenie za czas niewykonywania 
pracy, za który pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia 

8 - 1 62 - 1 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy 36 - - 172 - - 
Wynagrodzenie za urlop 68 1 3 625 1 20 
Ekwiwalent za urlop 22 3 9 70 4 12 
Należności z tytułu podróży służbowej 9 - 1 48 - 2 
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika 2 - - 6 - - 
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej 9 1 - 169 1 - 
Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży 28 7 3 385 31 27 

 
Inspektorzy pracy dokonując kontroli w temacie wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wskazy-
wali: nieznajomość przepisów, brak środków finansowych, niewłaściwą metodę obli-
czania, pomyłki w obliczeniu. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto większość 
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stwierdzonych uchybień (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 75% 
wydanych środków prawnych). 
           Podsumowując wyniki kontroli należy zwrócić uwagę, że nadal dominującą 
przyczyną, na którą wskazywali pracodawcy w związku ze stwierdzonymi nieprawidło-
wościami była nieznajomość przepisów. Podobnie jak w roku 2013 przyczyna ta naj-
częściej wykazywana była w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku wypłaty 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłaty ekwiwalentu za niewyko-
rzystany urlop w terminie ustania stosunku pracy i w należnej wysokości, niewypłace-
niem dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, niewypłaceniem ekwiwa-
lentu za używanie własnej odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie i konserwację 
odzieży roboczej. Problem ten dotyczył przedsiębiorców wszystkich branż bez względu 
na formę prawną prowadzenia działalności, ze wskazaniem na przedsiębiorców pro-
wadzących działalność budowlaną i handlową. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych 
pracowników to przeważały tu podmioty o małej i średniej liczebności.   
        Należy szczególnie podkreślić, że za brakiem wypłat wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych stała wg pracodawców nieznajomość przepisów. Można się 
zastanawiać czy istotnie jest to przyczyna prawdziwa, zwłaszcza wobec faktu nagła-
śniania w mediach informacji o wpływie wystąpienia święta w innym dniu niż niedziela 
na rozkład czasu pracy obowiązujący u pracodawcy. Ponadto zdarzało się, że praco-
dawcy pomimo rzekomej nieznajomości przepisu wykazywali na jego bezsensowność. 

Dziwić może fakt stosunkowo często występujących nieprawidłowości polegają-
cych za zaniżeniu wysokości wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzysta-
ny urlop, zwłaszcza że rozporządzenie określające zasady naliczenia tych świadczeń 
obowiązuje od 1997 roku, a przepisy dotyczące sposobu ustalania wymiaru urlopu wy-
poczynkowego znajdują się w samym Kodeksie pracy i obowiązują od lat w niezmie-
nionej formule. 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność prowadzenia dalszych działań, których 
przedmiotem byłaby ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony wynagrodzeń 
i innych świadczeń ze stosunku pracy.          
 
4.6. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tym-

czasowych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 6 kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych, w tym 4 kontrole 
przeprowadzono w agencjach zatrudnienia oraz 2 u pracodawców użytkowników. W 
podmiotach tych na podstawie umowy o pracę tymczasową podjęło pracę 847 osób, a 
na podstawie umowy cywilnoprawnej 275 osób. W trakcie tych kontroli stwierdzono 
naruszenia dotyczące zarówno przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych, jak i 
również Kodeksu pracy.  

Do najczęstszych nieprawidłowości w agencjach zatrudnienia można zaliczyć 
uchybienia związane z kierowaniem osób świadczących pracę tymczasową wyłącznie 
do wykonywania zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub zadań 
określonych w art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
Spośród 56 zbadanych pracowników w 37 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili 
nieprawidłowości (dot. 2 agencji). Następną ujawnioną grupą nieprawidłowości były 
uchybienia związane z uzgodnieniem na piśmie między pracodawcą użytkownikiem a 
agencją pracy tymczasowej warunków pracy tymczasowej oraz realizowania obowiąz-
ków dotyczących pracowników tymczasowych (spośród 14 zbadanych dokumentów w 
przypadku 12 stwierdzono uchybienia). Kolejna grupa uchybień to uchybienia związane 
z realizowaniem obowiązków dotyczących osób wykonujących pracę tymczasową, 
określonych w umowie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkowni-
kiem (spośród 56 osób objętych badaniem w przypadku 6 stwierdzono uchybienia). 
Znacząca grupa nieprawidłowości to uchybienia związane z prawidłowym sporządza-
niem umów o pracę między agencją, a pracownikiem tymczasowym. Podczas kontroli 
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odnotowano 3 nieprawidłowo sporządzone umowy o pracę. Ponadto spośród 20 zba-
danych umów cywilnoprawnych w 10 przypadkach, w ocenie inspektorów pracy, za-
warto umowy cywilnoprawne, w warunkach właściwych dla umowy o pracę tymczaso-
wą. Nieprawidłowości odnotowano także w zakresie terminowości wypłacenia wyna-
grodzenia za pracę. Spośród 46 zbadanych pracowników w 3 przypadkach stwierdzo-
no uchybienia (na łączną kwotę 3.711 zł). 

WW  ttookkuu  cczzyynnnnoośśccii  kkoonnttrroollnnyycchh  ppooddjjęęttyycchh  uu  pprraaccooddaawwccóóww  uużżyyttkkoowwnniikkóóww  rróówwnniieeżż  
ssttwwiieerrddzzaannoo  wwiieellee  nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii..  NNaa  pprrzzyykkłłaadd  ssttwwiieerrddzzoonnoo  ppoowwiieerrzzaanniiee  wwyykkoonnyywwaa--
nniiaa  nnaa  rrzzeecczz  jjeeddnneeggoo  pprraaccooddaawwccyy  uużżyyttkkoowwnniikkaa  pprraaccyy  ttyymmcczzaassoowweejj  pprraaccoowwnniikkoomm  ppoozzoo--
ssttaajjąąccyymm  zz  nniimm  ww  ssttoossuunnkkuu  pprraaccyy  ((ddoottyycczzyy  1100  pprraaccoowwnniikkóóww))..  UU  jjeeddnneeggoo  pprraaccooddaawwccyy  
uujjaawwnniioonnoo  nniieeddoossttaarrcczzeenniiee  pprraaccoowwnniikkoomm  ttyymmcczzaassoowwyymm  ooddzziieeżżyy  ii  oobbuuwwiiaa  rroobboocczzeeggoo  
oorraazz  śśrrooddkkóóww  oocchhrroonnyy  iinnddyywwiidduuaallnneejj  ((ddoottyycczzyyłłoo  1100  pprraaccoowwnniikkóóww))..  WW  nnaassttęęppnnyymm  pprrzzyy--
ppaaddkkuu  ssttwwiieerrddzzoonnoo  ppoowwiieerrzzaanniiee  pprraaccoowwnniikkoomm  ttyymmcczzaassoowwyymm  wwyykkoonnyywwaanniiaa  pprraacc  sszzcczzee--
ggóóllnniiee  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  nnaa  ssttaannoowwiisskkuu  ooppeerraattoorraa  wwttrryysskkaarrkkii  zz  uużżyycciieemm  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh  
mmiieesszzaanniinn  cchheemmiicczznnyycchh  ((ddoottyycczzyy  22  pprraaccoowwnniikkóóww))..  UUjjaawwnniioonnoo  rróówwnniieeżż  pprrzzyyppaaddeekk  ttrraakk--
ttoowwaanniiaa  pprraaccoowwnniikkóóww  ttyymmcczzaassoowwyycchh  ww  ssppoossóóbb  mmnniieejj  kkoorrzzyyssttnnyy  ww  zzaakkrreessiiee  wwaarruunnkkóóww  
pprraaccyy  ii  iinnnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaattrruuddnniieenniiaa  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  pprraaccoowwnniikkaammii  zzaattrruuddnniioonnyymmii  
pprrzzeezz  pprraaccooddaawwccęę  uużżyyttkkoowwnniikkaa  nnaa  ttaakkiimm  ssaammyymm  lluubb  ppooddoobbnnyymm  ssttaannoowwiisskkuu  pprraaccyy  ((ddoo--
ttyycczzyy  1100  pprraaccoowwnniikkóóww))..  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli daje się zaobserwować negatywne 
zjawisko powierzania wykonywania pracy tymczasowej w ramach umów cywilnopraw-
nych. Pracodawcy do których kierowani są pracownicy tymczasowi wolą korzystać z tej 
formy zatrudnienia, gdyż powoduje to obniżenie kosztów pracy oraz wyłączenie stoso-
wania przepisów prawa pracy, zwłaszcza o czasie pracy.   

W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy ww. nieprawidłowości zo-
stały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano wszystkie wyda-
ne środków prawnych). Mając na uwadze liczbę nieprawidłowości widzimy potrzebę 
kontynuowania kontroli w tym obszarze. 
 
4.7. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeń-

stwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych 
 

W roku sprawozdawczym kontrole podmiotów leczniczych realizowaliśmy w 
ramach dwóch podtematów: „Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy w 
podmiotach leczniczych – prawna ochrona pracy” i „Egzekwowanie przestrzegania 
przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych – bhp”. 
 
a) Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczni-

czych – prawna ochrona pracy 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 12 kontroli w zakresie zgodności 
charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy (w tym odpo-
czynku dobowego i tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych 
oraz zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Kontrolami objęto cztery grupy pod-
miotów leczniczych, tj.:  

− 3 podmioty lecznicze publiczne – całodobowe, 
− 2 podmioty lecznicze publiczne – ambulatoryjne, 
− 3 podmioty lecznicze niepubliczne – całodobowe, 
− 4 podmioty lecznicze niepubliczne – ambulatoryjne. 

Ogółem w dwunastu skontrolowanych podmiotach leczniczych pracę świadczyło prze-
szło 1,8 tys. osób, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych pracę wykonywały 192 
osoby, a w ramach samozatrudnienia 256 osób. We wszystkich dwunastu zakładach 
opieki zdrowotnej inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości. W tabeli zamieszczonej 
poniżej określono zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
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Tabela 4.7.1. Placówki ochrony zdrowia – zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości  
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
zbadanych 
dokumen-

tów 
lub pra-

cowników 

Liczba do-
kumentów 

lub pracowni-
ków, w przy-
padku któ-
rych stwier-
dzono braki 

Liczba doku-
mentów lub 

pracowników, 
w przypadku 

których stwier-
dzono uchy-

bienia 
STOSUNEK PRACY 
Regulamin pracy 13 1 9 
Prawidłowość sporządzonych umów o pracę 245 - 10 
Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia 243 7 6 
Zgodność charakteru świadczonej pracy z rodzajem umowy 
(umowa cywilnoprawna zamiast umowy o pracę) 73 - - 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 
Norma dobowa 12 - - 
Zapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego 12 3 - 
Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku tygodniowego 12 -  
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY (z wyłączeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) 
Norma dobowa 238 - 5 
Norma przeciętna tygodniowa 238 - 3 
Zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby go-
dzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 196 - 5 

Zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnego limitu 
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym (dotyczy 150 
godzin w roku kalendarzowym lub innej liczby godzin ustalonej 
zgodnie z art. 151 § 4 Kodeksu pracy) 

136 - - 

Zapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego 259 - - 
Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku tygodniowego 259 3 - 
Przestrzeganie przepisów dot. tzw. klauzuli opt-out (art. 96 
ustawy o działalności leczniczej) 73 - - 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O WYNAGRODZENIACH 
Regulamin wynagradzania (zakładowy układ zbiorowy pracy) 11 - 1 
Wypłata wynagrodzenia za pracę 243 - 4 
Potrącenia z wynagrodzenia 179 - - 
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 74 2 4 
Wynagrodzenie (podstawowe i dodatek) za pełnione dyżury  40 -  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH 
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 225 - - 
Ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego 243 3 1 
Udzielanie urlopów wypoczynkowych 570 4 190 
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
Utworzenie Funduszu 8 - - 
Odpisy na fundusz (terminowość) 8 - - 
Regulamin ZFŚS 8 - 2 
Wypłata świadczeń z ZFŚS 389 2 36 
INNE 
Ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia 
w związku z niewydaniem przez pracodawcę 160 23 - 

 
We wszystkich trzech kontrolowanych publicznych podmiotach leczniczych 

udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo stwierdzono nieprawidłowości w 
zakresie regulaminu pracy. W 2 podmiotach wykryto nieprawidłowości związane ze 
sporządzaniem umów o pracę (dot. 5 pracowników). U jednego pracodawcy nie za-
pewniono odpoczynku tygodniowego (dot. 3 pracowników). W innym przypadku stwier-
dzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych (dot. 4 pracowników na łączną kwotę ok. 1000 zł). Nie stwierdzono niepra-
widłowości w zakresie ustalenia prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak już przy 
udzielaniu urlopów wypoczynkowych przepisy naruszyli wszyscy pracodawcy, a naru-
szenie dotknęło 176 pracowników. Jeden pracodawca wprowadził nieprawidłowe zapi-
sy w regulaminie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych. Stwierdzono uchybie-
nia w zakresie wypłat świadczeń z tego funduszu (u 1 pracodawcy i dot. 35 pracowni-
ków). Pracodawcy informowali inspektorów pracy, iż ujawnione nieprawidłowości były 
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wynikiem nieznajomości obowiązujących przepisów. Często przyczyną działań naru-
szających obowiązujące przepisy prawa pracy była zbyt mała liczbą zatrudnionych 
pracowników. 

Skontrolowano dwa publiczne zakłady udzielające świadczeń zdrowotnych am-
bulatoryjnie. W jednym z nich stwierdzono nieprawidłowości w zakresie regulaminu 
pracy. W kolejnym przypadku stwierdzono, że jednemu pracownikowi nieprawidłowo 
sporządzono umowę o pracę. W obu zakładach stwierdzono naruszenia w zakresie 
normy dobowej (dot. 5 pracowników), a w jednym normy tygodniowej (dot. 1 pracowni-
ka). U dwóch pracodawców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (dot. 2 pracowników na łączną kwotę 
165 zł). Podobnie u dwóch pracodawców wprowadzono nieprawidłowe zapisy w regu-
laminie zakładowego funduszy świadczeń socjalnych. Pracodawcy nie kwestionowali 
zaleceń pokontrolnych wydawanych przez inspektorów pracy i wyrażali chęć szybkiej 
naprawy stanu prawnego. 

Przeprowadzono trzy kontrole w niepublicznych całodobowych podmiotach 
leczniczych. We wszystkich stwierdzono nieprawidłowości w regulaminie pracy. U jed-
nego pracodawcy stwierdzono, że w oddziale ratunkowym nie zapewniano wymagane-
go odpoczynku dobowego (dot. 3 pracowników). Podobnie u jednego pracodawcy na-
ruszono przepisy czasu pracy dotyczące normy tygodniowej (dot. 2 pracowników), a u 
dwóch pracodawców zatrudniano pracowników ponad dopuszczalną liczbę godzin nad-
liczbowych przeciętnie w tygodniu (dot. 5 pracowników). W innym przypadku u jednego 
pracodawcy stwierdzono nieprawidłowości w regulaminie wynagradzania. Stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego u jednego 
pracodawcy (dot. 1 pracownika). Stwierdzano również uchybienia przy udzielaniu urlo-
pów wypoczynkowych (dot. 9 pracowników). W przypadku jednego pracownika ujaw-
niono uchybienia w zakresie wypłaty świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń 
socjalnych. Podobnie w przypadku jednego pracownika stwierdzono niewypłacenie 
ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia (na kwotę 105 zł). 

Skontrolowano cztery niepubliczne podmioty lecznicze udzielające świadczeń 
zdrowotnych ambulatoryjnie. U jednego stwierdzono nieprawidłowości w regulaminie 
pracy, a kolejny nie wydał obwieszczenia o systemach, rozkładach i okresie rozlicze-
niowym. W trzech podmiotach nieprawidłowo sporządzono umowę o pracę (dot. 4 pra-
cowników). U jednego pracodawcy ujawniono nieprawidłowości w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia (dot. 4 pracowników na łączna kwotę 6400 zł). Stwierdzano nieprawi-
dłowości w zakresie ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego u jednego pracodaw-
cy (dot. 3 pracowników). Stwierdzano również uchybienia przy udzielaniu urlopów wy-
poczynkowych (dot. 9 pracowników). W przypadku jednego pracodawcy ujawniono 
uchybienia w zakresie wypłaty świadczeń z zakładowego fundusz świadczeń socjal-
nych (dot. 2 pracowników). Podobnie w przypadku jednego pracodawcy stwierdzono 
niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia (dot.22 
pracowników na łączną kwotę 3700 zł). 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali środki prawne. W 
efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 96% wydanych 
środków prawnych). Niepokojący jest fakt rosnącej liczby osób świadczących pracę w 
ramach umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia. Mając to na uwadze oraz uzy-
skane efekty niezbędne jest kontynuowanie działań nadzorczo-kontrolnych. 

 
b) Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczni-

czych - bhp 
 

W 2014 roku w ramach tematu skontrolowano 12 przedsiębiorstw podmiotów 
leczniczych, z których: 

− 3 to podmioty lecznicze publiczne – całodobowe, 
− 2 to podmioty lecznicze publiczne – ambulatoryjne, 
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− 3 to podmioty lecznicze niepubliczne – całodobowe, 
− 4 podmioty lecznicze niepubliczne – ambulatoryjne. 

W podmiotach tych pracę świadczyło ponad 1,8 tys. osób. Kontrole prowadzono w za-
kresie oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp, badań profilaktycznych, pomiaru czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia, wyposażania pracowników w odzież, obuwie robocze i 
środki ochrony indywidualnej oraz zagadnienia dotyczące organizacji nadzoru i kontroli 
stanu bhp. Badano również wypadki przy pracy związane z zakłuciem lub skalecze-
niem oraz zdarzenia związane z zakłuciem lub skaleczeniem. Rodzaje i liczbę niepra-
widłowości ujawnionych w poszczególnych grupach ww. podmiotów przedstawiono w 
poniższej tabeli. 

 
Tabela 4.7.2. Placówki ochrony zdrowia – stwierdzone nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba zba-
danych 

dokumentów / 
pracowników 

Liczba stwier-
dzonych nie-

prawidłowości 
w odniesieniu 

do dokumentów 
/ pracowników 

Publiczne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych całodobowo 
Kontrolne badania lekarskie 13 1 
Konsultacje z pracownikami lub z ich przedstawicielami wszystkich 
działań związanych z bhp 3 1 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub 
skaleczeniem (ekspozycja na czynniki biologiczne) 

2012 r.         0 
2013 r.         0               

Liczba zdarzeń związanych z zakłuciem lub skaleczeniem, dla których 
nie przeprowadzono postępowania 

2012 r.         8 
2013 r.         2  

Publiczne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie 
Szkolenie bhp wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 8 1 
Szkolenie bhp wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 8 1 
Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 17 2 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 61 2 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 61 47 
Konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich dzia-
łań związanych z bhp 2 2 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub 
skaleczeniem (ekspozycja na czynniki biologiczne) 

2012 r.         1 
2013 r.         2 

 
 

Liczba zdarzeń związanych z zakłuciem lub skaleczeniem, dla których 
nie przeprowadzono postępowania 

2012 r.         0 
2013 r.         0  

Niepubliczne podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych całodobowo 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 50 2 
Szkolenie okresowe pracowników 49 1 
Identyfikacja wszystkich zagrożeń zw. z wykonywaną pracą 10 1 
Konsultacje z pracownikami lub z ich przedstawicielami wszystkich 
działań związanych z bhp 3 1 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub 
skaleczeniem (ekspozycja na czynniki biologiczne) 

2012 r.         0 
2013 r.         0               

Liczba zdarzeń związanych z zakłuciem lub skaleczeniem, dla których 
nie przeprowadzono postępowania 

2012 r.       20 
2013 r.       15  

Niepublicznych podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie 
Szkolenie pracodawcy 4 1 
Wstępne badania lekarskie 27 2 
Udokumentowania oceny ryzyka na stanowiskach pracy 16 2 
Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 16 2 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 45 26 
Zapewnienie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepisami (u 
pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników) 4 1 

Konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich dzia-
łań związanych z bhp 4 1 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub 
skaleczeniem (ekspozycja na czynniki biologiczne) 

2012 r.        1 
2013 r.        1               

Liczba zdarzeń związanych z zakłuciem lub, dla których nie przepro-
wadzono postępowania 

2012 r.        0 
2013 r.        0  
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W trakcie kontroli inspektorzy pracy sprawdzali dokumentację związaną z wy-
padkami przy pracy, w tym związanymi z zakłuciami lub skaleczeniami (ekspozycja na 
czynniki biologiczne). Stwierdzono, że podmiotach świadczących usługi całodobowo 
nie prowadzono postępowań w związku z zakłuciami lub skaleczeniami. Natomiast w 
podmiotach świadczących usługi ambulatoryjnie takie postepowania prowadzono. 
Niemniej w tych podmiotach stwierdzano więcej nieprawidłowości dot. innych zagad-
nień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy niż w podmiotach świadczących usługi 
całodobowo. Najwięcej stwierdzano ich w obszarze wyposażania pracowników w 
odzież i obuwie robocze. Porównując podmioty publiczne i niepubliczne zauważamy, 
że więcej uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzano w podmio-
tach niepublicznych. 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali środki prawne. W 
efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 94% wydanych 
środków prawnych). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to przede wszystkim nienależyte 
wywiązywanie się z obowiązków w dziedzinie bhp, nieznajomość obowiązujących 
przepisów prawa pracy przez pracodawców, np. w zakresie wymogu prowadzenia po-
stępowania powypadkowego w odniesieniu do zakłuć i skaleczeń oraz ograniczanie 
wydatków finansowych skutkującego brakiem odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia. 
Dlatego niezbędne jest kontynuowanie działań kontrolnych w zakresie warunków pra-
cy. 

 
4.8. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu, 

przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 28 kontroli w zakresie przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowców. Łącznie skontrolowano 22.629 dni prze-
pracowanych przez kierowców.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że największym problemem dla 
kontrolowanych pracodawców było okazanie podczas kontroli wykresówek. Inspektorzy 
pracy sprawdzili 39 kierowców i w przypadku 13 stwierdzili brak aż 2430 wykresówek. 
Ponadto najliczniej występującym naruszeniem w zakresie czasu jazdy kierowców było 
niezapewnianie odpowiedniego odpoczynku dziennego. Takie naruszenie stwierdzono 
w przypadku 33 spośród 91 badanych kierowców, co stanowi prawie jedną trzecią 
wszystkich kontrolowanych pracowników i zdecydowaną większość stwierdzanych na-
ruszeń bo aż 158 przypadków. Równie liczne były naruszenia dotyczące zapewnienia 
wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny. 
Stwierdzono 147 takich naruszeń, których dopuściło się 25 z 91 badanych kierowców. 
Wynika to zapewne z faktu, iż większość kierowców i zatrudniających ich pracodawców 
uważa, iż naruszenia takie mają mniejszą wagę, jeśli kierowca zachowuje limity jazdy 
dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej. Kierowca nie jest zatem nadmiernie przecią-
żony w skali tygodnia, dlatego naruszenia w zakresie odpoczynku dobowego, który 
rozlicza się w ujęciu 24 godzinnym lub niezapewnienia wymaganej przerwy stanowią w 
ich przekonaniu wykroczenia mniejszej wagi. Ponadto stwierdzono, że 13 kierowców w 
22 przypadkach naruszyło dzienny limit czasu jazdy. W 2014 roku nie stwierdzono 
żadnego przypadku naruszenia limitu czasu jazdy tygodniowej.  Ponadto w przypadku 
2 kierowców stwierdzono, że pracodawca w 251 przypadkach nie zapewnił przerwy po 
6 godzinach pracy kierowcy. 

Inspektorzy pracy na podstawie ustawy o transporcie drogowym w 24 podmio-
tach wydali 47 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 82.500 zł. W jednym przypad-
ku pracodawca złożył wniosek o rozłożenie na raty kary (20.000 zł). Wniosek został 
przez inspektora pracy uwzględniony. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania 
wpłynęły kary pieniężne wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym w łącz-
nej wysokości 65.840 zł (do uiszczenia pozostała część kary rozłożonej na raty).  
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Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych w trakcie ww. kontroli 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4.8. Kontrole czasu pracy kierowców - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
D - liczba dni, W - liczba wykresówek, 
N - liczba naruszeń, G - liczba godzin 

Liczba 
zbadanych 

(kierow-
ców) 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia Ilość 

Okazanie wykresówek do kontroli  39 13  2430 D 
Okazanie do kontroli prawidłowych wykresówek zawierających wszyst-
kie dane o aktywnościach kierowcy 28  - - W 

Udostępnienie danych cyfrowych do kontroli  63 -  - D 
Udostępnienie do kontroli pełnych danych o okresach aktywności kie-
rowcy wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy 63  - - N 

Przestrzeganie limitu czasu jazdy: 
- dziennego 91 13  22 N 

- tygodniowego 91 -  - N 
- dwutygodniowego 91 2  2 N 

Zapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godz. 91 25  147 N 

Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku: 
- dziennego 91 33  158 N 

- tygodniowego 91 12  30 N 
Prowadzenie ewidencji czasu pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy 
kierowców) - dla celów naliczania wynagrodzenia 78 - 3   

Brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy (art. 25 ust. 1a ustawy 
o czasie pracy kierowców) 15     

Przestrzeganie obowiązku odbierania oświadczenia od kierowcy o wy-
miarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego 
pracodawcy oraz przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych 
przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż 
stosunek pracy (art. 24 pkt. 2 ustawy o czasie pracy kierowców) 

74 22 2   

Przestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kie-
rowcy, przeciętnie 48 godzin łącznie z nadgodzinami w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym (art. 12 ustawy o czasie pracy kierowców) 

50 1  14 G 

Przestrzeganie obowiązku zapewnienia przerwy po 6 godzinach pracy 
kierowcy (art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców) 49 2 1 251 D 

Przestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu 
pracy jeśli praca wykonywana jest w porze nocnej (art. 21 ustawy o 
czasie pracy kierowców) 

72 16  97 D 

 
Podsumowując, nadal stwierdza się nieprawidłowości polegające na nieprze-

strzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Wydaje się, że główną 
przyczyną jest skomplikowany charakter przepisów. Przeprowadzone kontrole wskazu-
ją na konieczność podejmowania dalszych działań mających na celu eliminowanie nie-
prawidłowości w tym zakresie.  
  
4.9. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w instytucjach kultury 
 

W 2014 roku kontrole dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w instytucjach kultury realizowaliśmy w ramach dwóch 
podtematów: „Przestrzeganie przepisów prawa pracy w instytucjach kultury” i „Prze-
strzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach kultury”. 
 
a) Przestrzeganie przepisów prawa pracy w instytucjach kultury 

 
W ramach podtematu inspektorzy przeprowadzili ogółem 10 kontroli w instytu-

cjach kultury (biblioteki – 2, muzea – 1, teatry – 1, ośrodki kultury – 6). Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali łącznie 211 osób na podstawie stosunku pracy, z czego 118 
stanowiły kobiety oraz 4 osoby niepełnosprawne. 
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Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych w trakcie tych kontroli 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4.9.1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w instytucjach kultury 
 

Zagadnienia objęte kontrolą  

Liczba 
zakładów, 
w których 
problem 
wystąpił 

Liczba zakładów, 
w których stwier-

dzono: 
braki uchybienia 

Regulamin pracy 8 - 8 
Prowadzenie akt osobowych 10 - 5 
Zawarcie umowy o pracę 10 - 3 
Przestrzeganie przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia 1 - - 
Świadectwa pracy 7 - 3 
Ewidencja czasu pracy 10 - 1 
Tryb wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego (art. 26b usta-
wy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) 4 1 - 

Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 26b ust. 3 ustawy) 6 - 1 
Stosowanie przerywanego czasu pracy- spełnienie wymagań określonych 
w art. 26c ustawy (ilość przerw i czas trwania) 1 - - 

Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym lub wyna-
grodzeniem 6 - - 

Zapewnienie odpoczynku dobowego 9 - - 
Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 10 1 - 
Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z prze-
ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 8 3 - 

Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dot. przerywanego syste-
mu czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy o którym mowa w art. 1401 k.p.) 6 - - 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nad-
liczbowych przeciętnie w tygodniu 3 - - 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nad-
liczbowych w roku kalendarzowym 2 - - 

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej: 
- dodatkowym wynagrodzeniem 1 - - 

Rekompensata z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu 
pracy 2 - - 

Regulamin wynagradzania 10 - 4 
Wypłata wynagrodzenia: 
- w terminie 

 
10 

 
- 

 
1 

- co najmniej równego minimalnemu 10 - - 
- w prawidłowej wysokości 10 - - 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej 4 - - 
Wynagrodzenie za urlop 9 - - 
Ekwiwalent za urlop 5 1 2 
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarz. 10 - 1 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najczęściej stwierdzano uchybienia doty-

czące regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz akt osobowych. Zdecydowa-
nie mniej nieprawidłowości stwierdzano w obszarach: czas pracy, wynagrodzenie. 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali środki prawne. W efekcie rea-
lizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 90% wydanych środków praw-
nych). Na przykład 4 pracownikom wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 1145,42 zł. 

Kontrole przeprowadzone w instytucjach kultury wskazują, że ujawnione nie-
prawidłowości z zakresu prawa pracy nie odbiegają swoim charakterem i natężeniem 
występowania od nieprawidłowości ujawnianych w innych branżach. Skontrolowane 
instytucje kultury będąc instytucjami podlegającymi również nadzorowi swych organów 
prowadzących, zatrudniając pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową i 
korzystając z obsługi prawnej swych organów prowadzących wykazują się dużą kulturą 
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prawną. W związku z powyższym, w latach następnych nie planujemy szczegółowych 
kontroli w tych podmiotach. Nasze działanie w tej branży będą realizowane jedynie 
w ramach kontroli rutynowych.  
 
b) Przestrzegania przepisów bhp w instytucjach kultury 
 

W ramach podtematu przeprowadzono ogółem 9 kontroli w instytucjach kultury 
(biblioteki – 1, teatry – 1, ośrodki kultury – 7). Kontrolowani pracodawcy zatrudniali 
łącznie 210 osób na podstawie stosunku pracy. Rodzaje i liczbę istotniejszych naru-
szeń stwierdzonych w trakcie tych kontroli obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4.9.2. Przestrzeganie przepisów bhp w instytucjach kultury - nieprawidłowości 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba podmio-
tów, w których 
stwierdzono  Uwagi 

braki uchybienia 

Wstępne badania lekarskie 2 5 Brak badań w przypadku 4 pracowników, a nieter-
minowo poddano badaniom 11 pracowników 

Okresowe badania lekarskie - 5 Nieterminowe poddano badaniom 14 pracowników 

Programy szkolenia wstępnego bhp 7 - Brak pełnego zestawu programów szkoleń wstęp-
nych  

Programy szkolenia okresowego 
bhp 6 - 6 pracodawców nie posiadało pełnego zestawu 

programów szkoleń okresowych  
Szkolenie bhp – wstępne  3 - Brak – dotyczy 6 pracowników 
Szkolenie bhp – okresowe 1 1 Brak – dot. 1 prac.; uchybienie – dot. 2 prac. 
Dokonanie oceny ryzyka zawodo-
wego  3 - Nie dokonano oceny ryzyka na: stanowiskach: 

pracowników technicznych  
Zapoznanie pracowników z oceną 
ryzyka 2 - 2 pracodawców nie zapoznało 4 pracowników z 

oceną ryzyka zawodowego 
Pomiary ochrony przeciwporaże-
niowej podstawowej 2 - Brak aktualnych pomiarów 

Pomiary ochrony przeciwporaże-
niowej przy uszkodzeniu 2 - Brak aktualnych pomiarów 

Instrukcja bhp obejmująca prace 
magazynowe i transportowe 5 - Nie dopełniło obowiązku zapewnienia instrukcji bhp  

Składowania materiałów - 2 Niewłaściwe składowanie materiałów, w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych (np. na drogach ew.) 

Sporządzenie przez służbę bhp 
okresowych analiz stanu bhp 2 - Brak oceny 

Sporządzenie wykazu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych 1  Dot. prac z użyciem substancji chemicznych i ich 

mieszanin (problem dotyczył 5 pracowników) 
Zapewnienie instrukcji bhp maszyn 
i urządzeń - 1 W pracowni ślusarskiej nie zapewniono aktualnych 

instrukcji bhp  
Dostosowanie maszyn i urządzeń 
do minimalnych wymagań - 1 Maszyna szwalnicza nie posiadała osłony na napę-

dzie pasowym oraz osłon igły 
Brak badań i pomiarów czynników 
szkodliwych 1  Na stanowiskach pracy w warsztatach 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali środki prawne. W 

efekcie ich realizacji usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji wykonano 86% wydanych środków prawnych). 

Z przedstawionych wyżej danych dotyczących nieprawidłowości z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy stwierdzonych w instytucjach kultury wynika, że zasadni-
cza ich część dotyczyła wymogów formalnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników 
np. brak programów szkoleń bhp, brak ocen ryzyka zawodowego, brak instrukcji bhp, 
brak aktualnych pomiarów ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy uszko-
dzeniu, brak badań i pomiarów czynników szkodliwych. Do najistotniejszych stwierdzo-
nych nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć brak osłony na napędzie pasowym 
maszyny szwalniczej i brak osłony igły maszyn szwalniczych, brak szkoleń wstępnych 
w dziedzinie bhp. Co da się zauważyć, spośród wszystkich instytucji kultury, najwięcej i 
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najistotniejszych nieprawidłowości pojawiło się w instytucji organizującej i realizującej 
widowiska, która dysponuje własnymi pracowniami technicznymi – ślusarką, stolarską, 
krawiecką, szewską oraz pralnią. Pozostałe skontrolowane instytucje kultury (bibliote-
ka, ośrodki kultury) nie były wyposażone w urządzenia techniczne, przy których praw-
dopodobieństwo wystąpienia istotnego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 
byłoby wysokie. W związku z powyższym, w latach następnych nie planujemy szczegó-
łowych kontroli w tych podmiotach. Ewentualne nasze działanie w tej w tych podmio-
tach będą realizowane w ramach kontroli rutynowych.  
 
4.10. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 
 

W 2014 roku kontrole dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w budownictwie realizowaliśmy w ramach dwóch podtematów: „Kontrole 
prac budowlanych, w tym rozbiórkowych” i „Kontrole prac przy budowach i remontach 
dróg”. 
 
a) Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

 
W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 237 kontroli na 155 budowach. 

W porównaniu do poprzednich lat, zasadniczo nie zmieniły się problemy, z jakimi in-
spektorzy spotykają się na budowach. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono pod-
czas kontroli zagadnień związanych z wykonywaniem prac na wysokości, eksploatacji 
rusztowań oraz robót ziemnych. Najbardziej zauważalna poprawa nastąpiła w grupie 
zagadnień związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych. Znacznie 
wzrosła liczba nieprawidłowości związanych z wykonywaniem robót ziemnych. Zdecy-
dowanie najmniej uchybień związanych jest z przygotowaniem pracowników do pracy. 

 
Tabela 4.8.1. Kontrole w budownictwie – stwierdzone nieprawidłowości 

 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Odsetek kontrolowanych przed-
siębiorców, u których stwierdzo-
no brak realizacji zagadnienia 

Odsetek kontrolowanych 
przedsiębiorców, u których 

stwierdzono uchybienia 
w realizacji zagadnienia 

Przygotowanie do pracy 4% 3% 
Zagospodarowanie terenu budowy 13% 14% 
Przygotowanie i organizacja budowy 11% 2% 
Stanowiska i procesy pracy 14% 5% 
Roboty ziemne i wykopy 16% 15% 
Prace na wysokości 21% 15% 
Rusztowania 17% 10% 
Maszyny i urządzenia techniczne 5% 3% 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 

wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto zdecydowaną 
większość stwierdzonych zagrożeń, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagro-
żenie dla życia i zdrowia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 93% 
tych środków).  

Podsumowując, nieprawidłowości, z jakimi spotykali się inspektorzy podczas 
kontroli budów w 2014 roku porównywalne są do tych, jakie występowały w latach po-
przednich. Duże przedsiębiorstwa budowlane starają się zachowywać wysokie stan-
dardy bezpieczeństwa na realizowanych przez siebie inwestycjach. Małe firmy przed-
kładają tradycyjnie kwestie finansowe nad te związane z bezpieczeństwem. 

Ilość nieprawidłowości związanych z przygotowaniem pracowników do pracy, 
jak wynika z kontroli przeprowadzonych na budowach w 2014 roku, pozostaje na po-
dobnym poziomie jak w latach poprzednich. Problemem, jak zawsze, jest niestosowa-
nie przez pracowników przydzielonych im środków ochrony indywidualnej. Przepisy 
stanowiące, iż pracodawca ma zapewnić ich stosowanie są trudne bądź wręcz niemoż-
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liwe do zrealizowania. Najczęściej spotyka się niestosowanie środków chroniących 
przed upadkiem z wysokości (w tej materii nastąpiła największa zmiana na niekorzyść). 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedzialność bądź brak osób spra-
wujących bezpośredni nadzór nad pracownikami. Brygadziści, będący jednocześnie 
osobami pracującymi fizycznie, nie potrafią wyegzekwować od swoich kolegów prawi-
dłowych zachowań i sami jednocześnie postępują niewłaściwe. Sami pracownicy czują 
się zupełnie bezkarni gdyż inspektorzy pracy nie mają praktycznie możliwości wycią-
gnięcia wobec nich konsekwencji a pracodawcy często nie są zainteresowani nakłada-
niem na nich jakichkolwiek sankcji.  

W dalszym ciągu nie najlepiej przedstawia się sposób eksploatacji rusztowań. 
Duże przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają 
odpowiedni sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi przedsiębiorcy radzą 
sobie sami. Nabywają rusztowania najczęściej używane, których stan techniczny pozo-
stawia wiele do życzenia. Do prawidłowego zmontowania rusztowania, czego nie spo-
tykamy na małych budowach, niezbędne bywają takie elementy jak: ramy górne (mon-
towane na najwyższych kondygnacjach rusztowań), ramy wyrównujące (służące 
do niwelacji dużych nierówności terenu), konsole poszerzające, dźwigary przejściowe. 
Spotykamy się przez to z bardzo skomplikowanymi konstrukcjami, które w żaden spo-
sób nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i w istotny sposób odbiegają 
od wskazówek montażu zawartych w instrukcji wytwórcy rusztowania. Na budowach 
wciąż eksploatowane są rusztowania typu „Warszawa”, których wyposażenie składa 
się zazwyczaj z ramek i pomostów roboczych oraz sporadycznie podstawek regulowa-
nych. Praktycznie na każdej z budów, na których inspektorzy pracy spotkali się z tego 
typu rusztowaniami, były one niekompletne – brakowało przede wszystkim balustrad 
i pionów komunikacyjnych. 

Zdecydowanie mniej nieprawidłowości, w porównaniu z rokiem ubiegłym, na-
stąpiło w sferze eksploatacji maszyn i urządzeń. Pracownicy mają do dyspozycji coraz 
nowocześniejszy sprzęt.  Problemem jak zawsze pozostaje niewłaściwy bądź niezgod-
ny z przeznaczeniem sposób ich eksploatacji. Dało się również zauważyć, że wielu 
przedsiębiorców będących w posiadaniu tzw. „wind dekarskich” oraz wózków podno-
śnikowych ze zmiennym wysięgiem nie wie, iż urządzenia te są urządzeniami poddo-
zorowymi, a do ich obsługi niezbędne są specjalne kwalifikacje. Z tego właśnie powo-
du, podczas szkoleń organizowanych w 2014 roku dla przedsiębiorców budowlanych, 
poruszana była tematyka związana z eksploatacją tych dwóch rodzajów urządzeń. 

Poprawa warunków bezpieczeństwa w jednym z kontrolowanych zagadnień 
idzie niestety w parze z pogorszeniem w innym. Należy jednak podkreślić, że spotyka-
my się coraz rzadziej z drastycznymi przypadkami naruszeń obowiązujących przepi-
sów. Z tych względów planujemy kontrole budów w latach następnych. 
 
b) Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 
 

W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono 64 kontrole na 21 placach bu-
dów. Wszystkie kontrole związane były z budową i przebudową odcinków dróg krajo-
wych i wojewódzkich oraz ulic. W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej prowadzo-
nej w zakresie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
stwierdzono szereg nieprawidłowości (patrz tabela, którą zamieszczono poniżej). 
 

Tabela 4.10.2. Kontrole dot. budowy i remontu dróg – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Badane zagadnienie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 
P – Pracownicy/pracujący, S – stanowiska, U – urządzenia,  

O – obiekty/pomieszczenia, D – dokumenty, Z – inne 

Liczba  
objętych 

bada-
niem  

Liczba 
bra-
ków 

Liczba 
uchy-
bień 

Przygotowanie do pracy 
Instruktaż stanowiskowy  P 366 4 23 
Badania lekarskie  P 361 3 11 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  P 359 1 14 
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Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 353 10 16 
Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn   P 109 12 - 
Zagospodarowanie terenu budowy   
Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych  Z 21 1 3 
Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego Z 21 8 8 
Składowanie lub/i magazynowanie materiałów Z 21 1 4 
Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych Z 12 1 1 
Badania ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu  D 33 - 2 
Pomieszczenia higienicznosanitarne  Z 21 2 2 
Przygotowanie i organizacja budowy  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) D 13 - - 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót  Z 26 8 2 
Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi D 9 1 - 
Stanowiska i procesy pracy  
Prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych  Z 6 - - 
Zabezpieczenie stałych st. pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 
atmosferycznym  Z 5 - - 

Roboty ziemne i wykopy  
Zabezpieczenie ścian wykopu  Z 9 2 2 
Zejścia (wejścia) do wykopu  Z 9 - - 
Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu Z 9 4 - 
Prace na wysokości 
Zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości Z 1 - - 
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony ind. P 1 1 - 
Maszyny i urządzenia techniczne 
Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń  U 120 3 3 
Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń  D 111 33 3 
Decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń D 5 1 - 
 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, w tym wszystkie bezpośrednie zagrożenia dla 
życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 
88% wydanych środków prawnych). 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole robót drogowo-mostowych wskazują 
na wiele powtarzających się nieprawidłowości związanych z wykonywaniem robót 
ziemnych. Niepokojące jest zjawisko niestosowania środków ochrony indywidualnej 
przez pracowników. Pracownicy niestosujący środków ochrony (dotyczy to wszystkich 
ich rodzajów) twierdzili, że przeszkadzają im w pracy i są niewygodne. Pracodawcy i 
osoby kierujące pracownikami również nie potrafią sobie radzić z tym zjawiskiem. Ta-
kie przypadki są związane z nieprawidłowo prowadzonymi szkoleniami stanowiskowy-
mi, na których pracownicy są zapoznawani przez kierowników robót ze środkami 
ochrony indywidualnej. Pod względem warunków pracy lepiej prezentują się duże 
przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finansowej z personelem o wysokich 
kwalifikacjach i z właściwą organizacją pracy (często z wdrożonym systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem), inwestujące w nowoczesny sprzęt i technologie. Częste 
kontrole, bezpośrednie kontakty inspektorów pracy z pracodawcami, wymuszenie na-
tychmiastowych działań w kierunku usunięcia nieprawidłowości, najlepiej uświadamiają 
wykonawcom zagrożenia występujące w budownictwie, co przyczynia się do ograni-
czenia liczby zdarzeń wypadkowych. 

 
4.11. Ograniczanie wpływu szkodliwych czynników środowiska pracy w zakła-

dach odlewniczych 
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzili 8 kontroli u pracodawców, zatrudnia-
jących ogółem 1078 pracowników. Podstawową działalnością kontrolowanych praco-
dawców było: 

− produkcja wyrobów ze staliwa i żeliwa – 1 pracodawca, 
− produkcja wyrobów z żeliwa – 4 pracodawców, 
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− produkcja wyrobów z aluminium – 1 pracodawca, 
− świadczenie usług odlewniczych – 2 pracodawców. 

W zakładach tych szereg pracowników było zatrudnionych w warunkach zagrożenia i 
narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe (patrz tabela zamieszczona poniżej). 
 

Tabela 4.11.1. Zakłady odlewnicze – czynniki środowiska pracy  
 

Czynnik szkodliwy, uciążliwy 

Liczba osób: 
narażonych  
eksponowa-

nych bez 
względu 

na poziom 

zagrożonych  
eksponowanych w 

warunkach przekrocze-
nia wartości dopusz-
czalnej NDS i NDN 

Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę, powyżej 50%: 
- pył całkowity 71 6 
- pył respirabilny 67 6 

Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2 do 50%: 
- pył całkowity 112 - 
- pył respirabilny 92 2 

Inne pyły przemysłowe 37 16 
Substancje chemiczne rakotwórcze i mutagenne 51 - 
Inne substancje chemiczne 67 4 
Hałas 246 73 
Wibracja 80 51 
Mikroklimat gorący 48 9 
Promieniowanie podczerwone 43 - 
 

Rodzaje i liczbę istotniejszych naruszeń stwierdzonych w trakcie tych kontroli 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4.11.2. Zakłady odlewnicze – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Rodzaj nieprawidłowości 
 

P – pracownicy, D – dokumenty,  
S – stanowiska pracy, Z – inne 

Liczba  
objętych 

badaniem 

Liczba, prac./dok./st. 
w przypadku których 

stwierdzono  

Liczba praco-
dawców, u któ-

rych stwierdzono  
braki uchybienia braki uchybienia 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego na-
rażenia na pyły  S 67 1 1 1 1 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego na-
rażenia na hałas i drgania mechaniczne  S 64 1 38 1 4 

Uwzględnienie w ocenie r. zagrożenia związanego 
z ekspozycją na promieniowanie podczerwone  S 17 3 4 2 3 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego za-
grożenia związanego z czynnikami chemicznymi  S 20 1 - 1 - 

Uwzględnienie w ocenie r. zagrożenia związanego 
z narażeniem na mikroklimat gorący  S 18 3 - 2 - 

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym 
występującym przy wykonywanych pracach  P 548 - 15 - 1 

Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp (instruktaż 
ogólny, stanowiskowy)  P 117 - 26 - 2 

Szkolenia okresowe pracowników w dziedzinie bhp  P 117 1 19 1 1 
Badania i pomiary czynników szkodliwych  S 104 13 2 4 1 
Informowanie pracowników o przekroczeniach 
norm higienicznych czynników szkodliwych) P 188 29 15 1 1 

Rejestr prac w kontakcie z czynnikami rakotwór-
czymi lub mutagennymi  D 5 2 - 2 - 

Pomiary szkodliwych czynników o działaniu rako-
twórczym lub mutagennym  S 16 3 - 2 - 

Wyposażenie w systemy zabezpieczające przed 
emisją pyłów do środowiska pracy w trakcie przy-
gotowania mas formierskich i rdzeniowych  

S 48 - 1 - 1 

Wyposażenie w systemy zabezpieczające przed 
emisją pyłów do środowiska pracy w trakcie wybi-
jania i czyszczenia odlewów  

S 83 1 - 1 - 
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Wyposażenie w systemy zabezpieczające przed 
emisją pyłów i gazów do środowiska pracy w trak-
cie zalewania form odlewniczych  

S 11 1 - 1 - 

Wyposażenie pracowników w odpowiednio dobra-
ne środki ochrony indywidualnej  P 222 - 77 - 4 

Użytkowanie środków ochrony indywidualnej 
zgodnie z instrukcją (np., nieuszkodzone, nieprze-
terminowane, prawidłowo założone, zgodnie z 
przeznaczeniem) 

P 168 - 1 - 1 

Wydawanie pracownikom zatrudnionym w warun-
kach mikroklimatu gorącego napojów  P 154 - 13 - 1 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej uchybień stwierdzono w zakre-

sie wyposażania pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (na 222 
zbadanych w przypadku 77 stwierdzono uchybienia). Jest to niepokojące, bo w skon-
trolowanych zakładach występuje narażenie na oddziaływanie czynników szkodliwych 
dla zdrowia.  Może to wynikać z nieprawidłowo dokonanej oceny ryzyka zawodowego. 
Na przykład w ocenie ryzyka zawodowego błędnie oceniano narażenie na hałas i 
drgania mechaniczne (w przypadku 38 stanowisk na 64 objęte badaniem stwierdzono 
uchybienia). Stwierdzono, że 29 pracowników nie poinformowano o przekroczeniach 
norm higienicznych czynników szkodliwych, a w przypadku kolejnych 15 stwierdzono w 
tym obszarze uchybienia.  

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 92% wydanych środków prawnych). 

Biorąc pod uwagę specyfikę i skalę narażenia zawodowego pracowników za-
trudnionych w zakładach odlewniczych należy podkreślić, że stan przestrzegania pra-
wa pracy, w tym przepisów bhp w kontrolowanych zakładach pracy nie jest w pełni 
zadowalający. Zakłady pracy, szczególnie o dużym zatrudnieniu, wprowadzają coraz to 
nowsze technologie, wzbogacają swój park maszynowy i inwestują w poprawę warun-
ków pracy załogi. Małe, niedoinwestowane zakłady pracy parają się produkcją drob-
nych wyrobów, wytwarzanych w przestarzałych technologiach, na potrzeby własne lub 
rynek lokalny.  W małych zakładach odlewniczych poziom kultury technicznej jest sto-
sunkowo niski, a do tego dochodzi brak środków na nowe inwestycje, stąd też w ma-
łych firmach stwierdzono więcej nieprawidłowości. 
 W małych zakładach odlewniczych niepokojący jest fakt braku wyciągania 
wniosków z wyników przeprowadzanych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia. Często sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów wkładane są „do szufla-
dy”, gdyż pracodawca nie bardzo je rozumie i nie potrafi ich wykorzystać ani w ocenie 
ryzyka zawodowego, ani w działaniach naprawczych. 
   Przeprowadzone kontrole wskazują na to, że były one celowe ze względu na 
stwierdzone nieprawidłowości w stanie bhp, związane z ochrona pracowników przed 
występującą emisją hałasu, wibracji, pyłów przemysłowych, czynniki chemiczne i pro-
mieniowanie podczerwone.  Nieprawidłowości były wynikiem nienależytego zrozumie-
nia przez pracodawców problematyki ochrony zdrowia pracowników narażonych na 
czynniki szkodliwe. W sytuacji występującego kryzysu gospodarczego pracodawcy 
dokonują cięć również w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w poszukiwaniu 
oszczędności zaniedbują obowiązki wynikające z przepisów bhp. 
 
4.12. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powsta-

łych 

W roku 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w nowo powstałych 
zakładach pracy.  W większości przypadków kontrolami objęto zakłady małe, zatrud-
niające do 9 pracowników. Tylko w dwóch zatrudniano więcej niż 9 pracowników. Naj-
więcej, bo 7 kontrolowanych pracodawców prowadziło działalność handlową (sprzedaż 
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żywności i innych towarów). W dwóch zakładach wykonywano działalność usługową 
(usługi stomatologiczne, w tym produkcję wyrobów dentystycznych oraz usługi specja-
listycznego projektowania). W jednym zakładzie prowadzono konserwację i naprawy 
pojazdów samochodowych. 
  We wszystkich 10 kontrolowanych zakładach ujawniono braki lub uchybienia. 
W tabeli zamieszczonej poniżej określono istotne nieprawidłowości stwierdzone w trak-
cie tych kontroli. 

 
Tabela 4.12. Zakłady nowo powstałe – nieprawidłowości  

 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy, 

U – urządzenia, Z – inne 
Liczba 

zbadanych 
Liczba 
braków 

Liczba 
uchybień 

Wykonywanie zadań służby bhp  Z 10 1 - 
Współpraca osób wykonujących zadania służby bhp z właściwymi 
komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie zapewnienia 
właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników 

Z 6 1 1 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 61 4 18 
Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 61 - 11 
Program instruktażu stanowiskowego P 61 31 - 
Szkolenie pracodawcy Z 8 1 - 
Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy  Z 10 3 3 
Badania lekarskie wstępne P 61 6 13 
Uprawnienia kwalifikacyjne P 14 4 - 
Wyposażanie w środki ochrony indywidualnej P 25 11 - 
Ocena ryzyka zawodowego S 18 6 - 
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym  P 61 10 - 
Instrukcje bhp S 25 9 2 
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych Z 7 1 - 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Z 11 3 2 
 

Z powyższych danych wynika, że, kontrole w podmiotach, które wcześniej nie 
były kontrolowane, ujawniły liczne braki i uchybienia z zakresu przygotowania pracow-
ników do pracy. Ponadto liczne uchybienia stwierdzano w zakresie wyposażania pra-
cowników w środki ochrony indywidualnej. Wiele nieprawidłowości stwierdzano też w 
obszarach oceny ryzyka zawodowego oraz eksploatowanych urządzeń i instalacji elek-
trycznych. Według inspektorów pracy, przyczyny tych uchybień to przede wszystkim 
niedostateczna znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz 
lekceważenie przepisów i zasad bhp przez pracodawców i pracowników przy jedno-
czesnym braku lub niewłaściwym wypełnianiu zadań przez służbę bhp. Należy wska-
zać, że w trakcie kontroli większość pracodawców przyjmowała postawę pełnego zro-
zumienia dla zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i deklarowali 
jak najszybsze ich usunięcie. Potwierdzeniem tego są również odpowiedzi o realizacji 
środków prawnych, z których wynika, że w wysokim stopniu zrealizowano decyzje na-
kazowe i wnioski zawarte w wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspek-
torów pracy usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień spo-
rządzania niniejszej informacji wykonano 85% wydanych środków prawnych). 
 
Ponowne kontrole 

 
W 2014 roku w ramach tematu, oprócz wyżej wymienionych kontroli, inspekto-

rzy pracy przeprowadzili 5 ponownych kontroli w nowo powstałych zakładach pracy. 
Celem kontroli było sprawdzenie wykonania środków prawnych oraz sprawdzenie 
przestrzeganie przepisów bhp przez pracodawców w ich bieżącej działalności. Analizu-
jąc strukturę ujawnianych nieprawidłowości daje się zauważyć poprawę warunków pra-
cy, odzwierciedloną w stosunkowo niewielkiej w porównaniu do poprzednich kontroli 
liczbie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Na przykład nastąpiła zdecydowana 
poprawa w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych oraz maszyn i 
urządzeń technicznych. W tych obszarach nie ujawniono nieprawidłowości. 
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4.13. Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników 

w zakładach gospodarki komunalnej 
 

W roku sprawozdawczym w ramach tematu przeprowadzono kontrole u 20 
przedsiębiorców, w tym: 

− w 17 zakładach zajmujących się transportem odpadów komunalnych, 
− w 3 zakładach zajmujących się transportem odpadów komunalnych oraz 

unieszkodliwianiem odpadów. 
Pracodawcy wytypowani do kontroli zatrudniali łącznie 1134 pracowników, w tym 336 
kobiet i 111 pracowników niepełnosprawnych. W tabeli zamieszczonej poniżej określo-
no istotne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie tych kontroli. 

 
Tabela 4.13.1. Zakłady gospodarki komunalnej – nieprawidłowości  

 

 

Zagadnienie objęte kontrolą 

Liczba kontrolowa-
nych zakładów, w 

których stwierdzono  

braki uchybienia 

Szkolenia pracowników 3 6 
Szkolenia pracodawców 2 - 
Szczepień ochronnych 7 1 
Ocena ryzyka zawodowego 3 5 
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku  5 - 
Zapewnienie bezpiecznych warunków odkażania odzieży roboczej 4 - 
Zapewnienie pracownikom nieodpłatnych profilaktycznych posiłków i napoi. 4 1 
Pomieszczenia higienicznosanitarne 3 1 
Środki do odkażania skóry i błon śluzowych 6 - 
Wykaz rodzaju pracy, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 8 - 
Wykaz prac szczególne niebezpiecznych 6 - 
Procedury dotyczące transportu odpadów 5 - 
Wyposażenie pojazdu służące do transportu odpadów w pojemniki solą fizjolo-
giczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu 4 1 

Rejestr wypadków 2 - 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że w kontrolowanych podmiotach najczę-

ściej stwierdzano brak wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 
2 osoby w celu zapewnienia asekuracji. Kolejny uchybienie to brak szczepień ochron-
nych (dot. 46 pracowników). Następne najczęściej ujawniane nieprawidłowości to brak 
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, brak środków do odkażania skóry i błon 
śluzowych oraz brak opracowanych procedur dotyczących transportu odpadów. Niepo-
kojące są uchybienia dotyczące szkoleń pracowników w dziedzinie bhp oraz nieprawi-
dłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 

Według inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to nie-
znajomość obowiązujących przepisów, na przykład w przypadku braku szczepień 
ochronnych pracowników posiadających kontakt z odpadami. 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 94% wydanych środków prawnych). W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto 
przykłady uzyskanych efektów. 
 

Tabela 4.13.2. Zakłady gospodarki komunalnej – przykłady uzyskanych efektów  
 

Uzyskane efekty 

Liczba za-
kładów, w 

których uzy-
skano efekt 

Liczba pracow-
ników, których 
uzyskany efekt 

dotyczył 
Poddano pracowników szczepieniom ochronnym 7 46 
Poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym  5 18 
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Zapewniono pracownikom bezpieczne warunki odkażania, czysz-
czenia, a w razie konieczności niszczenia odzieży roboczej, środ-
ków ochrony indywidualnej skażonych materiałem biologicznym  

3 20 

Zapewniono pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie 
uciążliwych nieodpłatnie profilaktyczne posiłki i napoje 

4 
 21 

Opracowano wykaz rodzaju prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej 2 osoby, w celu asekuracji  8 70 

Opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 6 44 
 
Kontrola zakładów zajmujących się zbiórką, transportem i utylizacją odpadów 

komunalnych wykazała, że stwierdzone nieprawidłowości mają w dużej części charak-
ter porządkowo-organizacyjny. Przykładem jest brak szczepień ochronnych pracowni-
ków, nieinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, brak opracowanego wykazu 
rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu aseku-
racji, brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, brak środków do odkażania skó-
ry i błon śluzowych, brak pojemników z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do 
przemywania oczu czy też brak opracowanych procedur dotyczących transportu odpa-
dów. Analiza wyników kontroli jednoznacznie wskazuje, że w większych zakładach, 
stan warunków pracy oraz stan przestrzeganie przepisów jest lepszy niż w zakładach 
zatrudniających mniejszą liczbę pracowników. 
  
4.14 Eliminowanie zagrożeń występujących podczas eksploatacji urządzeń 

energetycznych u odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci śred-
nich napięć 

 
Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania wymagań bezpieczeństwa 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz organizacji bezpiecznej pracy przez 
podmioty będące odbiorcami energii elektrycznej na poziomie średnich napięć, które 
są bezpośrednio podłączone do sieci dystrybucji energii elektrycznej. W związku z rea-
lizacją tematu przeprowadzono kontrole w 10 zakładach. Były to przede wszystkim 
zakłady branży mleczarskiej (5 podmiotów) oraz duże szpitale (4 podmioty). 

Przeprowadzone kontrole wskazują, że przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w kontrolowanych zakładach zasilanych na poziomie średnich napięć, bezpośrednio 
podłączonych do sieci dystrybucji energii elektrycznej, jest dalekie od oczekiwań. 
Świadczą o tym stwierdzone nieprawidłowości, w szczególności w zakresie organizacji 
pracy, stanu warunków pracy, stanu narzędzi pracy i sprzętu ochronnego, przestrze-
gania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli zamieszczonej poni-
żej określono zakres kontroli oraz nieprawidłowości stwierdzone w ich wyniku. 

 
Tabela 4.14. Eksploatacja urządzeń energetycznych  

 

 

Zagadnienie objęte kontrolą 

Liczba kontrolowa-
nych zakładów, w 

których stwierdzono  
braki uchybienia 

Prowadzący eksploatację na poziomie średnich i niskich napięć - 2 
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dotycząca urządzeń i instalacji elektroe-
nergetycznych eksploatowanych przez odbiorcę 3 7 

Wykazy poleceniodawców z określonym zakresem udzielonego upoważnienia 
sporządzone przez prowadzącego eksploatację urządzeń i inst. energetycznych 7 1 

Wykaz osób upoważnionych do koordynacji prac 8 1 
Wykaz osób upoważnionych do dopuszczeń do prac wykonywanych przy urządze-
niach elektroenergetycznych 7 1 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, które muszą być wykonywane na pole-
cenie pisemne 6 2 

Poprawność wystawianych poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urzą-
dzeniach i instalacjach energetycznych 5 2 

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urzą-
dzeń, instalacji i sieci energetycznych - - 

Instrukcje eksploatacji zatwierdzone przez prowadzącego eksploatację w odniesie- 4 6 
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niu do wymagań formalnych określonych w treści § 4.1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych 
Prowadzenie eksploatacji zgodnie z przyjętymi zasadami eksploatacji – dokumenty 
potwierdzające wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych 2 6 

Badanie ochrony przeciwporażeniowej dla sieci u urządzeń elektroenergetycznych 
pracujących na poziomie średnich napięć. 2 4 

Badanie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów odbiorczych zasilanych napię-
ciem do 1 kV - 6 

Poddawanie okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny. 2 3 
Poprawność oznakowania sprzętu ochronnego (numer ewidencyjny, data następnej 
próby okresowej, cechy przeznaczenia) 2 4 

Wycofywanie z użycia narzędzi pracy i sprzętu ochronnego, niesprawnego lub bez 
ważnej próby okresowej 3 4 

Sprzęt stosowany do uziemiania – dobór uziemiaczy przenośnych do wartości 
prądów zwarciowych oraz ich stan techniczny 2 7 

Sprzęt stosowany do sprawdzania braku obecności napięcia na elementach obwo-
dów pozbawionych napięcia 2 2 

Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i 
obuwie robocze na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i 
instalacji energetycznych 

- 4 

Stosowanie przez pracowników na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją 
urządzeń i instalacji energetycznych środków ochrony indywidualnej zgodnie 
z przeznaczeniem 

1 1 

Stan techniczny użytkowanych obiektów i pomieszczeń pracy związanych z eks-
ploatacją urządzeń i instalacji energetycznych 1 4 

Zabezpieczenia pomieszczeń i terenu ruchu energetycznego przed dostępem osób 
nieupoważnionych - - 

Oznakowanie widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa miejsc, w których 
występują zagrożenia dla pracowników 3 7 

Stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych - 4 
 

Pracodawcy, jako przyczyny powstania ww. nieprawidłowości podają, że prze-
pisy zawarte w rozporządzeniach dotyczą dużych spółek energetycznych, nie przystają 
do realiów ich zakładów i ciągle się zmieniają, nie pozwalając na ich dostateczne przy-
swojenie. Utrzymują, że wyżej wskazane nieprawidłowości przeoczono i w dalszej swej 
działalności podejmą kroki mające na celu zintensyfikowanie działań podległych służb i 
niedopuszczenie w przyszłości do podobnych uchybień. Zdaniem inspektora pracy, 
przyczyny występujących nieprawidłowości tkwią w sferze organizacji pracy, nieznajo-
mości i lekceważeniu obowiązujących przepisów bhp przez pracodawców, niedokony-
waniu kontroli wewnątrzzakładowych. 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 94% wydanych środków prawnych). 

Podsumowując, wyniki kontroli w zakładach przyłączonych bezpośrednio do 
sieci dystrybucji energii elektrycznej, wskazują na zaniedbania ze strony pracodawców 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Należy zauważyć, że stwierdzone nie-
prawidłowości nie były spowodowane trudnościami finansowymi w kontrolowanych 
zakładach, a raczej brakiem dyscypliny pracy u osób wykonujących pracę i sprawują-
cych obowiązki dozoru i eksploatacji, o czym świadczy, jak już zaznaczono uprzednio, 
liczba usterek możliwych do usunięcia w czasie trwania kontroli. Biorąc to pod uwagę, 
celowe jest dalsze prowadzenie działań kontrolnych w zakładach zajmujących się eks-
ploatacją elektroenergetycznych urządzeń i sieci średnich napięć, przyłączonych bez-
pośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej. 
 
4.15. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach branży 

paliwowej 
 

W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę w zakładzie 
przetwórstwa przemysłowego, który jest zaklasyfikowany do zakładów o zwiększonym 

88 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Wytypowany zakład został po raz pierwszy 
poproszony do udziału w programie w związku z podjętą decyzją rozszerzenia tego 
programu również na branże niezwiązane z branżą naftową. Kontrola została przepro-
wadzona wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódz-
kiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Przed podjęciem kontroli, pracodawca otrzymał 
listy kontrolne opracowane przez Grupę Roboczą ds. przemysłu naftowego. W zakła-
dzie na podstawie tej listy dokonano samokontroli i sprawdzono: stan techniczny urzą-
dzeń, aktualność obowiązujących dokumentów i procedur, przestrzeganie przez pra-
cowników przepisów bhp i ppoż., aktualność niezbędnych uprawnień, szkoleń i badań 
lekarskich. Dokonano przeglądu dokumentacji technicznej urządzeń znajdujących się 
w zakładzie, związanych z przechowywaniem i przesyłaniem paliw płynnych. Przygo-
towano i uporządkowano dokumentację związaną z zagrożeniem awarią przemysłową. 
Pracodawca zaktualizował program zapobiegania awariom oraz plan awaryjny przed-
siębiorstwa. Kontrola wykazała, że kierownictwo w sposób zaangażowany pracowało 
nad poprawą bezpieczeństwa pracy. 
 
4.16. Egzekwowanie spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki 

drewna 
 
W związku z realizacją tematu inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole u 22 

pracodawców, u których było eksploatowanych 225 maszyn do obróbki drewna. Kon-
trole dotyczące oceny spełniania minimalnych wymagań przez maszyny do obróbki 
drewna przeprowadzono w zakładach, w których podstawową działalnością jest pro-
dukcja wyrobów z drewna lub płyt oraz produkcja tarcicy. W zakładach tych maszyny 
do obróbki drewna stanowiły główną część eksploatowanego parku maszynowego.  

W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę maszyn objętych kontrolą oraz 
w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenia. 
 

Tabela 4.16. Wymagania minimalne dla maszyn – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Badane zagadnienie 
Liczba maszyn 
/dok. objętych  

kontrolą 

Liczba maszyn, do któ-
rych zgłoszono uwagi 

braki uchybienia 
Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 
zbadanych przez pracodawcę. 219 115 10 

Kontrola eksploatowanych maszyn (wstępna, okresowa, 
specjalna oraz po zmianie miejsca instalacji). 219 76 9 

Rejestr kontroli eksploatacji maszyn. 13 10 - 
Instrukcja bhp obsługi maszyny (dostęp pracownika do in-
strukcji, zawartość). 209 14 4 

Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 
zbadanych przez inspektora pracy. 215 15 76 

Wyposażenie maszyny w łatwo rozpoznawalne urządzenia 
służące do odłączania od źródeł energii. 215 - 3 

Osłony i inne urządzenia ochronne (dobór, konstrukcja, usy-
tuowanie). 215 44 41 

Elementy sterownicze (widoczność, identyfikowalność, ozna-
kowanie, usytuowanie). 215 2 13 

Układy sterowania (dobór, układy zatrzymania awaryjnego, 
pierwszeństwo układu zatrzymania nad układem uruchomie-
nia, ponowne uruchomienie po zatrzymaniu). 

215 20 23 

Urządzenia ostrzegawcze przed uruchomieniem maszyny 
(sygnalizacja świetlna i/lub akustyczna). 191 - 1 

Znaki i barwy bhp (jednoznaczność, zrozumiałość, łatwość 
dostrzeżenia). 215 - 3 

Wyposażenie maszyny stwarzającej zagrożenie emisją pyłu 
w odpowiednie obudowy lub urządzenia wyciągowe znajdu-
jące się w pobliżu źródła zagrożenia. 

215 8 - 

Wyposażenie maszyny stwarzającej ryzyko wyrzucenia 
przedmiotów w odpowiednie do występującego ryzyka środki 
ochrony. 

169 1 1 
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Oświetlenie stref pracy, stanowisk pracy w odpowiednie do 
wykonywanych czynności. 215 - 1 

Inne minimalne wymagania (opis niezgodności w protokole). 215 - 16 
 

W większości kontrolowanych zakładów wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 
wymagań minimalnych w zakresie użytkowanych przez pracowników maszyn do ob-
róbki drewna. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich rodzajów kontrolowanych ma-
szyn (najwięcej stwierdzono przy różnego rodzaju pilarkach oraz frezarkach). Najistot-
niejszym uchybieniem w zakresie spełniania przez maszyny wymagań minimalnych 
jest dopuszczanie do eksploatacji maszyn bez odpowiednich urządzeń ochronnych, co 
dotyczyło ok. 40% kontrolowanych maszyn. Nieprawidłowości w zakresie elementów 
sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo dotyczyły ok. 7% maszyn, nato-
miast nieprawidłowości dotyczące urządzeń do uruchomienia oraz całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymania dotyczyły ok. 20% maszyn. Wszystkie kontrolowane obrabiar-
ki były maszynami fabrycznymi. Usunięcie części nieprawidłowości sprowadzało się do 
doprowadzenia maszyn do stanu, w jakim zostały wprowadzone do użytkowania. W 
przypadku starszych maszyn często występowały nieprawidłowości dotyczące kon-
strukcji osłon, tzn. oryginalnie zainstalowane osłony nie spełniały wymagań w zakresie 
odległości bezpieczeństwa lub ich demontaż był możliwy bez użycia narzędzi. Niepra-
widłowości w zakresie elementów sterowniczych i układów sterowania polegały na bra-
ku oznakowania elementów sterowniczych w sposób umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację, braku lub niesprawności urządzeń do zatrzymania awaryjnego, braku 
zabezpieczenia elementów sterowniczych służących do uruchamiania maszyny przed 
możliwością przypadkowego włączenia. Występowały również nieprawidłowości pole-
gające na braku pierwszeństwa układu sterowania przeznaczonego do zatrzymania 
maszyny nad układem sterowania przeznaczonym do jej uruchomienia. Nieprawidło-
wości dotyczące wyposażenia maszyn stwarzających zagrożenie wyrzucanie materia-
łów w odpowiednie środki ochronne stwierdzono tylko w dwóch przypadkach. Podczas 
kontroli nie stwierdzono przypadków użytkowania maszyn w procesach, dla których nie 
są przeznaczone.  

Podsumowując, w ocenie inspektorów pracy spośród skontrolowanych maszyn 
96 było dostosowanych do minimalnych wymagań. W wyniku działań inspektorów pra-
cy prawie 100 kolejnych maszyn zostało dostosowanych do tych wymagań (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji). 

 
4.17. Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn do obróbki 

drewna oraz dla odzieży ochronnej 
 

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 
związane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli 
sprawdzających związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej 
opisano nasze działania podejmowane w ramach kontroli planowanych (pozostałe 
działania opisano w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania). W ramach planowanych 
działań ocenialiśmy maszyny do obróbki drewna oraz odzież ochronną. 
 

Tabela 4.17.1. Kontrole maszyn do obróbki drewna  
 

Wyszczególnienie Liczba  
Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 19 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 8 
- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 11 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych 9 

Wyroby, których dokumentacje insp. przekazali w celu wszczęcia postępowania:  
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- własnemu OIP - 
- innemu OIP - 
- GIP 2 

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych, w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 19 2 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 17 3 
Brak deklaracji zgodności 19 - 
Nieprawidłowa deklaracja zgodności 19 4 
Nieprawidłowości związane brakiem udziału jednostki notyfikowanej 4 - 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 19 8 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 19 2 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 19 4 
- brak instrukcji użytkowania 19 2 
- instrukcja w języku obcym 14 2 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 16 5 

 
Tabela 4.17.2. Wymagania zasadnicze – środki ochrony słuchu  

 

Wyszczególnienie Liczba  
 Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 16 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 12 
- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 4 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych - 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy pracy przekazali w celu wszczęcia postępowania:  
- własnemu OIP - 
- innemu OIP 4 
- GIP - 

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych, w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 16 - 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 16 1 
Brak deklaracji zgodności 16 - 
Nieprawidłowa deklaracja zgodności 16 2 
Nieprawidłowości związane z brakiem udziału jednostki notyfikowanej 9 - 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 16 4 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 16 - 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 16 3 
- brak instrukcji użytkowania 16 3 
- instrukcja w języku obcym 3 - 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 13 1 

la …. Wymagania zasadnicze dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
Na skontrolowanych 35 wyrobów, w 15 przypadkach inspektorzy pracy stwier-

dzili nieprawidłowości. Najczęściej występujące niezgodności to niewłaściwa instrukcja 
użytkowania i brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, 
barwy bhp itp.). Ponadto stwierdzano nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak 
oznakowania wyrobu znakiem CE. W dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowo-
ści w zakresie budowy i/lub wykonania wyrobu. W obu przypadkach dotyczyły one 
swobodnego dostępu do strefy niebezpiecznej.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w 15 przypadkach inspekto-
rzy pracy podjęli stosowne działania. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozda-
nia, w związku z działaniami naprawczymi podjętymi dobrowolnie na etapie kontroli 
wyrobów przez producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów lub dys-
trybutorów, usunięto niezgodności w 9 wyrobach. Ze względu na właściwość miejsco-
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wą sprawy dotyczące pozostałych wyrobów przekazano do innych OIP lub GIP celem 
dalszego postępowania. W wyniku podjętych działań przez te urzędy usunięto nie-
zgodności w kolejnych czterech wyrobach. W przypadku dwóch pozostałych wyrobów 
postępowanie jest w toku (na dzień sporządzania niniejszej informacji).  

Podsumowując, w ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy 
pracy zakwestionowali ponad 40% ocenianych wyrobów. Zdaniem inspektorów, główną 
przyczyną niezgodności kontrolowanych wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaga-
niami jest nieznajomość wymagań prawnych, tj. wymagań zasadniczych zarówno 
przez producentów jak też i importerów oraz nieodpowiedzialne podejście producentów 
do tematu dystrybucji wyrobów. 

 
4.18. Eliminowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą organizacją 

stanowisk pracy w strefach zagrożenia wybuchem 
 

W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono 11 kontroli w zakładach, w któ-
rych są używane niebezpieczne czynniki chemiczne. Zakłady te należały do różnych 
branż. Producenci elementów z laminatów poliestrowo-szklanych należeli do najlicz-
niejszych. W kontrolowanych zakładach ogółem zatrudnionych było 764 pracowników. 
Przy pracach związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej zatrudnio-
nych było 53 pracowników na 22 stanowiskach. Najmniejszy zakład, pod względem 
pracujących, zatrudniał 1 pracownika, a największy 386 osób.  

Celem kontroli było sprawdzenie poziomu przestrzegania przez pracodawców 
przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy przy magazynowaniu, 
wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin, z uwzględnieniem 
m.in. zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wy-
buchowej, na postawie przepisów rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 
2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 
nr 138, poz. 931).  

W tabeli zamieszczonej poniżej określono nieprawidłowości stwierdzone w trak-
cie kontroli realizowanych w ramach tematu. 

 
Tabela 4.18. Bezpieczeństwo w zakładach (zagrożenie wybuchem) – nieprawidłowości  

 

Badane zagadnienie 
(pracownicy, dokumenty, stanowiska, obiekty itp.) 

Liczba 
zbada-
nych 

Liczba 
braków 

Liczba 
uchy-
bień 

Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfe-
ry wybuchowej 30 11 8 

Uwzględnienie w ww. ocenie miejsc pracy, które są albo mogą być połączone 
poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa 15 8 - 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem 10 4 3 
Uwzględnienie w ww. dokumencie opisu środków ochronnych 7 1 2 
Uwzględnienie w ww. dokumencie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem 
wraz z ich klasyfikacją na strefy 7 3 1 

Uwzględnienie w ww. dokumencie oświadczenia pracodawcy w zakresie, o którym 
mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia MG (Dz. U. z 2010 nr 138, poz. 931) 7 4 - 

Uwzględnienie w ww. dokumencie terminów dokonywania przeglądu stosowanych 
środków ochronnych 7 4 - 

Uwzględnienie w ww. dokumencie wymogu określonego w § 7 ust. 3 pkt 5 rozpo-
rządzenia MG (Dz. U. z 2010r. nr 138, poz. 931) 6 1 2 

Stosowanie przez pracodawcę technicznych środków ochronnych pomimo braku 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 6 - 3 

Stosowanie przez pracodawcę organizacyjnych środków ochronnych pomimo braku 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 6 - 3 

Podział przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy 28 14 - 
Pisemne instrukcje wydane przez pracodawcę wykonywania prac w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem 10 5 - 

Wyposażenie osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić at-
mosfera wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w odpo- 54 - 18 
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wiednie środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną 
Stosowanie przez osoby pracujące środków ochrony indywidualnej zabezpieczają-
cych przed powstaniem wyładowań elektrostatycznych 54 - 18 

Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy)  70 1 - 
Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp 64 2 - 
Profilaktyka badania lekarskie pracowników 68 2 19 
Pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych w środowisku pracy 3 3 - 
Spis substancji niebezpiecznych i mieszanin chemicznych 1 1 - 
Przekazanie do OIP informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, 
czynnikach lub procesach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 1 1 - 

Informowanie pracowników narażonych na oddziaływanie ww. czynników o wyni-
kach pomiarów tych czynników 1 1 - 

Rejestr pracowników narażonych na działanie ww. czynników 1 1 - 
 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów usunięto większość 
stwierdzonych nieprawidłowości, (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykona-
no 68% decyzji). 
 Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzone kontrole były celowe. 
Wykazały one, że w części kontrolowanych zakładów pracy nie przestrzegano przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy występowaniu niebezpiecznych 
czynników chemicznych. Mała jest wiedza tak pracodawców jak i służb bhp w zakresie 
właściwości używanych niebezpiecznych czynników chemicznych, tak pod względem 
pożarowym jak i właściwości kancerogennych. Szczególnie jest to widoczne w zakła-
dach, które jeszcze nie były kontrolowane w tym zakresie. Kontrole spowodowały, że 
pracodawcy podjęli stosowne działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych wa-
runków pracy. W związku z tym celowe jest kontynuowanie kontroli w tym obszarze.  
 
4.19. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu prac w leśnictwie związanych z pozyskiwaniem i zryw-
ką drewna 

 
W 2014 roku na obszarach leśnych leżących w granicach województwa, u 33 

pracodawców przeprowadzono 37 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa pracy w trakcie procesu pozyskania drewna. Zdecydowaną większość 
kontrolowanych zakładów stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 10 osób. W za-
kładach tych pracodawca, najczęściej czynny zawodowo pilarz lub kierowca ciągnika 
zrywkowego, pracował na powierzchni roboczej razem z zatrudnionymi ludźmi. Ogółem 
w kontrolowanych zakładach pracowały 333 osoby, w tym 278 zatrudnionych było na 
podstawie umów o pracę, 15 pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych, 39 wy-
konywało pracę w ramach samozatrudnienia (jako podwykonawcy), a 1osoba pracowa-
ło „na czarno” bez potwierdzonych na piśmie warunków zatrudnienia. 

W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres kontroli oraz stwierdzone nie-
prawidłowości. 
 

Tabela 4.19. Kontrole prac przy pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna - uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
Liczba podmiotów –  

objętych 
badaniem braki uchy-

bienia 
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI  
Zasady współdziałania w zakresie bhp  35 - - 
Realizacja obowiązków koordynatora prac  34 - 1 
Poinformowanie pracowników innych pracodawców o zagrożeniach  16 7 1 
PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 
Szkolenie bhp pracodawców  36 1 - 
Realizacja zadań służby bhp  37 3 - 
Szkolenia bhp pracowników  37 4 5 
Badania lekarskie  37 5 3 
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Kwalifikacje  37 2 - 
Ocena ryzyka zawodowego  37 5 8 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej  37 2 11 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej  36 5 1 
Sprawność środków ochrony indywidualnej  36 2 9 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  37 1 11 
Pranie odzieży roboczej  37 3 2 
STANOWISKA I PROCESY PRACY 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac w lesie  37 11 3 
Oznaczenie obszarów prowadzenia prac  34 - - 
Co najmniej dwuosobowe wykonywanie prac związanych ze ścinką i zrywką   33 2 - 
Przebywanie osób w strefach niebezpiecznych  36 6 1 
Sprzęt pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna  27 3 - 
Dobór miejsca składowania drewna  13 - - 
Przygotowanie surowca drzewnego do załadunku (max. długość dłużyc itp.)  8 - 1 
Bezpieczne wykonywanie pozyskiwania drewna pilarkami  29 1 3 
Bezpieczne wykonywanie pozyskiwania drewna maszynami   4 - - 
Bezpieczne wykonywanie zrywki drewna  21 2 1 
Przestrzeganie przepisów dotyczących ręcznego przemieszania ciężarów  26 - - 
Nadzór nad pracami  36 2 - 
Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych  2 - 1 
MASZYNY I URZĄDZENIA 
Spełnienie wymagań bhp dot. maszyn i innych urządzeń technicznych  34 - 6 
Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację  31 6 - 
INNE ZAGADNIENIA 
Obowiązki stron st. cywilnoprawnych w zakresie bhp (np. szkolenia bhp)  10 2 1 
Badania przesiewowe pracowników w kierunku boreliozy  34 18 2 
Szczepienia ochronne pracowników przeciwko KZM  33 13 2 
Pierwsza pomoc przedlekarska  35 - 8 
Zapewnienie pracownikom posiłków i napojów  34 - - 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie kontroli stwierdzono nieprawi-

dłowości zarówno w obszarze organizacji jak i prowadzenia prac. W celu ich usunięcia 
wydano środki prawne (decyzje i wystąpienia). W 11 przypadkach wydano decyzje 
wstrzymania prac, a w 2 wstrzymania eksploatacji maszyn ze względu na bezpośred-
nie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a dalszych 8 decyzji nakazywało skie-
rować do innych prac 10 pracowników nie posiadających kwalifikacji do wykonywania 
tych prac. W efekcie zastosowania środków prawnych usunięto prawie wszystkie opi-
sane powyżej nieprawidłowości, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagrożenie 
dla życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 
93% wydanych środków prawnych). 

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 
musimy stwierdzić, że mimo poprawy w stosunku do lat ubiegłych, jest on niezadowa-
lający, o czym świadczy liczba nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli. Stąd 
konieczność systematycznych kontroli oraz prowadzenia działań prewencyjnych. W 
stosunku do lat ubiegłych, zaobserwowano spadek liczby osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych, świadczących pracę na powierzchniach leśnych. Nie-
pokoi natomiast wzrost liczby osób wykonujących prace leśne w ramach samozatrud-
nienia, jako podwykonawcy większego zleceniobiorcy – zakładu usług leśnych, który 
wygrał przetarg. Taka forma powierzania pracy jest przerzuceniem na jednoosobowy 
podmiot gospodarczy wszystkich kosztów zatrudnienia i przygotowania do pracy. Nale-
ży odnotować rosnącą liczbę prywatnych pracodawców poddających swoich pracowni-
ków badaniom lekarskim przesiewowym w kierunku kontaktu z boreliozą, jednak w 
stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w prywatnym sektorze usług leśnych, 
nadal jest to poziom niezadowalający. Obserwujemy stały postęp technologiczny w 
wykonywaniu prac leśnych. Zakłady usług leśnych dysponują coraz lepszym sprzętem 
pozwalającym osiągać większą wydajność pracy przy ograniczeniu zagrożeń zawodo-
wych. Towarzyszy temu jednak problem braku wykwalifikowanych pracowników le-
śnych. Niskie wynagrodzenia, a co za tym idzie mała atrakcyjność zawodu, ogranicza 
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dopływ nowych, młodych pracowników stając się czynnikiem ich negatywnej selekcji. 
Często praca w lesie nabiera charakteru dorywczego zajęcia z przymusu, na okres 
konieczny do nabycia praw do zasiłku dla bezrobotnych. Trudno w tej sytuacji osiągnąć 
stabilizację zatrudnienia i właściwe przygotowanie zawodowe pracownika. 

 
4.20. Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty 

torowe 
 

W ramach tematu przeprowadzono 12 kontroli w 10 podmiotach. Kontrole pro-
wadzono w miejscach prowadzenia robót (3 odcinkach robót torowych, 1 miejsce usu-
wania awarii). Celem kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót torowych, w tym stoso-
wania instrukcji Ibh-101 „Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy 
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W 
tabeli zamieszczonej poniżej określono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.20. Zagrożenia zawodowe przy wykonywaniu robót torowych - uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
P – pracownicy, D – dokumenty, U – urządzenia i maszyny, 
O – obiekty, pomieszczenia, S – stanowiska pracy, Z – inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
bra-
ków  

Liczba 
uchy-
bień 

Ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem prac torowych S 11 8 2 
Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy Z 11 3 1 
Zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy Z 11 1 - 
Zapewnienie pomieszczeń higienicznosanitarnych O 16 8 1 
Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne P 11 1 - 
Używanie środków ochrony indywidualnej P 59 3 - 
Wyznaczenie odpowiedniej liczby sygnalistów do obserwowania szlaku i 
sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych (§ 63 ust. 6 pkt 17 Id-1) P 8 4 2 

Wyposażenie sygnalistów w wymagany sprzęt i środki łączności P 5 4 1 
Przygotowanie i odpowiednie oznakowanie miejsc do bezpiecznego zejścia i 
schronienia się zatrudnionych przy pracach torowych podczas przejazdu 
pociągów lub innych zagrożeń wynikających z ruchu kolejowego 

Z 5 4 - 

Udzielenie pracownikom wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpie-
czeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac P 53 7 - 

Zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości Z 7 6 - 

Zabezpieczenie ścian wykopów Z 3 1 1 
Instrukcja w sprawie zasad bezpiecznego postępowania przy ręcznych pra-
cach transportowych D 10 1 1 

Zapewnienie właściwej ochrony przed porażeniem w urządzeniach i instala-
cjach elektrycznych U 8 4 - 

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych U 7 1 1 
Opracowanie i uzgodnienie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu Z 3 - 1 
Przygotowanie i osygnalizowanie miejsca prowadzenia robót torowych  Z 3 1 - 
- oznakowanie tarczą zatrzymania D-1 Z 2 1  
- oznakowanie wskaźnikiem W-7 Z 2 2  
Porozumienie o współdziałaniu pracodawców Z 3 2 1 
 
 Przeprowadzone kontrole nie wykazały większych problemów w zakresie prze-
prowadzania badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników. Głównym problemem 
stwierdzanym podczas kontroli było nieprzestrzeganie przez podwykonawców przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości podczas budowy wia-
duktów, gdyż były to zwykle prace krótkotrwałe i wymagające często zmiany sposobu 
zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Ponadto prace te były wy-
konywane w sąsiedztwie czynnych torów i będących pod napięciem przewodów trak-
cyjnych. W czasie budowy wiaduktów to podczas prac na wysokości istniało najwięk-
sze prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków o najcięższych skutkach. Ze względu 
na krótkotrwały charakter tych prac rezygnowano ze stosowania balustrad, jednak w 
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zamian nie stosowano innych równoważnych środków bezpieczeństwa (np. pracy z 
podnośnika). Natomiast przy pracach na torach głównym problemem było wykonywa-
nie prac maszynami budowlanymi w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów i przy 
braku odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych sygnalistów, co mogło skutko-
wać zderzeniem pociągu z tymi maszynami. Pracę sygnalisty powierzano osobom zu-
pełnie przypadkowym, gdyż wykonawcy robót w ogóle nie mieli sygnalistów wykwalifi-
kowanych i odpowiednio wyposażonych. Wykonawcy robót przed przystąpieniem do 
prac nie zapewnili odpowiedniej liczby sygnalistów. Główni wykonawcy inwestycji nie 
zapewnili pracownikom firm podwykonawczych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
ale w kontraktach zawartych z podwykonawcami zobowiązali ich do zapewnienia tych 
pomieszczeń swoim pracownikom.  

W ocenie inspektora pracy, przyczyną stwierdzonych uchybień było lekceważe-
nie przepisów bhp przez kierowników budów, kierowników robót i osoby sprawujące 
bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. W celu 
usunięcia stwierdzonych uchybień inspektor pracy wydał stosowne środki prawne. W 
efekcie działań inspektora pracy prawie wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usu-
nięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 96% środków praw-
nych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). Należy podkre-
ślić, że zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. wprowadził nową, zawierającą 
znaczące sankcje finansowe za naruszenie przepisów bhp, instrukcję Ibh-104 dotyczą-
cą zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac inwestycyjnych wykonywanych 
przez podwykonawców. Instrukcja Ibh-104 nie dotyczy jednak obecnie realizowanych 
kontraktów, lecz nowych, zawartych po wprowadzeniu tej instrukcji. 
 
4.21. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdnio-

wych z napędem silnikowym 
 

W 2014 roku kontrole dotyczące ograniczania zagrożeń wypadkowych przy 
eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym realizowaliśmy w ramach 
dwóch podtematów: „Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym – w magazynach wielkopowierzchniowych” i 
„Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napę-
dem silnikowym – w pozostałych miejscach wykonywania pracy”. 
 
a) Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym – w magazynach wielkopowierzchniowych 
 

W ramach tematu przeprowadzono 12 kontroli w 12 zakładach, w których łącz-
nie było zatrudnionych ok. 2,5 tys. pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej okre-
ślono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.21.1. Wózki jezdniowe w magazynach wielkopowierzchniowych – uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
P – pracownicy, D – dokumenty, U – urządzenia i maszyny, 

O – obiekty, pomieszczenia, Z – inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
bra-
ków  

Liczba 
uchy-
bień 

Szkolenie wstępne osób obsługujących wózki - instruktaż stanowiskowy bhp P 181 1 1 
Dostosowanie programu instruktażu stanowiskowego do rodzaju i warunków 
pracy wykonywanej na stanowisku pracy  P 181 5 14 

Szkolenie okresowe pracowników obsługujących wózki  P 167 8 - 
Dostosowanie programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków 
pracy wykonywanej przez pracowników  P 163 4 14 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników obsługujących wózki  P 181 1 - 
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej P 181 - 14 
Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze  P 181 - 14 
Kwalifikacje do obsługi wózka P 215 2 1 
Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających z użyt-
kowania wózków Z 12 1 2 
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Spełnienie przez wózek zasadniczych wymagań w zakresie oznakowania CE, 
deklaracji zgodności i wyposażenia w instrukcję obsługi U 84 - 1 

Oznakowanie wózka przeznaczonego tylko do przemieszczania ładunków 
(rzeczy) zakazem przemieszczania osób U 79 35 - 

Oznakowanie wózka podnośnikowego wartością maksymalnego dopuszczal-
nego udźwigu U 84 4 - 

Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione U 79 3 - 
Instrukcja obsługi wózka U 84 3 - 
Nadzór nad pracami przy użyciu wózków Z 12 - 1 
Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym dopuszczalne pręd-
kości wózków  Z 12 4 1 

Drogi wewnątrzzakładowe (wyznaczenie, oznakowanie, itp.)  Z 11 3 1 
Ochrona osób przed zagrożeniem wynikającym z ruchu wózków w wąskich 
korytarzach roboczych w magazynie wysokiego składowania  O 43 - 1 

Zabezpieczenie regałów przed ich przewróceniem przez wózek  O 35 2 1 
 

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości we wszystkich kontrolo-
wanych zakładach, choć w zróżnicowanej skali. W celu usunięcia stwierdzonych uchy-
bień inspektor pracy wydał stosowne środki prawne. W efekcie działań inspektora pra-
cy prawie wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania 
niniejszej informacji zrealizowano 95% środków prawnych zobowiązujących pracodaw-
ców do usunięcia nieprawidłowości).  

Rośnie odpowiedzialność pracodawców za przygotowanie pracownika do pracy 
na stanowisku pracy. Operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym, w tym wóz-
ka wysokiego podnoszenia, musi posiadać uprawnienia i tylko w pojedynczych przy-
padkach stwierdzono tu uchybienia. Zdecydowanie poprawiło się zabezpieczenie wóz-
ków widłowych z napędem silnikowym przed dostępem osób nieupoważnionych. Wi-
dzimy konieczność kontynuowania kontroli zagadnień dotyczących zagrożeń wypad-
kowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 
 
b) Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym – w pozostałych miejscach wykonywania pracy 
 

W ramach tematu przeprowadzono 41 kontroli w 41 zakładach, w których łącz-
nie było zatrudnionych ok. 2 tys. pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej okre-
ślono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.21.2. Wózki jezdniowe w pozostałych miejscach – uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
P – pracownicy, D – dokumenty, U – urządzenia i maszyny, 

O – obiekty, pomieszczenia, Z – inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
bra-
ków  

Liczba 
uchy-
bień 

Szkolenie wstępne obsługujących wózki - instruktaż stanowiskowy bhp P 124 6 8 
Dostosowanie programu instruktażu stanowiskowego do rodzaju i warunków 
pracy wykonywanej na stanowisku pracy  P 122 29 15 

Szkolenie okresowe pracowników obsługujących wózki  P 118 6 - 
Dostosowanie programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków 
pracy wykonywanej przez pracowników  P 104 37 8 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników obsługujących wózki P 126 9 8 
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej P 126 4 4 
Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze P 126 4 3 
Kwalifikacje do obsługi wózka  P 126 3 15 
Kwalifikacje UDT do konserwacji wózka podnośnikowego P 18 2 - 
Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających z użyt-
kowania wózków Z 41 5 7 

Spełnienie przez wózek zasadniczych wymagań w zakresie oznakowania CE, 
deklaracji zgodności i wyposażenia w instrukcję obsługi U 72 1 1 

Wyposażenie (dostosowanie) wózka w sposób ograniczający ryzyko związa-
ne z jego wywróceniem U 73 1 2 

Przestrzeganie zakazu dokonywania w wózkach zmian konstrukcyjnych lub 
demontażu urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych U 75 1 5 
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Oznakowanie wózka przeznaczonego tylko do przemieszczania ładunków 
(rzeczy) zakazem przemieszczania osób U 78 4 1 

Oznakowanie wózka podnośnikowego wartością max. dopuszczalnego 
udźwigu  U 78 12 1 

Zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione  U 80 14 7 
Instrukcja obsługi wózka  U 80 10 - 
Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację wózka podnośnikowego U 77 4 - 
Przestrzeganie zakazu używania w pomieszczeniu pracy wózków z silnikiem 
spalinowym powodujących przekroczenie NDS i/lub NDN czynników szkodli-
wych dla zdrowia 

Z 20 - 1 

Wstępna kontrola wózków  U 78 1 - 
Okresowa kontrola wózków  U 80 1 3 
Rejestr kontroli wózków U 79 14 2 
Kwalifikacje i upoważnienia pracowników dokonujących kontroli wózków  P 14 1 - 
Konserwacja wózków podnośnikowych U 71 2 2 
Zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym dopuszczalne pręd-
kości wózków Z 37 19 1 

Drogi wewnątrzzakładowe (wyznaczenie, dostosowanie, oznakowanie, stan 
techniczny nawierzchni, drożność)  Z 39 14 5 

Zabezpieczenie przed niespodziewanym wtargnięciem pieszych na drogę 
przejazdu wózków Z 25 4 - 

Realizacja środków i wniosków profilaktycznych zawartych w dokumentacji 
wypadku z udziałem wózka D 4 1 1 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac w magazynie  O 40 12 3 
Zabezpieczenie regałów przed ich przewróceniem przez wózek  O 14 4 2 
 

Podobnie jak w przypadku kontroli w magazynach wielkopowierzchniowych 
kontrole przeprowadzone w pozostałych miejscach wykonywania pracy wykazały nie-
prawidłowości we wszystkich kontrolowanych zakładach, choć w zróżnicowanej skali. 
Należy zauważyć, że w tych zakładach stwierdzono znacznie więcej uchybień niż w 
magazynach wielkopowierzchniowych. W ocenie inspektorów pracy przyczyny niepra-
widłowości stwierdzonych w trakcie kontroli to nieznajomość i lekceważenie przez pra-
cowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak określonych nawyków w 
zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Kolejne przyczyny to tolerowanie przez 
pracodawców i nadzór niewłaściwych metod pracy. W wielu kontrolowanych zakładach 
drogi komunikacyjne są traktowane jako dodatkowa powierzchnia składowa. W celu 
usunięcia stwierdzonych uchybień inspektor pracy wydał stosowne środki prawne. W 
efekcie działań inspektora prawie wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 90% środków prawnych zo-
bowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). Wyniki kontroli zagad-
nień dotyczących zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z 
napędem silnikowym wskazują na konieczność kontynuowania kontroli w tym obsza-
rze. 
 
4.22. Przeciwdziałanie zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni lub 

bydła 
 

W 2014 roku, inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli w gospodarstwach 
rolnych, których celem było ustalenie, czy i jakie działania podejmują pracodawcy w 
zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni lub by-
dła oraz podjęcie działań zmierzających do likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości. 
W kontrolowanych zakładach dominującym rodzajem chowu zwierząt były: konie – 2, 
bydło mleczne – 2 i bydło rzeźne – 1 gospodarstwo rolne. Zatrudnienie w kontrolowa-
nych gospodarstwach kształtowało się w przedziale od 9 do 67 pracowników. Ogólny 
stan zatrudnienia w kontrolowanych zakładach wyniósł 163 pracowników. Przeprowa-
dzone kontrole warunków pracy przy produkcji zwierzęcej wskazują na liczne uchybie-
nia i nieprawidłowości oraz zagrożenia wypadkowe. Budynki inwentarskie w kontrolo-
wanych gospodarstwach to obiekty stare, mające po kilkadziesiąt lat, nie spełniające 
wymogów nowych trendów i technologii w produkcji zwierzęcej. Z uwagi na niedostatek 
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środków finansowych w gospodarstwach rolnych, dzierżawcy lub właściciele obiektów 
tych nie modernizują, ograniczając się do bieżących remontów. W tabeli zamieszczo-
nej poniżej określono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.22. Zakłady chowu koni i bydła – stwierdzone uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
P – pracownicy, D – dokumenty, U – urządzenia i maszyny, 

O – obiekty, pomieszczenia, Z – inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
bra-
ków  

Liczba 
uchy-
bień 

 

Udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 
- dostosowanie do wykonywanych procesów pracy S 32 7 - 

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (min. po zmianie technologii, analizie 
przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy) Z 5 1 3 

Zapoznanie z oceną ryzyka pracowników P 70 11  
Procedury dotyczące ochrony zdrowia i życia pracowników (min. wykazy 
prac: w 2 osoby, wzbronionych) Z 4 - 4 

Realizacja środków i wniosków profilaktycznych zawartych w dokumenta-
cjach powypadkowych Z 10 5 - 

Realizacja powierzonych obowiązków przez służbę bhp  Z 5 -  
Teren gospodarstwa 

- zabeczenie miejsc niebezpiecznych Z 12 4 1 
- ład i porządek Z 11  3 

Pomieszczenia inwentarskie  
- zabeczenie miejsc niebezpiecznych O 23 4 2 
- ład i porządek O 23  1 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
- stan techniczny  O 10  1 

Urządzenia i instalacja elektryczna 
- ochrona przed porażeniem U 29 1  
- eksploatacja U 29  1 
- wymagane pomiary Z 5 2  

Organizacja miejsc pracy (organizacja, dojście, wyposażenie) S 23  1 
Zapewnienie instrukcji bhp (opracowanie, dostosowanie) Z 26 4 1 
Znaki bezpieczeństwa (oznakowanie) Z 19 6  
Wykonywanie prac chrakteryzujących się zwiększonym zagrożeniem życia 
lub zdrowia (np. prace szczególnie niebezpieczne, wzbronione) P 4 1  

Ciągi i drogi komunikacyjne 
- ład i porządek Z 21  1 

Instrukcje bhp obejmujące prace magazynowe i transportowe S 13 - 1 
Wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i inne urządzenia ochronne (do-
bór, konstrukcja, usytuowanie)  U 23 3 1 

Wyposażenie maszyn w urządzenia ostrzegawcze, znaki, sygnały i barwy 
bhp (jednoznaczność, zrozumiałość, łatwość dostrzeżenia) U 23 - 3 

 
W celu usunięcia stwierdzonych uchybień inspektor pracy wydał stosowne 

środki prawne. W efekcie działań inspektora pracy prawie wszystkie stwierdzone uchy-
bienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 89% 
środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 

Podsumowując, z ustaleń inspektorów pracy wynika, że w gospodarstwach rol-
nych w dalszym ciągu występuje wiele zagrożeń wypadkowych przy obsłudze zwierząt. 
W ostatnim okresie na terenie województwa obserwuje się zmiany w produkcji zwie-
rzęcej. Na terenach popegeerowskich powstały duże gospodarstwa rolne. Obok zredu-
kowanej hodowli bydła mlecznego, na szeroką skalę rozwija się hodowla bydła mię-
snego. Cechą charakterystyczną hodowli jest stałe przebywanie pełnych lub częścio-
wych stad zwierząt na wolnym powietrzu. Powszechnie praktykowane są wypasy bydła 
ras mięsnych na wielkich obszarach pastwisk naturalnych, które są najczęściej ogro-
dzone drutem kolczastym. Pracownicy wyznaczeni do obsługi stada pracują najczę-
ściej jednoosobowo. Mają za zadanie utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 
ogrodzenia, dożywianie zwierząt, zapewnienie poidła z wodą, kontrolę ilości urodzeń 
cieląt, kolczykowanie nowo narodzonych osobników. Pracownicy samodzielnie wyko-
nują czynności bardziej niebezpieczne, a związane z interwencją w stadzie np.: oddzie-
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lanie chorych zwierząt ze stada, przepędzanie w inną strefę osobników do zabiegów 
pielęgnacyjnych, bądź sprzedaży. Stan taki jest ogólnie akceptowany przez pracodaw-
ców i nadzór. W ostatnich latach zdarzały się przypadki agresji ze strony bydła wobec 
osób obsługi. Dotyczyło to np.: agresji krów matek w przypadkach odłączania cieląt od 
stada. Znacznym zagrożeniem jest także przebywanie w stadzie buhajów rozpłodo-
wych bez uwięzi, bez skutecznego wygrodzenia terenu i bez szczególnego nadzoru ze 
strony człowieka. Mając powyższe na uwadze planujemy kontynowanie kontroli w go-
spodarstwach rolnych. 

 
4.23. Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miej-

scu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem magazynów 

 
W 2014 roku w ramach tematu, inspektorzy pracy przeprowadzili 13 kontroli. 

Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 191 pracowników, w tym 43 kobiety. W 
sześciu zakładach zatrudnienie nie przekraczało 9 osób, a w pozostałych siedmiu – 49 
osób. U 12 kontrolowanych pracodawców stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
przestrzegania przepisów w zakresie ograniczania zagrożeń powodujących potknięcia 
lub poślizgnięcia w miejscu pracy. Na przykład w jednej z kontrolowanych firm stwier-
dzono nieuwzględnienie zagrożeń związanych z poślizgnięciem i potknięciem w ocenie 
ryzyka zawodowego. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres kontroli i 
stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.23. Ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia  

 

Badane zagadnienie 
Liczba pracodaw-

ców, u których 
problem oceniano 

Liczba pracodawców, u 
których uchybienia* 

nie wystąpiły wystąpiły 
 

Uwzględnienie zagrożeń związanych z poślizgnięciem 
i potknięciem w ocenie ryzyka i systemie zarządzania 13 12 1 

Powierzchnie podłogowe 13 7 6 
Zanieczyszczenia i przeszkody 13 9 4 
Środowisko pracy 13 11 2 
Sprzątanie (utrzymanie porządku i czystości) 13 12 1 
Obuwie 11 6 5 
Ludzie 13 10 3 
* zgodnie z ankietami sporządzonymi przez inspektorów pracy 
 

Generalnie w kontrolowanych podmiotach pracownicy w ramach swoich obo-
wiązków wykonywali prace porządkowe i byli zobowiązani do reagowania na zdarzenia 
zwiększające ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia (np. rozlane płyny lub inne zanie-
czyszczenie podłóg). Nie stwierdzono błędów w organizacji pracy polegających na tym, 
że wykonywanie zadań wymuszało zachowania zwiększające ryzyko potknięć lub po-
ślizgnięć, np.: przenoszenie przedmiotów w sposób ograniczający pole widzenia, 
utrudnienia w zachowaniu równowagi podczas poruszania się po ciągach komunika-
cyjnych czy nadmiernego pośpiechu. W kontrolowanych przedsiębiorstwach stwier-
dzano nieprawidłowości w zakresie utrzymania powierzchni podłóg i ciągów komunika-
cyjnych. Na przykład stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie progów wynikających z 
różnic poziomów podłoża (progi, stopnie) w ciągach komunikacyjnych. Ponadto stwier-
dzano nieprawidłowości w zakresie pozostawionych przeszkód i zanieczyszczeń w 
ciągach komunikacyjnych. W 5 hurtowniach pracownicy używali własnego obuwia ro-
boczego. We wszystkich przypadkach obuwie robocze nie było oznakowane jako obu-
wie o rozszerzonym zakresie właściwości antypoślizgowych (wg PN-EN 20347). 
           Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonych kontroli przed-
siębiorstw należy stwierdzić, że najczęstsze przyczyny niewywiązania się pracodaw-
ców z obowiązków w zakresie ograniczenia zagrożeń powodujących potknięcia i pośli-
zgnięcia w miejscu pracy to niedostrzeganie przez pracodawców bądź lekceważenie 
nieprawidłowości w tym obszarze. Wskazują na to najczęściej powtarzające się nie-
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prawidłowości (np. brak lub nieczytelne oznakowanie ostrzegawcze miejsc stwarzają-
cych ryzyko potknięcia, pozostawianie towarów lub innych przeszkód na drogach ko-
munikacyjnych). Nieprawidłowości te są w większości łatwe do wyeliminowania i nie 
wymagają znaczących nakładów pracy lub środków finansowych.  

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i skierowali do 
pracodawców wnioski w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych 
usunięto wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji zrealizowano wszystkie wydane środki prawne). 
 
4.24. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach rolnych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 27 kontroli w gospodarstwach 
rolnych, w których łącznie było zatrudnionych 242 pracowników. W kontrolowanych 
gospodarstwach dominującym rodzajem działalności była produkcja roślinna (wszyst-
kie kontrolowane) i produkcja zwierzęca (bydło, trzoda, drób – w 12 gospodarstwach). 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości i zagrożenia związane ze złym sta-
nem technicznym maszyn i urządzeń technicznych, urządzeń i instalacji energetycz-
nych, z niewłaściwą organizacją pracy, stanem pomieszczeń pracy oraz budynków 
produkcyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości znalazły odzwierciedlenie w wydanych 
decyzjach. Na poniższym wykresie określono liczbę decyzji wydanych w poszczegól-
nych obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wykres 4.24.  Zakłady rolne – wydane decyzje w celu usunięcia nieprawidłowości 
 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 
maszyn i urządzeń technicznych. Nieprawidłowości stwierdzano wśród maszyn eks-
ploatowanych w trakcie prac polowych, w warsztatach i obejściach gospodarstw.  Wie-
le nieprawidłowości odnotowano w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroe-
nergetycznych. Niewiele mniej dotyczyło użytkowania obiektów i pomieszczeń pracy 
oraz magazynowania i składowania. Przeprowadzone kontrole wykazały zaniedbania w 
zakresie przygotowania pracowników do wykonywania różnych prac w gospodarstwie 
rolnym, profilaktycznej ochrony zdrowia i przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.  

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje oraz skierowa-
li do pracodawców wnioski. Zastosowane środki prawne doprowadziły do ograniczenia 
lub likwidacji większości nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 64% decyzji). 

Porównując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych przy produkcji zwie-
rzęcej w latach 2012-2014, należy odnotować spadek zarówno liczby zakładów jak i 
obiektów, w których stwierdzono uchybienia dotyczące braku zabezpieczeń otworów w 
stropach i poddaszach budynków (pracodawcy w coraz mniejszym stopniu, sporadycz-
nie wykorzystują poddasza jako użytkowe), niezabezpieczonych zagłębień, zbiorników, 
nieskutecznej ochrony przed porażeniem prądem, niewłaściwego stanu instalacji 
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oświetleniowej oraz nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń do przygotowania i 
zadawania pasz dla zwierząt. Nadal stwierdza się liczne uchybienia w zakresie niepra-
widłowego wyposażenia oraz stanu zaplecza higieniczno-sanitarnego, braku okreso-
wych przeglądów i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń 
elektrycznych. Przyczyn powyższego stanu należy upatrywać w znacznym wyeksploa-
towaniu obiektów inwentarskich i wyposażenia technicznego, a także we wzroście pro-
dukcji zwierzęcej w kontrolowanych gospodarstwach, co spowodowało włączenie do 
produkcji obiektów inwentarskich, które przez dłuższy okres nie były wykorzystywane 
produkcyjnie oraz nie były remontowane. 

Analizując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie wykonywania 
prac polowych w latach 2011-2013, należy odnotować systematyczny spadek liczby 
ujawnianych uchybień w gospodarstwach rolnych w zakresie stanu technicznego eks-
ploatowanych ciągników i maszyn rolniczych do prac polowych, nieprawidłowości 
związanych z agregowaniem maszyn oraz zagadnień dotyczących stosowanych pro-
cesów technologicznych w produkcji rolniczej. Do pozytywnych tendencji należy zali-
czyć coraz lepsze wyposażenie w nowoczesne ciągniki (z klimatyzowanymi kabinami) 
oraz maszyny i urządzenia rolnicze (zestawy technologiczne do uprawy).  

Pomimo ujawnienia wielu nieprawidłowości odnotowano pozytywne tendencje 
także w zakresie stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy przy pracach 
żniwnych. Porównując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie wykony-
wania prac żniwnych w latach 2012-2014 odnotowujemy systematyczny spadek liczby 
zakładów i obiektów, w których występują uchybienia związane ze stanem technicznym 
i obsługą kombajnów zbożowych, pras do zbioru słomy oraz czynności transportu zbo-
ża do magazynów i słomy na zakładowe składowiska. Natomiast na podobnym pozio-
mie utrzymuje się ilość nieprawidłowości i zagrożeń wypadkowych przy pracach zwią-
zanych z obsługą urządzeń i maszyn do transportu nasion zbóż w obiektach służących 
do magazynowania oraz braku zabezpieczenia dostępu do zagłębień technologicznych 
znajdujących się w magazynach zbożowych. Przyczyną powyższego jest fakt znacz-
nego wyeksploatowania tych urządzeń oraz zaniedbania w konserwacji i remontach 
urządzeń i obiektów magazynowych. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, że pewnej poprawie uległa sytuacja w za-
kresie przygotowania pracowników do pracy. Porównując zestawienia nieprawidłowo-
ści dotyczących przygotowania pracowników do wykonywania pracy i wybranych za-
gadnień z prawa pracy w latach 2012-2014 należy odnotować wzrost liczby zakładów, 
w których stwierdzono uchybienia dotyczące dopuszczenia do pracy pracowników bez 
przeprowadzonych okresowych szkoleń z zakresu bhp oraz braku przeszkolenia w 
zakresie bhp pracodawców. Natomiast znacznie zmniejszył się odsetek gospodarstw 
rolnych i stanowisk pracy, na których nie przeprowadzono i nie udokumentowano oce-
ny ryzyka zawodowego. Odnotowano mniej przypadków nie wyposażenia pracowników 
w odzież i obuwie robocze. W gospodarstwach rolnych w których udokumentowano 
ocenę ryzyka zawodowego, zbyt małą wagę przywiązuje się do obowiązku poinformo-
wania wszystkich zatrudnionych pracowników o zagrożeniach i sposobach ogranicze-
nia występującego ryzyka. Kontrole ujawniły, że 7% objętych badaniem pracowników 
nie zostało zapoznanych z dokonaną oceną ryzyka na stanowiskach pracy.  

Wysoki poziom zagrożeń zawodowych w rolnictwie wynika ze złożonego śro-
dowiska pracy. Pracownicy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe (hałas, 
pyły, wibracja), chemiczne, biologiczne i uciążliwe. Różnorodność wykonywanych prac 
w gospodarstwach rolnych, użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i 
pojazdów samobieżnych o różnym stopniu złożoności, wymaga od użytkowników bar-
dzo dużej wiedzy i umiejętności. Procesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nie-
rytmicznie, często w zmiennych warunkach pogodowych. Występują okresowe spię-
trzenia prac, prowadzące do wydłużonego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, 
stresu i pogorszenia stanu psychofizycznego pracowników rolnych. Złożoność rolni-
czego stanowiska pracy sprawia, że występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i 
zdrowia pracowników. Wykonywanie pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie 
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niesie ze sobą ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka zawo-
dowego lub ograniczenie go do akceptowanego poziomu to podstawowy cel, do które-
go powinni zmierzać pracodawcy i organizatorzy procesu pracy. 

Mając powyższe na uwadze celowym jest kontynuowanie kontroli warunków 
pracy i przestrzegania praworządności w gospodarstwach rolnych. 
 
4.25. Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i 

higieny pracy w ośrodkach wczasowych i turystycznych 
  

 W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 19 zakładach prowa-
dzących działalność wczasowo- turystyczną, zatrudniających od 4 do 36 pracowników. 
Ogółem w kontrolowanych zakładach było zatrudnionych 152 pracowników oraz pra-
cowały104 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Wśród stwierdzonych naruszeń w zakresie przepisów technicznego bezpie-
czeństwa pracy należy wymienić: 

− eksploatowanie w 8 ośrodkach urządzeń i instalacji elektrycznych w sposób za-
grażający bezpieczeństwu pracowników, w tym u 4 pracodawców stwierdzono 
brak zapewnionej ochrony przed dotykiem bezpośrednim,  

− nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych w 7 ośrodkach, 
− niewłaściwy stan techniczny elementów obiektów i pomieszczeń pracy, głównie 

drzwi i schodów, który stwierdzono w 2 ośrodkach,  
− dopuszczenie do wykonywania pracy 13 pracowników bez przeszkolenia 

wstępnego lub okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
− zatrudnienie 5 pracowników bez wstępnych lub okresowych badań lekarskich 

stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac, 
− brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przez 3 pracodawców,  
− nieprawidłowości dotyczące zorganizowania pierwszej pomocy przez 6 praco-

dawców,  
− brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń prze-

znaczonych do składowania w 3 ośrodkach. 
Ponadto stwierdzono inne występujące jednostkowo nieprawidłowości polegające na 
nieprzestrzeganiu przepisów w zakresie: ładu i porządku w pomieszczeniach higie-
niczno-sanitarnych, urządzeń ochronnych przy maszynach, zapewnienia pracownikom 
odpowiedniej powierzchni i przestrzeni dostosowanej do rodzaju wykonywanej pracy, 
instrukcji składowania materiałów oraz właściwego doboru miejsca składowania mate-
riałów, wyznaczenia dróg ewakuacyjnych na terenie ośrodków. 

Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym legalności zatrudnienia 
stwierdzono (między innymi): 

− 3 pracodawców nieprawidłowo sporządziło umowy o pracę dla 11 pracowników, 
− 2 pracodawców nie prowadziło ewidencji czasu pracy dla 11 pracowników, 
− 1 pracodawca nierzetelnie prowadził ewidencję czasu pracy dla 16 pracowni-

ków,  
− 3 pracodawców nie poinformowało na piśmie 24 pracowników o innych warun-

kach zatrudnienia określonych w art. 29 § 3 Kodeksu pracy, 
− 3 pracodawców prowadziło akta osobowe 12 pracowników w sposób niezgodny 

z przepisami prawa pracy, 
− 1 pracodawca nie określił w obwieszczeniu: systemów czasu pracy, rozkładów 

czasu pracy i okresu rozliczeniowego czasu pracy, 
− 2 pracodawców nie udostępniło pracownikom tekstu przepisów dotyczących 

równego traktowania w zatrudnieniu, 
− 2 przedsiębiorców nie zgłosiło do ubezpieczenia społecznego 2 osób pracują-

cych na podstawie umów zleceń, 
− 6 pracodawców zgłosiło do ubezpieczenia społecznego 10 pracowników po 

terminie ustawowym, 
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− w 3 ośrodkach turystycznych 4 pracowników posiadających status osoby bez-
robotnej nie zawiadomiło PUP o podjęciu pracy zarobkowej,  

− w 2 podmiotach gospodarczych 2 osoby posiadające status osoby bezrobotnej 
zawiadomiły PUP po terminie ustawowym, 

− 3 przedsiębiorców nie opłaciło składek na Fundusz Pracy na kwotę 662 zł, 
− 6 przedsiębiorców opłaciło należne składki na Fundusz Pracy po terminie usta-

wowym.  
Ponadto stwierdzono inne nieprawidłowości dotyczące: udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, regulaminu pracy, nieudostępnienia pracownikom tekstu przepisów dotyczą-
cych równego traktowania, nieprowadzenia kart ewidencyjnych przydziału odzieży, 
obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. Były to jednak przypadki jednost-
kowe. 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to brak 
dostatecznej wiedzy pracodawców w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy bądź ich lekceważenie oraz niedbalstwo. 
 W celu usunięcia stwierdzonych naruszeń inspektorzy pracy wydali ogółem 67 
decyzji nakazowych, skierowali do pracodawców 53 wnioski i wydali 2 polecenia. W 
efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 82% wyda-
nych środków prawnych). 

Z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku wynika, że stan praworządności w 
części ośrodków wczasowych i turystycznych jest zadowalający. W stosunku do 2013 
roku nastąpiła poprawa w zakresie zawierania umów na piśmie z pracownikami oraz 
poprawa w zakresie prowadzonych szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Nadal występują nieprawidłowości w zakresie terminowe-
go zgłaszania osób, którym powierzono pracę zarobkową na podstawie umów zleceń 
do ubezpieczenia społecznego. Zdarzają się też zakłady, w których dochodzi do wielu 
świadomych naruszeń prawa pracy, takich jak np. nieprowadzenie ewidencji czasu 
pracy, bądź nierzetelne jej prowadzenie. Ze względu na nadal występujące nieprawi-
dłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy oraz warunków pracy w ośrodkach 
wczasowych i turystycznych oraz postępujący rozwój turystyki w naszym regionie za-
sadne jest kontynuowanie kontroli w latach następnych w ramach zadań rutynowych. 
 
4.26. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach produkcji wyrobów 

z drewna, w tym mebli 
 

W 2014 roku w ramach tematu przeprowadzono 31 kontroli w zakładach, w któ-
rych podstawową działalnością była produkcja wyrobów z drewna lub płyt oraz produk-
cja tarcicy. Większość kontroli przeprowadzono w małych zakładach zatrudniających 
do 9 pracowników, których działalność polega głównie na produkcji wyrobów na indy-
widualne zamówienie klienta. W kontrolowanych zakładach maszyny do obróbki drew-
na stanowiły główną część eksploatowanego parku maszynowego. Większość eks-
ploatowanych w zakładach maszyn do obróbki drewna stanowiły maszyny wyproduko-
wane w latach 1970-2000. Największą grupę maszyn stanowiły maszyny produkcji 
polskiej, niemieckiej i włoskiej. W kontrolowanych zakładach eksploatowane były rów-
nież maszyny wprowadzone do obrotu po 1 maja 2004 roku. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że uchybienia stwierdzono we wszystkich 
kontrolowanych zakładach. Jednak skala tych nieprawidłowości była różna. W części 
zakładów wystąpiły mniej istotne nieprawidłowości, gdzie głównie wydawano decyzje 
dotyczące usunięcia uchybień w określonym terminie. Część stwierdzonych nieprawi-
dłowości powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników i w 
tych przypadkach inspektorzy pracy wydawali decyzje wstrzymania prac lub wstrzyma-
nia eksploatacji maszyn. Dotyczyło to przede wszystkim braku odpowiednich urządzeń 
ochronnych, głównie osłon. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień inspektorzy pra-
cy wydali decyzje nakazowe oraz skierowali do pracodawców wystąpienia. Wśród wy-

104 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

danych decyzji było 20 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i 4 decyzje wstrzyma-
nia prac, które wydano w związku ze stwierdzeniem bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników. W efekcie realizacji środków prawnych usunięto zdecydo-
waną większość stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wszystkie stwarzające bezpo-
średnie zagrożenia dla życia lub zdrowia (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
zrealizowano 89% wydanych środków prawnych). 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone w 
trakcie kontroli przeprowadzonych w ramach tematu. 

 
Tabela 4.26. Zakłady produkcji wyrobów z drewna, w tym mebli - nieprawidłowości 

 
Badany problem Stwierdzone nieprawidłowości 

Badania lekarskie − brak wstępnych badań lekarskich stwierdzono w 4 kontrolowanych za-
kładach; 

− brak okresowych badań lekarskich stwierdzono w 5 kontrolowanych za-
kładach; 

Szkolenia w 
zakresie bhp  

− brak wstępnych szkoleń stwierdzono w 2 kontrolowanych zakładach;  
− brak okresowych szkoleń stwierdzono w 5 kontrolowanych zakładach; 

Urządzenia i 
instalacje ener-
getyczne   
 

− brak zapewnienia prawidłowej ochrony przed porażeniem wskutek doty-
ku bezpośredniego w instalacjach i urządzeniach elektrycznych stwier-
dzono w 3 kontrolowanych zakładach;  

− brak aktualnych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
stwierdzono w 11 zakładach;  

− brak pomiarów instalacji przeciwporażeniowej w obrabiarkach do drew-
na, co najmniej raz na dwa lata stwierdzono w 11 kontrolowanych zakła-
dach;  

Stanowiska i 
procesy pracy 

− brak zapewnienia prawidłowych dojść do stanowisk pracy stwierdzono w 
7 kontrolowanych zakładach;  

− niestosowanie właściwych znaków i barw bezpieczeństwa stwierdzono w 
10 kontrolowanych zakładach; 

Maszyny i urzą-
dzenia technicz-
ne 

− brak wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpowiednie osło-
ny lub inne urządzenia ochronne stwierdzono w 10 zakładach;  

− brak zabezpieczenia obrabianego materiału przed odrzutem stwierdzono 
w 1 zakładzie;  

− niewyposażenie maszyny w odpowiedni układ sterowania przeznaczony 
do całkowitego i bezpiecznego zatrzymania stwierdzono w 1 zakładzie; 

− niewyposażenie maszyny w odpowiedni układ sterowania do uruchomie-
nia tylko poprzez celowe zadziałanie na przeznaczony do tego układ ste-
rowania stwierdzono w 3 zakładach;  

− niewyposażenie maszyn w urządzenia do zatrzymania awaryjnego 
stwierdzono w 4 zakładach;  

− nieoznakowanie elementów sterowniczych w sposób zapewniający ich 
jednoznaczną identyfikację stwierdzono w 4 zakładach; 

− niezapewnienie pracownikom dostępu do instrukcji użytkowania maszyn 
i urządzeń stwierdzono w 7 zakładach; 

− w przypadku wyposażenia maszyn w urządzenia do odłączania od źró-
deł energii nie stwierdzono braków, (stwierdzono 1 uchybienie); 

Transport − nieodpowiedni stan techniczny dróg i przejść stwierdzono w 4 zakładach; 
− niesprawne technicznie środki transportu wewnątrzzakładowego stwier-

dzono w 1 zakładzie; 
− nie stwierdzono nieprawidłowości dot. uprawnień do obsługi wózków 

jezdniowych; w przypadku przestrzegania norm w zakresie transportu 
ręcznego stwierdzono tylko uchybienia (dot. 5 zakładów pracy), 

Składowanie i 
magazynowanie 

− niewłaściwy dobór miejsca składowania stwierdzono w 3 zakładach; 
− niewłaściwe składowanie materiałów stwierdzono w 3 zakładach; 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

− brak udokumentowanej oceny ryzyka stwierdzono w 6 zakładach; 
− niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym stwierdzono w 2 

zakładach; 
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Badany problem Stwierdzone nieprawidłowości 
Obiekty i po-
mieszczenia 
pracy 

− nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących obiektów i pomieszczeń 
pracy w zakresie wysokości, powierzchni i kubatury, w zależności od wy-
konywanej technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich 
przebywania;  

− zły stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy stwierdzono w 2 za-
kładach; 

Wentylacja, 
oświetlenie 

− niezapewnienie w pomieszczeniach zakładu wymiany powietrza stwier-
dzono w 1 zakładzie pracy; 

− nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących instalacji wentylacji me-
chanicznej ogólnej i wyciągów miejscowych podłączonych do obrabiarek 
do drewna pod względem wykonania z materiałów nie gromadzących ła-
dunków elektryczności statycznej oraz oświetlenia dziennego pomiesz-
czeń pracy; w przypadku oświetlenia elektrycznego w 3 zakładach 
stwierdzono uchybienia; 

Czynniki szko-
dliwe, niebez-
pieczne i uciążli-
we 

− brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono 
w 10 zakładach pracy;   

− niewyposażenie pracowników narażonych na działanie czynników szko-
dliwych powyżej dopuszczalnych norm w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej stwierdzono w 1 zakładzie; 

− niewyposażenie pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze 
stwierdzono w 3 zakładach pracy. 

 
Podsumowując, proporcjonalnie największa ilość braków i uchybień dotyczyła: 

zapewnienia aktualnych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instala-
cji i urządzeń eksploatowanych w zakładzie (41% skontrolowanych urządzeń i instala-
cji) oraz sprawdzania działania skuteczności instalacji przeciwporażeniowej w obra-
biarkach do drewna, co najmniej raz na dwa lata (34% skontrolowanych maszyn), wy-
posażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpowiednie osłony lub inne urządzenia 
ochronne (17% skontrolowanych maszyn), wyposażenia pracowników w odpowiednią 
odzież i obuwie robocze (15% skontrolowanych pracowników). Kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości dotyczących: spełniania przez obiekty i pomieszczenia pracy wyma-
gań pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej 
technologii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania, zapewnienia na 
stanowiskach pracy w pomieszczeniach pracy odpowiedniego oświetlenia. Pomimo że 
nieprawidłowości dotyczące wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych w odpo-
wiednie osłony lub inne urządzenia ochronne nie były najliczniejsze, to potencjalnie 
właśnie te uchybienia stanowią największe zagrożenie dla pracowników. Większość 
kontrolowanych obrabiarek do drewna to maszyny fabryczne. Usunięcie nieprawidło-
wości sprowadzało się najczęściej do doprowadzenia maszyn do stanu, w jakim zosta-
ła wprowadzone do użytkowania. W przypadku starszych maszyn często występowały 
nieprawidłowości dotyczące konstrukcji osłon, tzn. oryginalnie zainstalowane osłony 
nie spełniały wymagań w zakresie odległości bezpieczeństwa lub ich demontaż był 
możliwy bez użycia narzędzi. Nieprawidłowości w zakresie elementów sterowniczych i 
układów sterowania polegały na braku oznakowania elementów sterowniczych w spo-
sób umożliwiający jednoznaczną identyfikację, braku lub niesprawności urządzeń do 
zatrzymania awaryjnego, braku zabezpieczenia elementów sterowniczych służących 
do uruchamiania maszyny przed możliwością przypadkowego włączenia. Wyniki kon-
troli oraz uzyskane efekty wskazują na zasadność uwzględnienia tej tematyki w dzia-
łalności nadzorczo-kontrolnej w latach następnych. 
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V.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
 
5.1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 
 

Celem kampanii było upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, 
studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych 
oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy za-
trudnianiu, specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepra-
cowniczego, umowach terminowych. Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej 
obejmowała także zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania w 
ramach kampanii polegały na: 

− dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się 
do podjęcia pracy,  

− informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego 
w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpie-
czenia społecznego, 

− podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się 
do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących za-
trudniania. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto działania podejmowane w ramach kampanii. 
 

Tabela 5.1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 
 

Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjnymi 801 
Liczba zorganizowanych stoisk, punktów informacyjnych podczas konferencji, spotkań, 
szkoleń i targów 31 

Liczba doniesień w mediach w związku z kampanią 44 
Liczba rozdysponowanych wydawnictw ok. 8,5 tys. 

 
Zdjęcia 5.1. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  
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Należy podkreślić, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone w związ-
ku z kampanią „Zanim podejmiesz pracę” budziły duże zainteresowanie. Cele kampanii 
zostały osiągnięte. Dotarliśmy do wielu odbiorców (patrz tabela 5.1.). Z tych względów 
planujemy kontynuowanie tych działań w latach następnych. 
 
5.2. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zat. poniżej 50 pra-

cowników): „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 
   

Cel programu to ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach zatrudnia-
jących do 50 pracowników, w których odnotowano wypadki przy pracy (m.in. śmiertel-
ne, ciężkie, zbiorowe lub stwierdzono powtarzalność wypadków przy pracy), w szcze-
gólności poprzez: 

− wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego na-
rzędzia prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie; zarządzanie powinno 
opierać się na wspólnym zaangażowaniu kierownictwa i osób zatrudnionych 
w ocenę ryzyka zawodowego, planowaniu i realizacji działań zmniejszają-
cych ryzyko wypadkowe oraz monitorowaniu skuteczności stosowanych 
środków zapobiegawczych, 

− wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw, które są zaangażowane w osiągnię-
cie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypad-
kowych. 

W ramach programu zorganizowano dwa szkolenia. Ogółem w szkoleniach uczestni-
czyło 30 osób z 25 zakładów, które zgłosiły się do udziału w programie i wnioskowały o 
objęcie programem prewencyjnym. Uczestnicy szkoleń otrzymali ulotki oraz broszury 
informacyjne PIP. Wszystkie podmioty biorące udział w programie otrzymały ankietę 
specjalistyczną "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa". Pra-
codawcy zobowiązali się do wypełnienia ankiet i przesłania ich do Okręgu oraz do 
przekazania informacji na temat poprawy warunków pracy w swoich zakładach po ana-
lizie zagadnień zawartych w ankiecie dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 
wypadków przy pracy. Do OIP wpłynęło 21 wypełnionych ankiet. 

Po zakończeniu przez pracodawców programów dostosowawczych w 12 wyty-
powanych zakładach przeprowadzono kontrole sprawdzające. Typując zakłady do kon-
troli brano pod uwagę (między innymi) informacje podane w ankietach. Wszystkie au-
dyty zakończyły się pozytywnie. Po zakończeniu kontroli sprawdzających 12 praco-
dawcom przekazano „zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP”. 
Pozostałym 13 pracodawcom przekazano „zaświadczenia o uczestnictwie w programie 
prewencyjnym PIP”. 

 
Tabela 5.2. Program prewencyjny – „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 

 

Liczba podmiotów objętych harmonogramem centralnym 25 
Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi OIP 25 
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie 34 
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 2 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniu PIP 25 
Liczba pracodawców, którzy: 
a) przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili kartę zgłoszenia do udziału w programie) 

 
25 

b) ukończyli program, przesyłając do OIP Ankietę specjalistyczną „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem pracy – prewencja wypadkowa” 

 
21 

Liczba audytów/wizyt kontrolnych w wybranych zakładach pracy 12 
Liczba wydawnictw PIP wykorzystanych w ramach realizacji tematu 220 
Liczba zaświadczeń przesłanych do pracodawców o ukończeniu programu prewencyjnego 12 
Liczba zaświadczeń przesłanych do pracodawców o udziale w programie prewencyjnym 13 

 
W wyniku działań podjętych w ramach programu uzyskano znaczące efekty. Na 

przykład w jednym zakładzie wyremontowano instalacje centralnego ogrzewania i po-
mieszczenia higieniczno-sanitarne. Zakupiono także filtry dla piaskarza. Ponadto ozna-
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kowano drogi komunikacyjne, dokonano zakupu masek automatycznych dla spawaczy 
oraz znowelizowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakładzie. W 
kolejnym zakładzie wykonano obudowę strefy roboczej frezarko-kopiarki do drewna po 
skaleczeniu pracownika przez wirujący frez. Następny pracodawca zorganizował szko-
lenie dla pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Inny pracodawca wypo-
sażył pracowników w hełmy ochronne z przyłbicą, rękawice skórzane do pracy pod 
napięciem oraz opracował i wprowadził instrukcje bhp dotyczące wykonywania czyn-
ności wyłącznikami niskiego napięcia. W kolejnym zakładzie zmodernizowano podesty 
i poręcze oraz zamontowano dodatkowe osłony części ruchomych maszyn i urządzeń 
eksploatowanych w zakładzie. 

Problem wysokiej wypadkowości w zakładach pracy naszego województwa 
wskazuje na konieczność podejmowania szeregu przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie zagrożeń wypadkowych. W związku z powyższym widzimy konieczność 
kontynuowania tego programu w kolejnych latach. 

 
5.3. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od 

Ciebie” 
 

Cel kampanii to zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym przyczy-
nami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem pracownika, 
niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu 
ochronnego, poprzez: 

− inspirowanie do zmiany postaw - popularyzację wzorców kulturowych bez-
pieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście 
ochrony życia i zdrowia własnego, współpracowników, osób zatrudnionych, 

− wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaści-
wych zachowań poprzez upowszechnianie informacji dotyczących wniosków 
z analiz wypadków przy pracy, 

− zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury 
technicznej i organizacyjnej w miejscu pracy, inspirowanie wymiany „dobrych 
praktyk” w tym zakresie, 

− inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdra-
żania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, szczególnie w zakresie przygotowania pracowników do pracy i budo-
wania kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie – zachęcanie do udziału 
w programach prewencyjnych PIP.  

Kampanię kierowaliśmy przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przeło-
żonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, 
w szczególności w przemyśle przetwórczym (wyróżniającym się negatywnie pod 
względem liczby poszkodowanych w wypadkach), a także mikro i małych przedsiębior-
ców w zakresie poprawy standardów bezpieczeństwa pracy w zakładach.  

 
Tabela 5.3. Informacja - Kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 

 
Liczba podmiotów objętych działaniami,  
            w tym: pracodawcy, pracownicy, uczniowie 373 

Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, szkoleń 8 
Liczba zorganizowanych stoisk, punktów informacyjnych  4 
Liczba konkursów 1 
Liczba doniesień w mediach w związku z kampanią 4 
Liczba rozdysponowanych wydawnictw ok. 1 tys. 

 
Przykładem działań prowadzonych w ramach kampanii jest szkolenie, które od-

było się w marcu w Nadleśnictwie Mrągowo dla 30 pracowników służby leśnej, poświę-
cone problematyce zagrożeń wypadkowych w leśnictwie oraz współodpowiedzialności 
leśników za stan bhp na leśnych powierzchniach roboczych.  
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Kolejny przykład naszych działań to konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne miej-
sce pracy”. Uczestnikami konkursu byli pracownicy zakładów pracy naszego woje-
wództwa oraz członkowie ich rodzin. Ogółem do konkursu zgłoszono 47 prac w róż-
nych kategoriach wiekowych (6-13 lata, 14-18 lat i powyżej 18 lat). We wrześniu odbyło 
się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu. 

Inny przykład działań prowadzonych w ramach kampanii to szkolenie zorgani-
zowane w grudniu w „Dworku Dębówko” k/Bartoszyc, które pracownicy OIP przepro-
wadzili dla 26 pracodawców z terenu powiatu bartoszyckiego.  W trakcie szkolenia 
omówiono tematy: „Ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w 
miejscu pracy” i „Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy”.  

   
Zdjęcie 5.3. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  

    

  
Cel kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w dużej mierze został 

osiągnięty. Mając to na uwadze oraz zainteresowanie odbiorców planujemy prowadze-
nie kampanii również w 2015 roku. 
 
5.4. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w 

gospodarstwie rolnym” 
 
       Głównym celem kampanii było dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego 
oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
poprzez: 

− podnoszenie poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w zakresie za-
grożeń zawodowych związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym; 

− propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i higie-
nicznej pracy wśród społeczności wiejskiej podczas organizowanych szkoleń 
bhp i spotkań dla rolników, na których m.in. omawiane są prace szczególnie 
niebezpieczne skutkujące największą liczbą wypadków oraz dobre praktyki słu-
żące zapobieganiu zagrożeniom zawodowym;  

− dążenie do ograniczenia zagrożeń związanych z usuwaniem azbestu; 
− wyrabianie u dzieci i młodzieży wiejskiej właściwych nawyków oraz uwrażliwie-

nie ich na problem zagrożeń związanych z pomaganiem rodzicom przy pracy w 
gospodarstwie rolnym i przebywaniem na wsi; 

− angażowanie w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie partne-
rów i podmiotów wspierających, w tym m.in. z: jednostek terenowych KRUS, 
ośrodków doradztwa rolniczego, ZHP, organów administracji państwowej, or-
ganów samorządu wiejskiego, szkół i innych. 

W ramach kampanii prowadziliśmy wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych, w 
trakcie których prowadziliśmy doradztwo techniczne, służące eliminowaniu zagrożeń 
dla życia i zdrowia w środowisku pracy. Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w szkole-
niach, konferencjach, targach, olimpiadach, konkursach, w trakcie których były promo-
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wane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy na wsi. W ramach działań eduka-
cyjno-promocyjnych poświęcaliśmy dużo czasu na spotkania z dziećmi i młodzieżą 
wiejską, przeprowadzając pogadanki, szkolenia, prelekcje i konkursy. W trakcie tych 
działań przekazywaliśmy wydawnictwa PIP. 
 

Zdjęcia 5.4. – Przykłady wydawnictw PIP dot. ochrony pracy w rolnictwie 

     

 
   

 

 
Podobnie jak w latach poprzednich, współpracując z inspektorami KRUS, pro-

wadziliśmy wizytacje gospodarstw rolników indywidualnych, prac polowych, gospo-
darstw, w których uczniowie szkół rolniczych odbywali zgodnie z programem nauczania 
praktyczną naukę zawodu, w ramach konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” i w 
związku z wypadkami przy pracy, którym ulegli rolnicy. Wizytując gospodarstwo czyli 
bezpośrednio spotykając się z właścicielem i domownikami proponowano posłużenie 
się listą kontrolną w celu dokonania oceny stanu bezpieczeństwa w obrębie podwórza, 
budynków gospodarczych, ciągników i maszyn rolniczych, posiadanych elektronarzę-
dzi, przy obsłudze zwierząt i zabiegach chemizacyjnych.  
 

Tabela 5.4.1. Wizytacje w obszarze rolnictwa indywidualnego 
 

Wizytacje i obserwacje 
Liczba 
wizyta-

cji 

Liczba 
pracują-

cych 
Wizytacje: 

Gospodarstw rolników indywidualnych 26 29 
Gospodarstw rolników in. w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 10 17 
W związku z wypadkami przy pracy 15 15 
Gospodarstw prowadzących praktyczną naukę zawodu 12 19 

Wizytacja prac polowych: 
- wiosenne 14 14 
- żniwne - - 
- jesienne 2 4 
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Tabela 5.4.2. Techniczne bezpieczeństwo pracy i transportu 
 

Zaobserwowane nieprawidłowości 

Liczba maszyn 
poddanych 

ocenie/liczba 
obserwacji 

Liczba maszyn, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowo-

ści 

Liczba  
nieprawidło-

wości 

Niewłaściwy stan techniczny: 
- ciągników 16 3 3 
- przyczep ciągnikowych 6 3 5 

Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 
- przyczepą rolniczą 4 2 2 

Brak osłon ruchomych elementów maszyn: 
- wałów przegubowo-teleskopowych 6 2 2 

Niebezpieczna obsługa maszyn: 
- kosiarek 6 2 2 

Niebezpieczna obsługa pras do słomy: 
- brak osłon części ruchomych 2 1 1 

 
Tabela 5.4.3. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 

 

Nieprawidłowości 
stwierdzone podczas wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych 

Liczba zaobser-
wowanych ne-

gatywnych przy-
padków 

Ogólny nieporządek na podwórzu (porozrzucane przedmioty, narzędzia, resztki 
roślinne) 20 

Zabezpieczenia otworów w ziemi (szamba, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, stud-
nie i inne) 2 

Część mieszkalna oddzielona od części gospodarczej 38 
Wyznaczone bezpieczne miejsce odpoczynku i zabaw dla dzieci 47 
Stan bezpieczeństwa budynków inwentarskich i gospodarczych: 
− progi w drzwiach wejściowych i przejściach 13 
− haki, gwoździe na wys. do 2 m w ścianach w przejściach 14 
− niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe 2 
− niezabezpieczone otwory zrzutowe ścienne 28 
− brak zabezpieczenia drzwi przed przypadkowym samoczynnym zamknięciem 46 
− bałagan w pomieszczeniach (warsztaty, garaże, pom. inwentarzowe) 22 

Niesprawny, źle rozmieszczony w gospodarstwie podręczny sprzęt ppoż.  40 
Brak instalacji odgromowej (lub nie spełnia wymogów bezpieczeństwa) 15 
Nieodpowiednia długości drabiny, niesolidne szczeble 19 
Niewłaściwy stan stopni schodów (nierówne, z ubytkami) 9 
Prowizoryczne podłączenia instalacji i urządzeń elektrycznych 8 
Brak zabezpieczeń przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym 2 
Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej produkcji, 
maszyn wykonanych metodą „domową” bez jakichkolwiek zabezpieczeń (brak 
osłon), zły stan techn. maszyn 

15 
 

Niewłaściwy stan narzędzi ręcznych (np. niezaklinowane stylisko siekiery) 4 
Niewłaściwe przechowywanie środków ochrony roślin 9 
Użytkowanie pokryć dachowych zawierających azbest (uszkodzone, popękane, z 
wyraźnymi ubytkami) 8 

 
W większości wizytowanych gospodarstw, ze względu na starą - tradycyjną za-

budowę, gdzie budynki gospodarcze sąsiadują bezpośrednio z mieszkalnymi, brak jest 
odgrodzenia tej części od produkcyjnej, wyznaczonego miejsca odpoczynku, placu 
zabaw dla dzieci. Oceniając stan bezpieczeństwa budynków inwentarskich i gospodar-
czych stwierdzano występujący powszechnie brak zabezpieczenia drzwi przed nie kon-
trolowanym zamknięciem się, niezabezpieczone otwory zrzutowe ścienne, progi w 
drzwiach wejściowych i przejściach, bałagan w warsztatach i garażach, użytkowanie 
niewłaściwych drabin. W zakresie zagadnienia „inne charakterystyczne obserwacje” w 
notatkach z wizytacji gospodarstw rolnych stwierdzaliśmy brak zorganizowanych punk-
tów ppoż. i apteczek pierwszej pomocy, ogrodzonych kojców dla psów. 

112 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

Oceniając stan techniczny ciągników i maszyn najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzaliśmy w słabszych ekonomicznie gospodarstwach, gdzie sprzęt jest w znacz-
nym stopniu zużyty i wyeksploatowany. Najczęściej stwierdzano brak lub niepełne 
osłony wałów przegubowo-teleskopowego, brak osłon na przekładniach łańcuchowych, 
zębatych, klinowych, kosiarki rotacyjne bez fartucha ochronnego, roztrząsacze oborni-
ka bez przedniej siatki ochronnej, przyczepy bez sprężyny odciążającej zaczep.  

Do zjawisk pozytywnych należy zaliczyć coraz większą dbałość rolników o 
ogólny porządek i estetykę w obejściach, o przechowywanie maszyn w wyznaczonych 
miejscach, garażach, wiatach. Jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony osobistej w 
postaci okularów ochronnych, masek, półmasek, ochronników słuchu to rolnicy używa-
ją ich sporadycznie. 

Kontynuując współpracę z inspektorami KRUS, prowadziliśmy wspólne wizyta-
cje, podczas których sporządzano dokumentację powypadkową. Najczęściej wypadki 
zdarzały się podczas prac wykonywanych w pomieszczeniach gospodarczych oraz w 
obrębie podwórza. Przyczynami były poślizgnięcia i upadki poszkodowanych na nie-
równej lub śliskiej powierzchni, podczas schodzenia z ciągnika, maszyn i przyczep, 
podczas użytkowania drabin, z udziałem zwierząt oraz jeden w czasie pracy z pilarką 
łańcuchową.  
  Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji prac polowych to zły stan 
techniczny przyczep (brak oznakowania, niepodłączone hamulce). Ponadto stwierdza-
no brak osłon lub niepełne osłony wałka odbioru mocy i fartucha ochronnego przy ko-
siarkach rotacyjnych, brak osłony bocznej napędu adaptera rozrzutnika obornika. 
Wyeksploatowany sprzęt w złym stanie technicznym bez odpowiednich osłon spotyka-
no najczęściej podczas wizytacji prac na polach należących do niewielkich obszarowo 
gospodarstw. 
 W ramach kampanii pracownicy OIP samodzielnie lub wspólnie z pracownikami 
oddziału KRUS i W-MODR w Olsztynie, zorganizowali szereg szkoleń, w czasie któ-
rych omawiano zasady bezpiecznej pracy w świetle zagrożeń wypadkowych w indywi-
dualnych gospodarstwach rolnych. Podsumowanie spotkań odbywało się w formie 
konkursu testowego składającego się z pytań dotyczących zagrożeń wypadkowych i 
przepisów bezpieczeństwa pracy. Osoby z największą ilością punktów otrzymały od 
organizatorów atrakcyjne nagrody rzeczowe w oraz wydawnictwa Państwowej Inspek-
cji Pracy dot. zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

W ramach działań prewencyjno-promocyjnych pracownicy przeprowadzili cykl 
spotkań z uczniami szkół rolniczych. Celem tych spotkań była popularyzacja wiedzy na 
temat bezpiecznej pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Podsumowaniem 
tych spotkań były konkursy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. Wyłonieni laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.   

Dla dzieci wiejskich szkół podstawowych pracownicy OIP, wspólnie z olsztyń-
skim oddziałem KRUS, zorganizowali pogadanki, których głównym tematem były za-
grożenia wypadkowe występujące na terenie gospodarstwa, np. podczas transportu 
płodów rolnych, przy obsłudze zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych i środkach 
ochrony roślin. Poza tym omawiano organizację i zachęcano do udziału w ogólnopol-
skim konkursie plastycznym. Na zakończenie dzieci otrzymały opaski odblaskowe z 
logo kampanii oraz wydawnictwa. 

Pracownicy OIP zorganizowali dla dzieci przebywających na obozach harcer-
skich Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej szereg prelekcji, a także konkursów. Dzieciom i 
młodzieży zwracano uwagę na zagrożenia wynikające z przebywania w pobliżu prowa-
dzonych prac polowych, obsługi zwierząt gospodarskich oraz związane z zabawą w 
miejscach niebezpiecznych (park maszyn, warsztat mechaniczny, szamba, zbiorniki 
technologiczne, magazyny środków ochrony roślin, nawozów itp.). Uczestników prelek-
cji zapoznano także z wykazem prac, jakich nie powinny wykonywać dzieci do lat 15. 
Podczas tych spotkań pracownicy OIP prezentowali filmy edukacyjne oraz wręczali 
dzieciom wydawnictwa PIP, gry planszowe, opaski odblaskowe. Laureaci konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. 
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W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto działania edukacyjno-promocyjne po-
dejmowane w ramach programu. 

 
Tabela 5.4.4. Informacja zbiorcza z działalności edukacyjno-promocyjnej 

 

Szkolenia, prelekcje, wykłady dla: Olimpiady, konkursy, imprezy dla:  
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4 67 - - 1 21 16 979 9 188 6 230 6 301 10 3300 - 9880 
 

Tabela 5.4.5. Działania w ramach rolnictwa indywidualnego upowszechnianie w mediach  
 

 Liczba 
Publikacje prasowe 13 
Wywiady, felietony, reportaże TV 7 
Wywiady, felietony, reportaże radiowe 15 
Promowanie tematyki bhp w rolnictwie na stronach internetowych partnerów (np. Policja, 
ZHP, itp.) i na publicznych portalach internetowych (np. wp.pl, onet.pl, portale branżowe) 13 

 
Ze względu na dużą liczbę wypadków w polskim rolnictwie, w porównaniu do 

liczby wypadków w innych sektorach gospodarki, prowadzenie działalności prewencyj-
nej jest potrzebne i konieczne. Działalność tą należy prowadzić nie tylko wśród samych 
rolników, ale również, a może przede wszystkim wśród młodzieży szkół rolniczych oraz 
dzieci z wiejskich szkół podstawowych. Działania w postaci szkoleń dla rolników i 
uczniów, konkursów, olimpiad, wizytacji gospodarstw, punktów informacyjnych PIP na 
imprezach masowych, sprawiają, że szerokie grono mieszkańców wsi w sposób bez-
pośredni lub pośredni ma kontakt z problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
indywidualnym, co w dalszej perspektywie będzie miało z pewnością wpływ na wzrost 
świadomości mieszkańców wsi nt. zagrożeń wypadkowych. Należy wykorzystywać 
różne metody dydaktyczne celem zainteresowania tematyką bezpieczeństwa jak naj-
większej liczby mieszkańców wsi. Dzięki współpracy z takimi instytucjami jak Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza i ZHP, udało się te cele w znacznym 
stopniu osiągnąć. Nadal należy dążyć do tego, aby jak najczęściej ukazywały się w 
mediach publikacje informujące rolników o przyczynach wypadków występujących w 
gospodarstwach, poszerzać kontakty z sołtysami, związkami producentów, organiza-
cjami rolniczymi, starać się uczestniczyć w zebraniach rolników i imprezach wiejskich, 
takich jak dożynki, festyny, wystawy. Z tych względów w następnych latach planujemy 
kontynuowanie opisanych wyżej działań. 
 
5.5. Program prewencyjno-informacyjny w budownictwie 
 

Cel programu to ograniczenie poziomu zagrożeń wypadkowych, wzrost świa-
domości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych, a także doprowadzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy do 
poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy w przedsiębiorstwach 
budowlanych. Zgodnie z założeniami uczestnicy programu prewencyjnego mieli nabyć 
umiejętność oceny zagrożeń występujących podczas prowadzonych przez nich prac 
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budowlanych, a tym samym umiejętność oceny ryzyka zawodowego i jego ogranicza-
nia poprzez prowadzenie świadomych i systematycznych działań służących ogranicza-
niu zagrożeń wypadkowych. Nasze działania były kierowane do pracodawców lub 
przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników – mikroprzedsiębiorstwa i małych 
firm, wykonujących roboty budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na więk-
szych inwestycjach budowlanych. Ponadto dopuszczano udział przedsiębiorstw o 
średnim poziomie zatrudnienia. Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach 
programu. 
 

Tabela 5.5. Program informacyjno-promocyjna w budownictwie - działania 

Działania podejmowane w ramach programu Liczba 
Ogólna liczba podmiotów, które objęto działaniami informacyjno-promocyjnymi 458 
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie  80 
Liczba podmiotów, które objęto działanie zgodnie z harmonogramem centralnym  55 
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 11 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 33 
Liczba pracodaw-
ców, którzy: 

a) przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili Kartę zgłosze-
nia udziału w programie) 11 

b) ukończyli program, przechodząc kontrolę sprawdzającą z wyni-
kiem pozytywnym (otrzymali „Zaświadczenia 
o ukończeniu programu prewencyjnego PIP”) 

9 

Liczba kontroli sprawdzających, które zakończyły się negatywnie  2 
Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych w ramach realizacji tematu * ok. 7 tys. 
Liczba informacji związanych z tematyką programu 211P w mediach  31 

 
Z powyższej tabeli wynika, że zgodnie z założeniami w ramach programu realizo-

waliśmy różnorodne działania. Na przykład w czerwcu w siedzibie OIP odbyło się szko-
lenie dla uczestników „Programu informacyjno-promocyjnego w budownictwie”. Pod-
czas szkolenia przedstawiono planowane działania prewencyjne w budownictwie 
w 2014 roku w tym założenia programu. Poinformowano uczestników szkolenia o za-
sadzie dobrowolności udziału w programie i nieodpłatności za uzyskaną pomoc Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Pokazano również w formie prezentacji nieprawidłowości naj-
częściej spotykane na placach budów. Omówiono sytuację w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w budownictwie. Przedstawiciel ZUS, biorący udział w spotkaniu, 
udzielił uczestnikom szkolenia informacji nt. dofinansowania działań pracodawców w 
zakresie prewencji wypadków przy pracy i chorób zawodowych z Funduszu Prewencji 
Wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób z 
przedsiębiorstw branży budowlanej regionu Warmii i Mazur. Uczestnikom spotkania 
przekazano wydawnictwa PIP dot. bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz mate-
riały informacyjno-szkoleniowe do samokontroli warunków pracy, a także ankiety kon-
trolne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, występujących w firmie. 
Ustalono, że wizyty kontrolne inspektora pracy weryfikującego skuteczność podjętych 
działań odbędą się w październiku. Zgodnie z zapowiedzią w październiku inspektorzy 
pracy przeprowadzili audyty w przedsiębiorstwach biorących udział w programie pre-
wencyjnym. W wyniku wizyt kontrolnych, w 9 przedsiębiorstwach pozytywnie zweryfi-
kowano skuteczność podjętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. W 
listopadzie przeprowadzono kolejne szkolenie dla przedsiębiorców biorących udział w 
programie. Na zakończenie spotkania podsumowano realizację programu, 
a przedsiębiorcom, u których pozytywnym wynikiem zakończyły się audyty weryfikują-
ce skuteczność podjętych działań naprawczych wręczono świadectwa ukończenia pro-
gramu.  

Inny przykład naszych działań to zorganizowany w czerwcu cykl pięciu szkoleń 
połączonych z pokazami montażu rusztowań, bezpiecznej eksploatacji drabin 
i podestów roboczych. Ponadto w trakcie szkoleń inspektor pracy omawiał zagadnienia 
związane z wypadkowością w budownictwie na podstawie wypadków badanych przez 
inspektorów. W szkoleniach uczestniczyły łącznie 133 osoby. 
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Kolejny przykład to działania w ramach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budow-
nictwie utworzonej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. Spotkanie podsu-
mowujące jej dotychczasowe działanie zorganizowano w październiku w Olsztyńskim 
Parku Naukowo-Technologicznym w Olsztynie. Podczas spotkania omówione zostały 
także największe przedsięwzięcia budowlane realizowane w tym roku na terenie woje-
wództwa. Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia: działania infor-
macyjno- prewencyjne w budownictwie prowadzone przez OIP, wypadkowość pracow-
ników budowalnych na podstawie zgłoszonych wypadków przy pracy, stan warunków 
pracy na budowach na podstawie wyników kontroli, stan realizacji inwestycji w Szyma-
nach (Port Lotniczy Olsztyn-Mazury) oraz działania inspektorów pracy na rzecz bez-
pieczeństwa na budowie Galerii Warmińskiej. 

  
Zdjęcie 5.5. – Przykłady wydawnictw PIP dot. budownictwa 

 

 
 

 
 

    

 
Podsumowując, prowadzona od kilku lat kampania prewencyjna w budownic-

twie odbiła się dość szerokim echem nie tylko w środowisku budowlanym, ale i w całym 
społeczeństwie. Najskuteczniejszym i wzbudzającym największe zainteresowanie spo-
sobem realizacji działań prewencyjnych adresowanych do branży budowlanej są 
wszelkiego rodzaju szkolenia i pokazy. Szkolenia połączone z pokazami stosowania 
środków ochrony kierować należy bezpośrednio do pracowników fizycznych, osób 
bezpośrednio narażonych na zagrożenia. Podczas tego typu spotkań trzeba poruszyć 
kwestie związane z wypadkami przy pracy ze szczegółowym omówieniem i analizą 
najbardziej spektakularnych zdarzeń. Praktyka pokazuje, że wśród przyczyn prawie 
każdego zdarzenia wypadkowego mamy do czynienia z czynnikiem „ludzkim”, a więk-
szość wypadków wynika z błędów popełnianych przez samych poszkodowanych. Ce-
lem tego typu szkoleń oraz wszelkiego rodzaju spotkań organizowanych bezpośrednio 
na placach budów powinno być uświadomienie pracownikom, jakie mogą ponosić kon-
sekwencje postępowania niezgodnie z przepisami bhp. Istotnym aspektem działań 
prewencyjnych jest również zwiększenie wśród pracowników świadomości istniejących 
zagrożeń oraz poprawa wiedzy o sposobach prawidłowego stosowania środków 
ochrony indywidualnej. Częstą przyczyną niestosowania środków ochrony indywidual-
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nej przez pracowników jest nieumiejętność ich stosowania. W związku z powyższym 
wskazane jest, aby pokazy stosowania środków ochrony kierować również bezpośred-
nio do samych użytkowników. Nadal konieczne jest kierowanie naszych wydawnictw 
do przedsiębiorców branży budowlanej, ponieważ cieszą się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Z tych względów planujemy kontynuowanie wyżej opisanych działań w la-
tach następnych. 
 
5.6. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp 

przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemysłowej 
 

Cel programu to zapobieganie wypadkom przy pracy z maszynami i urządze-
niami użytkowanymi w przetwórstwie przemysłowym i wspieranie uczestniczących w 
programie przedsiębiorstw w doprowadzeniu takich maszyn i urządzeń do stanu zgod-
nego z obowiązującymi przepisami w zakresie minimalnych wymagań bhp oraz w 
utrzymaniu tego stanu poprzez: 

− szkolenia dla pracodawców/przedsiębiorców lub upoważnionych przez nich 
przedstawicieli (użytkowników maszyn w sektorze przetwórstwa przemysłowe-
go), 

− dokonanie przez uczestników programu prewencyjnego samokontroli i koniecz-
nego dostosowania użytkowanych maszyn i urządzeń do wymagań minimal-
nych bhp, 

− upowszechnianie problematyki spełniania minimalnych wymagań bhp w zakre-
sie użytkowania maszyn, w drodze popularyzacji i wymiany informacji.  

Poniżej zestawienie działań prewencyjnych podejmowanych w związku z realizacją 
programu. 
 

Tabela 5.6.1. Działania prewencyjne dot. bezpieczeństwa przy maszynach 
 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp  
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym PIP 45 
Liczba podmiotów, które zaliczono do harmonogramu centralnego  26 
Liczba pracodawców, ukończyli program, przesyłając do OIP Ankiety specjalistyczne 1 
Liczba zebranych Ankiet specjalistycznych 4 
Liczba wręczonych „Zaświadczeń o uczestnictwie w programie prewencyjnym PIP” 1 

Z  
Tabela 5.6.2. – Działania informacyjno-promocyjne dot. bezpieczeństwa przy maszynach 

 
 

  

Liczba podmiotów objętych 
pozostałą działalnością 
informacyjno-promocyjną  

131 

Liczba szkoleń dla praco-
dawców i ich przedstawicieli 10 

Liczba publikacji przekaza-
nych podmiotom zaintere-
sowanym problematyką  

660 

 
Na 45 pracodawców zaproszonych do udziału w szkoleniu w ramach programu 

prewencyjnego udział wzięło 34, zaś deklarację (kartę zgłoszenia) udziału w programie 
wypełniło 26.  Z powyższej grupy 26 pracodawców wypełnione ankiety specjalistyczne 
odesłał tylko 1 pracodawca.  

Oprócz ww. działań w ramach programu prowadziliśmy inne działania. Ogółem 
zorganizowaliśmy 10 szkoleń w których uczestniczyło 131 podmiotów. Podmiotom za-
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interesowanym problematyką przekazaliśmy publikacje dotyczące bezpieczeństwa 
użytkowania maszyn. 

Widzimy potrzebę realizacji tego programu, ponieważ wyniki kontroli dotyczą-
cych maszyn nadal wskazują, że pracodawcy mają poważne problemy z dostosowa-
niem ich do minimalnych wymagań. Odnosi się to w szczególności do małych zakła-
dów pracy, które potrzebują użytecznych przewodników ze zbiorami praktycznych ko-
mentarzy oraz przykładami działań dostosowawczych. 

 

5.7. Program informacyjny dla zakładów usług leśnych 
 

Cel program to popularyzacja wiedzy nt. bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 
pracodawców i pracowników zakładów usług leśnych. Program był skierowany do 
wszystkich osób świadczących usługi leśne, w tym w szczególności usługi w zakresie 
pozyskiwania i zrywki drewna. W ramach programu: 

− rozpowszechnialiśmy informacje nt. bezpiecznej pracy przy pozyskiwaniu i 
zrywce drewna,  

− przekazywaliśmy wydawnictw PIP, poruszające tematykę bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym bhp przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. 

Działaniami objęto osoby świadczące usługi leśne (np. na rzecz nadleśnictw) w oparciu 
o różne formy zatrudnienia lub powierzania pracy, w tym: 

− 49 pracodawców, właścicieli zakładów usług leśnych, 
− 34 pracowników służby bhp w zakładach usług leśnych, 
− 214 pracowników zakładów usług leśnych. 

W trakcie prowadzonych działań (np. kontroli, audytów, zawodów, narad, pokazów) 
propagowano i rozprowadzano publikacje PIP.  

 
Zdjęcie 5.7. – Wydawnictw PIP dot. zakładów usług leśnych 

 

  
 

Publikacje branżowe dotyczące bezpieczeństwa pracy w leśnictwie cieszyły się 
dużym zainteresowaniem przedsiębiorców leśnych jak również ich pracowników, 
zwłaszcza drwali-pilarzy i operatorów maszyn leśnych. Jak wykazała praktyka, efek-
tywnym działaniem było łączenie działalności profilaktycznej i prewencyjnej z impreza-
mi branżowymi (pokazami, konkursami) cieszącymi się zawsze dużym zainteresowa-
niem środowiska przedsiębiorców leśnych. Współpraca z organizatorami takich przed-
sięwzięć (administracją Lasów Państwowych) pozwala na wyeksponowanie wagi pro-
pagowanych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w leśnictwie. Z 
tych względów takie działania będziemy prowadzić w latach następnych. 
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5.8. Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miej-
scu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem magazynów – program informacyjny 

 
Cel kampanii to informowanie o skali problematyki związanej z wypadkami przy 

pracy związanymi z poślizgnięciem i upadkiem na tym samym poziomie, sposobach 
ograniczenia ryzyka wystąpienia tego rodzaju wypadków oraz o rozwiązaniach prakty-
kowanych w innych krajach UE (dobre praktyki).  

Adresatami naszych działań byli podmioty działający w sektorze handlu hurto-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów. Poniżej zestawienie działań pre-
wencyjnych podejmowanych w związku z realizacją programu. 
 

Tabela 5.8. Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia 
 
 

 

Liczba szkoleń  4 
Liczba podmiotów (ogółem) uczestniczących w szkoleniu 100 
Liczba podmiotów, zaliczonych do harmonogramu centralnego  36 

Liczba egzemplarzy przekazanych materiałów edukacyj-
nych i informacyjnych  ok. 400 

Z  
W trakcie szkoleń uczestników poinformowano o skali problematyki związanej z 

wypadkami przy pracy związanymi z poślizgnięciem i upadkiem na tym samym pozio-
mie, sposobach ograniczenia ryzyka wystąpienia tego rodzaju wypadków oraz o tzw. 
„dobrych praktykach”.  

  
5.9. Promocja zagadnień ochrony pracy wśród uczniów i studentów - program 

edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Program był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do mło-
dzieży akademickiej. Cel programu to: 

− kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród 
nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, 

− podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy i zasad za-
pewniania bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży szkolnej (w szcze-
gólności w szkołach o profilu zawodowym) i akademickiej. 

Realizując cele programu kontynuowano oraz podjęto współpracę z instytucjami oświa-
towymi i partnerami wspierającymi realizację programu oraz szkołami ponadgimnazjal-
nymi i innymi placówkami oświatowymi i akademickimi zainteresowanymi problematyką 
upowszechniania kultury bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz jej popularyzacją 
w społeczeństwie.  

W kolejnej edycji programu udział wzięło 56 szkół. Łącznie w roku szkolnym 
2013/2014 w programie uczestniczyło 151 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych. W 
programie brało udział przeszło 10 tys. uczniów oraz prawie 6 tys. studentów. Badając 
preferencje nauczycieli dotyczące tematów omawianych na lekcjach z młodzieżą, naj-
częściej realizowanymi okazały się tematy dotyczące „Postępowania w sytuacjach za-
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grożeń, awarii, wypadków” oraz „Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy”. Z kolei 
temat, który budził największe zainteresowanie wśród młodzieży to „Prawna ochrona 
pracy, w tym: umowy o pracę, czas pracy, wynagrodzenia i urlopy”. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zestawienie działań podejmowanych w 
ramach programu. 
 

Tabela 5.9. Program „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Działania podejmowane w ramach programu Rok szkolny 
2013/14 

Rok szkolny 
2014/15 

Liczba szkół ogółem, które realizowały program, w tym:  56 - 
nowe szkoły, które przystąpiły do programu 12 - 
szkoły, które program kontynuowały 44 - 

Liczba nauczycieli biorących udział w programie, w tym:  151 - 
nowi nauczyciele, którzy przystąpili do programu 40 - 
nauczyciele kontynuujący program 111 - 

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach, w tym:   10050 - 
w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli 9641 - 
w zajęciach przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora 
pracy 409 - 

Liczba studentów biorących udział w zajęciach, w tym:    5711 - 
w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich 5620 - 
w zajęciach przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora 
pracy 91 - 

Liczba szkół, które zadeklarowały przystąpienie do programu w roku szkol-
nym 2014/2015 -  

14 
Liczba nauczycieli, którzy zadeklarowali przystąpienie do programu w roku 
szkolnym 2014/2015 -  

26 
Liczba wydawnictw wykorzystanych w ramach realizacji tematu ok. 8 tys. 760 

 
Zdjęcia 5.9. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  

  

 

  
Działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy związane z promo-

waniem bezpiecznych zachowań wśród młodych ludzi po raz pierwszy wchodzących 
na rynek pracy spotkały się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród nauczycieli, jak i 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Świadczy o tym pozytywna ocena materiałów 
szkoleniowych oraz odsetek nauczycieli (96%), którzy deklarują chęć ponownego 
udziału w programie. Dlatego też będziemy kontynuować nasze działania w tym zakre-
sie modyfikując i dostosowując program edukacyjny do oczekiwań, szczególnie nau-
czycieli akademickich i studentów.  
 
5.10. Zmniejszenie zagrożeń i eliminacja nieprawidłowości w mikrozakładach – 

program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” 
 

Cel programu to ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach zatrudnia-
jących do 9 pracowników, prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługo-
wą (w przypadku branż „wysokiego ryzyka”, np. budownictwa, produkcji przemysłowej, 
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w których odnotowano wypadki przy pracy lub stwierdzono powtarzalność wypadków 
przy pracy - dopuszczano możliwość udziału pracodawców zatrudniających do 20 pra-
cowników), w szczególności poprzez: 

− wsparcie pracodawców, którzy przystąpią do programu Zdobądź Dyplom PIP 
w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków bhp oraz doprowa-
dzenia do stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa pracy,  

− upowszechnianie wiedzy i przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania 
i ograniczania ryzyka związanego z występującymi w ich działalności zagroże-
niami,  

− upowszechnianie problematyki bhp w zakładach pracy w ramach współdziała-
nia z partnerami wspierającymi program (m.in. ZRP, OHP, ZUS, organy samo-
rządu terytorialnego, eksperci). 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy po-
mocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, 
identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę 
oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Przez cały czas realizacji programu pro-
mocyjnego pracodawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wska-
zówek, fachowej pomocy. Po zakończeniu przez pracodawcę programu dostosowaw-
czego, wyznaczony inspektor pracy przeprowadza audyt. W oparciu o zgromadzoną 
dokumentację, okręgowy inspektor pracy podejmuje decyzję o przyznaniu Dyplomu. 
 

Tabela 5.10. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdobądź dyplom PIP” - laureaci 
 

Branża Liczba zakładów 

 

Handel detaliczny i hurtowy 10 
Usługi ogólnobudowlane 6 
Stolarstwo i meblarstwo 2 
Naprawa samochodów i maszyn 4 
Gastronomia, piekarnictwo 9 
Opieka medyczna 1 
Usługi weterynaryjne 1 
Produkcja odzieży 2 
Produkcja wyrobów z papieru 1 
Jednostki edukacji i kultury 3 
Usługi leśne 3 
Spółdzielnie mieszkaniowe 1 
Reklama 1 
Poligrafia 1 
Służba drogowa 1 
Laboratorium przemysłowe 1 
Ochrona środowiska 1 
Produkcja stol. Budowlanej 1 

                                              Razem                                                    49 
 

 W 2014 roku 98 pracodawców zgłosiło chęć udziału w programie. Do programu 
przystąpiło 66 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych 
przez OIP. Do kontroli audytowych zgłosiło się 66 zakładów. Kontrole te z pozytywnym 
wynikiem przeszło 49 pracodawców. Ostatecznie właśnie tych 49 pracodawców uzy-
skało Dyplom PIP. Uroczyste wręczenie Dyplomów PIP odbyło się w grudniu w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 

 Podsumowując, w ocenie pracodawców uczestnictwo w organizowanych szko-
leniach pogłębiło ich wiedzę i pozwoliło na samodzielne i bezproblemowe usunięcie 
nieprawidłowości. Pracodawcy podkreślali, że do przystąpienia do programu promo-
cyjnego skłonił ich głównie brak wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. 
Bezpłatna pomoc inspektora pracy w zakładzie przynosi wymierne efekty związane z 
poprawą warunków pracy. Efekty uzyskane w ramach programu wskazują na potrzebę 
jego kontynuacji w kolejnych latach. 
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5.11. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 
 

Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Państwowa In-
spekcja Pracy honorują aktywne postawy i osiągnięcia ich uczestników w zakresie 
wiedzy o bhp, dbałości o stanowiska pracy oraz organizacji pracy bezpiecznej. Zgodnie 
z regulaminami konkursów uczestniczyły w nich następujące podmioty: 

− „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – pracodawcy,  
−  „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” – społeczni inspektorzy pracy, 
− „Konkurs dla pracowników młodocianych” – pracownicy młodociani zatrudnieni 

w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego, 
− „Buduj bezpiecznie” – pracodawcy, przedsiębiorcy budowlani, 
− „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – rolnicy indywidualni. 

W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę uczestników poszczególnych konkur-
sów. Niektóre z nich były organizowane w ramach kampanii lub programów opisanych 
wcześniej. 
 

Tabela 5.11.1. Konkursy – harmonogram centralny  
 

Nazwa konkursu 
Liczba 
uczest-
ników 

Informacja o przyznanych nagrodach 

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 11 przyznano 6 nagród i 5 wyróżnień (nagrody 
rzeczowe) 

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy 9 Przyznano 7 nagród i 2 wyróżnienia 
(tablice okolicznościowe w etui) 

Konkurs dla pracowników młodocianych  35 6 nagród rzeczowych 
Buduj bezpiecznie 
 5 3 nagrody rzeczowe dla laureatów, 3 tablice 

okolicznościowe w etui dla przedsiębiorców 
Bezpieczne gospodarstwo rolne 35 3 nagrody rzeczowe dla laureatów 

 
Ponadto zorganizowaliśmy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nt. 

„Poznaj swoje prawa w pracy”. Na szczeblu regionalnym uczestniczyło w nim 44 
uczniów z 22 szkół. Przyznano 3 nagrody i 10 wyróżnień. Dodatkowo wszyscy laureaci 
otrzymali wydawnictwa albumowe przyznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty. 

Oprócz ww. konkursów w ramach tematu własnego „Prawo pracy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych” zorganizowaliśmy dwa konkursy. Pierwszy z nich to kon-
kurs wiedzy bhp, udzielania pierwszej pomocy i ppoż. dla pracowników młodocianych z 
zakładów rzemieślniczych powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego. W 
konkursie uczestniczyły 84 osoby, przyznano 5 nagród rzeczowych. Drugi dotyczył 
wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bhp w ramach kampanii edukacyjnej „Sprawny w 
zawodzie” dla młodzieży z OHP, zorganizowany wspólnie z W-M Wojewódzką Komen-
dą OHP w Olsztynie. Na szczeblu województwa uczestniczyło w nim 16 osób. Trzech 3 
laureatów otrzymało nagrody rzeczowe. 
 

Tabela 5.11.2. Inne konkursy – zadania własne 
 

Nazwa konkursu 
Liczba 
uczest-
ników 

Informacja o przyznanych nagrodach 

Poznaj swoje prawa w pracy 44 przyznano 3 nagrody i 10 wyróżnień 
Bezpiecznie od startu! 84 przyznano 5 nagród rzeczowych 
Sprawny w zawodzie 16 przyznano 3 nagrody rzeczowe 

 
Podsumowując, prowadzone działania prewencyjno-promocyjne w formie kon-

kursów są uzasadnione i potrzebne. Możliwość wygrania konkursu i zdobycia nagrody 
motywuje uczestników, pracodawców, rolników do działania w kierunku eliminacji za-
grożeń mogących być przyczyną wypadków. Bardzo często poprawa bezpieczeństwa 
nie wymaga dużego nakładu pracy czy środków finansowych, lecz jedynie znajomości 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenia OIP w zakresie prewencji wska-
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zują, że największe zrozumienie problematyka zagrożeń wypadkowych znajduje u 
młodych odbiorców. Dlatego nasze działania w znacznym stopniu kierujemy do nich, 
co z pewnością zaowocuje w przyszłości tym, że sprawy bezpieczeństwa będą trakto-
wane przez młodych ludzi z należytą powagą, a to w konsekwencji spowoduje zmniej-
szenie się liczby wypadków w zakładach pracy, w których w przyszłości podejmą za-
trudnienie. 
 
5.12. Informacja na temat rozprowadzonych wydawnictw PIP 
 

W ramach działań prewencyjnych, OIP rozprowadzał szereg materiałów infor-
macyjno-promocyjnych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy. Publikacje te 
rozpowszechniano w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, udzielania po-
rad, kontroli, targów itp. Poniżej tabela, w której określono rodzaj i liczbę publikacji roz-
dysponowanych w 2014 roku. Wydawnictwa rozprowadzono także w ramach kampanii 
lub programów opisanych wyżej. 

 
Tabela 5.12. Rozprowadzone materiały informacyjno-promocyjne 

 

Tytuł publikacji Ilość wydanych ogółem  
ABC BHP. Informator dla pracodawców 781 
Agencja zatrudnienia a praca za granicą 25 
Bądź bezpieczny w gospodarstwie 1595 
Bezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista kontrolna 300 
Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy 80 
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn 400 
Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym 270 
Bezpieczna obsługa zwierząt 1125 
Bezpieczna piekarnia 315 
Bezpieczne pozyskanie drewna 400 
Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki 1202 
Bezpiecznie ciągnikiem 1080 
Bezpiecznie na wsi 790 
BHP na stacjach LPG 350 
Bhp w biurze 400 
Budowa. Stop wypadkom! Lista kontrolna z komentarzem 20 
Budownictwo. Bezpieczne rusztowania 25 
Budownictwo. Bezpiecznie od startu 1225 
Budownictwo. Prace rozbiórkowe 192 
Chemia dla rolników 600 
Czas pracy 400 
Czas pracy kierowców. Poradnik dla pracodawcy 445 
Czas pracy. Zawiera informacje dla pracowników niepełnosprawnych 25 
Dobór środków techn. zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 1000 
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy 168 
Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników 355 
Formy zatrudnienia 400 
Inspektor w zakładzie pracy. Informacje dla pracodawców 350 
Instalacje elektryczne na budowie 100 
Legalność zatrudnienia cudzoziemców 390 
Mniej dźwigaj. Informacje dla pracowników sektora budowlanego 900 
Mobbing 325 
Mobbing. Informator dla pracodawcy 682 
Mobbing. Poradnik dla pracownika 400 
Moja pierwsza praca 2435 
Montaż balustrad ochronnych 95 
Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy 392 
Nanotechnologie: bezpieczne czy groźne? 130 
Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy 286 
O bezpiecznej pracy na budowie. Materiał szkoleniowy 460 
Obrabiarki do drewna. Warunki bezpiecznej pracy 260 
Podróże służbowe 405 
Poruszanie się po budowie 105 
Poślizgnięcia i potknięcia 400 
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Tytuł publikacji Ilość wydanych ogółem  
Pośrednictwo pracy 400 
Poznaj receptę - ciągnik 88 
Poznaj receptę - prasa 88 
Poznaj receptę -maszyny 123 
Praca na drabinach 120 
Praca rolnika - dobre praktyki 860 
Praca tymczasowa 400 
Praca w niedziele i święta 25 
Praca w wakacje 370 
Praca w wysokich i niskich temperaturach. Informacje dla pracodawców 190 
Prace betoniarskie 283 
Prace brukarskie 284 
Prace dekarskie 302 
Prace montażowe szalunków 302 
Prace murarskie 20 
Prace na rusztowaniu 355 
Prace spawalnicze 95 
Prace transportowe 45 
Prace tynkarskie 95 
Prace w przestrzeniach zamkniętych 252 
Prace w wykopie 20 
Prace z substancjami chemicznymi 125 
Prace z użyciem elektronarzędzi 45 
Prace z użyciem pilarki tarczowej 45 
Prace zbrojarskie 20 
Pracownicy 60 + 400 
Pracownik młodociany 360 
Pracownik niepełnosprawny 325 
Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie 25 
Prawo pracy - pierwsze kroki 306 
Prawo pracy. Informator 500 
Przygoda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża 800 
Roboty torowe 20 
Rodzice w pracy 400 
Rolnictwo. Prace kombajnem zbożowym 235 
Rolnictwo. Prace rozrzutnikiem obornika 205 
Rolnictwo. Prace kosiarką rotacyjną 230 
Rolnictwo. Prace prasą do słomy 240 
Rolnictwo. Prace transportowe 255 
Rolnictwo. Wał przegubowo-teleskopowy 245 
Rolnik - zawód niebezpieczny 1000 
Sianokiszonki 215 
Stop dyskryminacji 400 
Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy 250 
Stres w pracy. Poradnik dla pracownika 1410 
Szanuj życie (motyw z chłopcem) 42 
Szanuj życie (motyw z dziewczynką) 42 
Środki ochrony narządu słuchu 760 
Transport mechaniczny - dźwignice 120 
Transport mechaniczny na placu budowy 292 
Tylko legalnie. Poradnik dla podejmujących pracę 25 
Umowy o pracę 400 
Urlopy 500 
Użytkowanie maszyn. Lista kontrolna z komentarzem 60 
Wolontariat 200 
Wynagrodzenie za pracę 680 
Wypadek przy pracy 395 
Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy 297 
Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 400 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa 85 
Zdobądź Dyplom PIP 310 
Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i SIP 200 
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VI. NAJISTOTNIEJSZE ZJAWISKA Z ZAKRESU 
OCHRONY PRACY CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO 

 
 
Przeprowadzone w 2014 roku kontrole wykazały znaczącą skalę zawierania 

umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy (problem 
dotyczył co siódmej ocenianej umowy). W ocenie inspektorów pracy działania takie są 
spowodowane unikaniem obowiązków (wynikających z prawa pracy i przepisów o 
ubezpieczeniach społecznych), jakie wiążą się z zatrudnianiem pracowników, a także 
poszukiwaniem oszczędności. Należy podkreślić, że bardzo często zatrudnienie w ra-
mach umów cywilnoprawnych poprzedza zatrudnienie na podstawie umów o pracę. W 
ten sposób pracodawcy niejako testują pracowników. Umowy cywilnoprawne stają się 
w istocie zamiennikiem umów o pracę na okres próbny. 

W roku sprawozdawczym po raz kolejny przeprowadzono planowe kontrole, 
ukierunkowane na zbadanie przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących umów 
na okres próbny, czas wykonania określonej pracy i czas określony. Pozyskano dane 
dotyczące różnych rodzajów umów terminowych zawieranych przez kontrolowanych 
pracodawców. Zaniepokojenie budzi liczba umów długoterminowych, zawartych na 
okresy powyżej 5 lat. Jak wynika z ustaleń inspektorów, umowy takie stanowiły ponad 
19% ogółu umów na czas określony zawartych w kontrolowanych firmach. Długotermi-
nowe umowy o pracę są „plagą” na rynku pracy. Nie łamią wprost przepisów Kodeksu 
pracy, brak bowiem stosownej regulacji reglamentującej długość trwania umowy o pra-
cę na czas określony. Mimo braku stosownych przepisów w tym zakresie, ustalenie 
długości trwania umowy o pracę na czas określony nie jest jednak pozostawione cał-
kowicie uznaniu pracownika i pracodawcy. Określając czas trwania takiej terminowej 
umowy o pracę, należy bowiem mieć zawsze na względzie cel jej zawarcia. Jednak 
orzeczenia Sądu Najwyższego nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile mak-
symalnie może trwać umowa o pracę na czas określony. Każdy stan faktyczny powi-
nien być bowiem rozpatrywany indywidualnie. 

Szczególnie ważnym społecznie problemem jest naruszanie przepisów o wy-
nagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeniach. Nadal stwierdzamy nie-
prawidłowości w tym obszarze (np. braki w zakresie wypłaty wynagrodzenia w terminie 
stwierdzono u 4% pracodawców, a uchybienia u 11%). Szczególnego znaczenia, w 
kontekście wprowadzenia możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych (nie więcej 
niż do 12 miesięcy), nabiera fakt niewypłacenia pracownikom wynagrodzenia za godzi-
ny nadliczbowe przez blisko 1/3 kontrolowanych pracodawców. Niewypłacanie bądź 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy występuje u pracodawców bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, ze 
wskazaniem na przedsiębiorców prowadzących działalność budowlaną i handlową. 
Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników to przeważały tu podmioty o ma-
łej i średniej liczebności. Wiodącą przyczyną naruszania przepisów w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia i innych świadczeń jest ich nieznajomość. Kolejną przyczyną niewywią-
zania się z obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia jest brak środków finanso-
wych. W 2014 roku w wyniku realizacji decyzji i poleceń wydanych przez inspektorów 
pracy wyegzekwowano ok. 0,8 mln zł.  

Wiele uchybień ujawniono w obszarze czasu pracy. Najczęstsze naruszenia 
dotyczyły problematyki ewidencjonowania czasu pracy, ustalania systemów i rozkła-
dów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. W przypadku prawie co czwartego 
pracownika prowadzono nieprawidłowo karty ewidencji czasu pracy. W ocenie inspek-
torów pracy najczęściej było to celowe działanie podyktowane chęcią ukrycia przez 
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nich faktycznych godzin pracy zatrudnionych osób, zwłaszcza gdy te osoby pracowały 
w nadgodzinach. Należy podkreślić, że dział szósty Kodeksu pracy, na co wskazują 
zidentyfikowane przez inspektorów pracy przyczyny ujawnianych nieprawidłowości, już 
od dłuższego czasu przestał być zrozumiały dla pracowników i pracodawców, którzy są 
jego adresatami. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach prowadzących działalność 
transportową wskazują, że najliczniej występującym naruszeniem w zakresie czasu 
pracy kierowców było niezapewnienie odpowiedniego odpoczynku dziennego, co 
dotyczyło 36% kontrolowanych pracowników. Równie liczne były naruszenia dotyczące 
zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 
4,5 godziny. Takie naruszenie dotyczyło 27% badanych kierowców. Należy podkreślić, 
że w przypadku co trzeciego badanego kierowcy stwierdzono brak wykresówek. W 
związku ze stwierdzonymi uchybieniami, w przypadku 86% kontrolowanych pracodaw-
ców wydano decyzje o nałożeniu kar na łączną kwotę przeszło 65 tys. zł. 

U wielu pracodawców, pomimo poprawy, nadal problemem jest udzielanie pra-
cownikom urlopów wypoczynkowych w przysługującym im wymiarze w roku kalen-
darzowym, w którym nabyli do nich prawo, nie później niż do końca trzeciego kwartału 
następnego roku kalendarzowego (w 2014 r. przypadku ok. 8% pracowników objętych 
badaniem stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości, w 2013 r. – 27%). W ocenie 
inspektorów pracy, podstawową przyczyną tych nieprawidłowości jest nieznajomość 
przepisów prawa oraz zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników w stosunku do fak-
tycznych potrzeb.  

Mniej nieprawidłowości stwierdza się w zakresie przestrzegania przepisów do-
tyczących ochrony pracy młodocianych oraz uprawnień pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem. W tych obszarach odnotowujemy najmniej skarg. Natomiast niepo-
kojące są wyniki kontroli przestrzegania przepisów dotyczących umów o pracę, pro-
wadzenia akt osobowych pracowników oraz treści wydawanych świadectw pracy. 
Po wynagrodzeniu to najczęstszy temat skarg.  

 
*** 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że nieznacznie spadła liczba nieprawidło-
wości w zakresie potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę, czyli najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę nielegalnego 
zatrudnienia (w 2014 r. ujawniono 120 takich przypadków, podczas gdy w 2013 r. było 
ich 143). Ponownie inspektorzy pracy wykazali, że ok. 20% umów cywilnoprawnych 
zawartych jest niezgodnie z charakterem świadczonej pracy. W roku 2014 inspektorzy 
pracy poddali ocenie 941 umów cywilnoprawnych i jednocześnie wykazali, że 191 z 
nich zostało zawartych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę. Stwierdzono przypadki niezgłaszania do obo-
wiązkowego ubezpieczenia społecznego osób pracujących oraz osób wykonujących 
inną pracę zarobkową (w 2014 r. stwierdzono brak zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego 119 pracujących, w 2013 r. – 125). Wzrosła liczba osób, które nieterminowo 
zostały zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Stwierdzone uchybienia dotyczyły 
332 osób, podczas gdy w 2013 roku odnotowano 319 nieprawidłowości w tym zakre-
sie. Inspektorzy pracy ustalili, że w 2014 roku 281 osób bezrobotnych (w 2013 roku 
stwierdzono 325 takich przypadków) nie dopełniło obowiązku określonego w art. 74 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgłoszenie podjęcia pracy do 
PUP) lub zrealizowały ten obowiązek nieterminowo. W 2014 roku odnotowano mniej 
przypadków nieopłacenia składek na Fundusz Pracy - z liczby 1234 ubezpieczonych w 
2013 roku, do liczby 525 ubezpieczonych w 2014 roku. Jednocześnie skala ujawnio-
nych nieprawidłowości jest nadal bardzo wysoka, ponieważ składki na Fundusz Pracy 
nie zostały opłacone za przeszło 9% pracowników objętych kontrolą.  

Opisane powyżej nieprawidłowości w zakresie nielegalnego zatrudnienia in-
spektorzy pracy odnotowywali w zakładach różnych branż, w tym w podmiotach pro-
wadzących ośrodki wczasowe i turystyczne.  
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Słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw powoduje zaległości w opłacaniu 
składek na Fundusz Pracy, a także ucieczkę w niepracownicze, tańsze formy zatrud-
nienia. Analiza wyników kontroli w tym obszarze skłania do wniosku, że działania in-
spekcji winny zostać wsparte rozwiązaniami o charakterze systemowym. Jedną z 
najpoważniejszych barier utrudniających inspekcji pracy skuteczną działalność kontrol-
ną w obszarze legalności zatrudnienia są przede wszystkim ograniczenia wynikające z 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi w szczególności o obowiązek 
doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli, co do zasady – przed jej rozpo-
częciem oraz przede wszystkim o obowiązek zawiadomienia podmiotu o zamiarze kon-
troli. Takie zawiadomienie zazwyczaj czyni kontrolę bezprzedmiotową i niweczy możli-
we do osiągnięcia efekty. Utrudnia też przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym, ta-
kim jak praca „na czarno” czy wykonywanie pracy w warunkach bezpośredniego za-
grożenia dla życia lub zdrowia.  

W naszej ocenie istnieje przyzwolenie społeczne na zatrudnianie „na czarno”. 
Nie jest ono postrzegane jako czyn naganny i w konsekwencji przynoszący szkodę 
wszystkim. Aby skutecznie ograniczać zjawisko szarej strefy gospodarki, konieczne 
są działania naprawcze o charakterze systemowym, w ramach programu skierowane-
go do szerokiego grona odbiorców, w tym pracowników, pracodawców i instytucji pu-
blicznych stojących na straży prawa. Do wdrożenia takiego programu niezbędne są 
zmiany legislacyjne, w tym zwłaszcza zmiany Kodeksu pracy dotyczące obowiązku 
zawarcia na piśmie umowy o pracę przed faktycznym dopuszczeniem do pracy i wpro-
wadzające do Kodeksu instytucję domniemania istnienia stosunku pracy. Innym roz-
wiązaniem służącym zmniejszeniu skali naruszeń art. 22 § 1 Kodeksu pracy byłoby 
wprowadzenie regulacji prawnych ograniczających korzyści pracodawców wynikające z 
zastępowania umów o pracę umowami prawa cywilnego (np. obowiązkowe obciążenia 
składkami na ubezpieczenie społeczne, określenie norm ochronnych czasu pracy i 
minimalnego wynagrodzenia). Zasadne więc byłoby wprowadzenie przez ustawodawcę 
obowiązku potwierdzania na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków umowy o pracę 
przed dopuszczeniem do pracy oraz ustanowienie regulacji, zgodnie z którymi podmiot 
powierzający pracę innym osobom miałby obowiązek dokonania zgłoszenia do ubez-
pieczenia społecznego przed rozpoczęciem przez nie pracy. 
 

*** 
Problem utrzymującej się wysokiej wypadkowości w województwie warmińsko-

mazurskim wskazuje na konieczność podejmowania przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie zagrożeń wypadkowych, przede wszystkim, w zakładach, w których ryzy-
ko utraty zdrowia lub życia jest szczególnie wysokie. Ustalenia inspektorów pracy ba-
dających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wskazują, że największą 
liczbę wypadków przy pracy odnotowuje się w zakładach przetwórstwa przemysłowe-
go, a w szczególności produkujących drewno i wyroby z drewna oraz prowadzących 
działalność budowlaną. Z tych względów działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Olsztynie w zakresie nadzoru i przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy koncentrowała się właśnie na tych zakładach.  

Zgodnie z programem działania, w latach 2013-2015 objęliśmy wzmożonym 
nadzorem cztery zakłady produkujące wyroby z drewna charakteryzujące się najwięk-
szym nasileniem zagrożeń zawodowych. Nasze działania kontrolne (a także doradcze, 
informacyjne) w zakładach objętych wzmożonym nadzorem nakierowane były przede 
wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie występujących zagrożeń. Po-
nadto systematyczne kontrole skłaniają pracodawców do podejmowania konkretnych 
przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy, pomimo bardzo trudnej nieraz sytu-
acji finansowej. W efekcie tych działań poprawę warunków pracy osiągnięto we 
wszystkich zakładach.  

Kontrole zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wy-
stąpiły wypadki przy pracy wykazały, że wiele dokumentacji powypadkowych oraz do-
kumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z obo-
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wiązujących przepisów bhp (np. na 49 zbadanych dokumentacji powypadkowych w 15 
stwierdzono uchybienia w zakresie ustalania przyczyn wypadku). Zdaniem inspektorów 
pracy, błędy stwierdzane w dokumentacjach powypadkowych były spowodowane naj-
częściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzane były przez osoby, które nie po-
siadały należytego przygotowania merytorycznego. Mając na uwadze problemy praco-
dawców w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem pracy w zakładach, nasze działania 
kontrolne wspomagaliśmy programem prewencyjnym, którego celem było upowszech-
nianie problematyki związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. 

Przeprowadzone kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego. Pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka 
zawodowego. Na przykład w przypadku prawie co siedemnastego skontrolowanego 
stanowiska pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. W przypadku co dziesią-
tego stanowiska, na którym dokonano oceny, nie zidentyfikowano prawidłowo wszyst-
kich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. W przypadku co piętnastego stanowi-
ska w dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny nie zawarto pełnego opisu oce-
nianego stanowiska pracy. Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celowość tej oceny. 
Przeprowadzona w ten sposób ocena ryzyka zawodowego uniemożliwiała prawidłowe 
planowanie działań korygujących i zapobiegawczych mających na celu poprawę bez-
pieczeństwa pracy. 

Wszechstronnym formom naszego oddziaływania podlegało budownictwo. In-
spektorzy pracy przeprowadzali zarówno kontrole kompleksowe jak i doraźne mające 
na celu natychmiastowe usunięcie ujawnionych uchybień, które stwarzały bezpośred-
nie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzono podczas kontroli zagadnień związanych z wykonywaniem prac na wysokości (w 
co piątym zakładzie stwierdzono braki przy wykonywaniu prac na wysokości). Dużo 
zastrzeżeń odnosiło się do robót wykonywanych z użyciem rusztowań (w co szóstym 
skontrolowanym podmiocie stwierdzono tu braki). Zwłaszcza mali przedsiębiorcy do-
puszczali do użytkowania stare, zużyte technicznie rusztowania (typu warszawskiego) i 
rzadko - wobec wysokich kosztów - decydowali się na montaż rusztowań przez wyspe-
cjalizowane firmy. Wśród stwierdzonych uchybień uwagę zwracają niewłaściwe środki 
ochrony zbiorowej lub ich brak (np. balustrady, zabezpieczenia przejść i klatek scho-
dowych oraz otworów technologicznych). Poza tym nie zawsze pracownicy wyposażeni 
byli w środki ochrony indywidualnej głowy i w sprzęt chroniący przed upadkiem z wy-
sokości oraz posiadali kwalifikacje do obsługi maszyn budowlanych. Niepokojącym 
zjawiskiem, obserwowanym dość często, jest brak zainteresowania ze strony inwestora 
oraz generalnego wykonawcy przestrzeganiem przepisów prawa pracy przez podwy-
konawców. Duże przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finansowej z persone-
lem o wysokich kwalifikacjach i często z wdrożonym systemem zarządzania bezpie-
czeństwem prezentują się zdecydowanie lepiej pod względem warunków pracy niż 
małe przedsiębiorstwa. Większość właścicieli małych zakładów nadal nie wykazuje 
zainteresowania poprawą warunków bezpieczeństwa – zainteresowanie to wzrasta 
dopiero w sytuacji, kiedy w zakładzie pojawia się inspektor pracy, albo gdy wypadkowi 
ulegnie któryś z pracowników. Na skutek działań inspektorów pracy nieprawidłowości 
stwierdzone na kontrolowanych budowach zostały usunięte. Jednak nie wszędzie uzy-
skane efekty są trwałe. Uchybienia wyeliminowane na jednej budowie pojawiają się u 
tego samego pracodawcy na innej inwestycji lub nawet na kolejnym etapie tej samej 
budowy. Stąd też prowadzimy w tej branży krótkie kontrole, skoncentrowane na nie-
prawidłowościach stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracu-
jących i - zależnie od potrzeb - powtarzane u tego samego pracodawcy (na tym samym 
placu budowy) w następnych dniach lub tygodniach w celu wyegzekwowania trwałej 
likwidacji zagrożeń. 

W sferze naszego zainteresowania są roboty budowlane wykonywane w 
miejscach publicznych, w tym na budowach lub podczas remontu czynnych odcin-
ków dróg. Rzutują one nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale i osób postron-
nych. W 2014 roku, między innymi w związku z anonimowymi zgłoszeniami o prowa-
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dzeniu robót budowlanych niezgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy 
oraz w związku pisemnymi skargami dotyczącymi niewłaściwego prowadzenia robót, 
przeprowadzono 43 takie kontrole. Najczęściej stwierdzano brak niezbędnego zabez-
pieczenia strefy niebezpiecznej w miejscach prowadzenia prac budowlanych (w szcze-
gólności na wysokości lub w wykopach), w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komuni-
kacyjnych, wejść do budynków. W ocenie inspektorów pracy głównym problemem w 
kontrolowanych zakładach jest brak znajomości zagrożeń i ich lekceważenie. W wyniku 
interwencji we wszystkich przypadkach usunięto zagrożenia publiczne. 

Podczas kontroli przeprowadzonych w podmiotach zajmujących się usuwa-
niem wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych i przemysłowych nadal 
stwierdzamy uchybienia. W 2014 roku najczęściej naruszane były wymogi związane z 
odgrodzeniem i oznaczeniem terenu prac. Ma to związek z pośpiechem przy wykony-
waniu prac, ich krótkotrwałością i lekceważeniem zagrożeń dla osób postronnych.  Na 
podstawie kontroli przeprowadzonych w podmiotach zajmujących się usuwaniem wy-
robów azbestowych z obiektów budowlanych i przemysłowych można stwierdzić, że 
stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych za-
kładach jest w miarę zadowalający, niemniej nadal stwierdzamy tu uchybienia. 

Znaczną liczbę wypadków przy pracy odnotowujemy w branży związanej z 
produkcją wyrobów z drewna, w tym mebli. Są to m.in. wypadki, do których docho-
dzi w trakcie obsługi maszyn. U skontrolowanych pracodawców tej branży stwierdzono 
liczne nieprawidłowości w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych 
wymagań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pomimo że proces adaptacji na-
leżało zakończyć do 1 stycznia 2006 roku. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich ro-
dzajów kontrolowanych maszyn (najwięcej stwierdzono przy różnego rodzaju pilarkach 
oraz frezarkach). Najistotniejszym uchybieniem w zakresie spełniania przez maszyny 
wymagań minimalnych jest dopuszczanie ich do eksploatacji bez odpowiednich urzą-
dzeń ochronnych, co dotyczyło ok. 40% kontrolowanych maszyn. Nieprawidłowości w 
zakresie elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo dotyczyły ok. 
7% maszyn, natomiast nieprawidłowości dotyczące urządzeń do uruchomienia oraz 
całkowitego lub awaryjnego zatrzymania dotyczyły ok. 20% maszyn.  

Nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego dotyczą nie tylko maszyn uży-
wanych od wielu lat, ale również nowych. W ramach kontroli związanych z nadzorem 
rynku inspektorzy pracy zakwestionowali ponad 67% ocenianych wyrobów (m.in. ma-
szyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej). Najczęściej 
występujące niezgodności to brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności, brak lub 
niewłaściwe oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp.), brak 
oznakowania wyrobu znakiem CE i niewłaściwa instrukcja użytkowania. Ponadto 
stwierdzano nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania maszyny. Dotyczyły one 
w głównej mierze swobodnego dostępu do strefy niebezpiecznej. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracownikom zatrudnionym przy obsłu-
dze obrabiarek do drewna, obrabiarek do metalu oraz na innych stanowiskach, gdzie 
występuje potencjalne narażenie na hałas, nie zawsze zapewniono indywidualne 
ochrony słuchu. Ponadto stwierdzono brak pomiarów lub nieprawidłowości w zakresie 
aktualizacji wcześniej dokonanych pomiarów wielkości charakteryzujących hałas na 
stanowiskach pracy (dot. ok. 7% stanowisk objętych kontrolą). 

Wysoki poziom zagrożeń zawodowych w rolnictwie wynika ze złożonego śro-
dowiska pracy. Pracownicy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe (hałas, 
pyły, wibracja), chemiczne, biologiczne i uciążliwe. Różnorodność wykonywanych prac 
w gospodarstwach rolnych, użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i 
pojazdów samobieżnych o różnym stopniu złożoności, wymaga od użytkowników bar-
dzo dużej wiedzy i umiejętności. Procesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nie-
rytmicznie, często w zmiennych warunkach pogodowych. Występują okresowe spię-
trzenia prac, prowadzące do wydłużonego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, 
stresu i pogorszenia stanu psychofizycznego pracowników rolnych. Złożoność rolni-
czego stanowiska pracy sprawia, że występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i 
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zdrowia pracowników. Wykonywanie pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie 
niesie ze sobą ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka zawo-
dowego lub ograniczenie go do akceptowanego poziomu to podstawowy cel, do które-
go powinni zmierzać pracodawcy i organizatorzy procesu pracy. Kontrole wykazały, że 
na prawie co dziewiątym stanowisku pracy w gospodarstwach nie ma dokonanej oceny 
ryzyka zawodowego. W ostatnim okresie na terenie województwa obserwuje się zmia-
ny w produkcji zwierzęcej. Obok zredukowanej hodowli bydła mlecznego, na szeroką 
skalę rozwija się hodowla bydła mięsnego. Cecha charakterystyczną dla tych hodowli 
jest stałe przebywanie stad zwierząt na wielkich obszarach pastwisk naturalnych. Pra-
cownicy wyznaczeni do obsługi stada pracują najczęściej jednoosobowo, samodzielnie 
wykonując czynności niebezpieczne, a związane z interwencją w stadzie np.: oddziela-
nie ze stada chorych zwierząt, przepędzanie w inną strefę osobników do zabiegów 
pielęgnacyjnych, bądź sprzedaży. W ostatnich latach zdarzały się przypadki agresji ze 
strony bydła wobec osób obsługi. Mając powyższe na uwadze, widzimy potrzebę kon-
tynuowana kontroli w zakładach rolnych. 

W większości wizytowanych gospodarstw indywidualnych rolników, ze 
względu na tradycyjną zabudowę, budynki gospodarcze sąsiadują bezpośrednio z 
mieszkalnym i brak jest odgrodzenia tej części od produkcyjnej, wyznaczonego miejsca 
odpoczynku, placu zabaw dla dzieci. Oceniając stan bezpieczeństwa budynków inwen-
tarskich i gospodarczych nadal stwierdzano brak zabezpieczenia drzwi przed nie kon-
trolowanym zamknięciem się, niezabezpieczone otwory zrzutowe, progi w drzwiach 
wejściowych i przejściach, użytkowanie niewłaściwych drabin. Niemniej zauważalna 
jest coraz większa dbałość rolników o ogólny porządek i estetykę w obejściach, o prze-
chowywanie maszyn w wyznaczonych miejscach, garażach, wiatach. Oceniając stan 
techniczny ciągników i maszyn najwięcej nieprawidłowości stwierdzaliśmy w słabszych 
ekonomicznie gospodarstwach, gdzie sprzęt jest w znacznym stopniu zużyty i wyeks-
ploatowany. Najczęściej stwierdzano brak lub niepełne osłony wałów przegubowo-
teleskopowych, brak osłon na przekładniach łańcuchowych, zębatych, klinowych, ko-
siarki rotacyjne bez fartucha ochronnego, roztrząsacze obornika bez przedniej siatki 
ochronnej, przyczepy bez sprężyny odciążającej zaczep. Jeśli chodzi o stosowanie 
środków ochrony osobistej w postaci okularów ochronnych, masek, półmasek, ochron-
ników słuchu to rolnicy używają ich sporadycznie. Mając to na uwadze, nasze działania 
prewencyjno-promocyjne w tej branży mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz zwięk-
szenie świadomości rolników i członków ich rodzin. Działania w postaci szkoleń, kon-
kursów, olimpiad, wizytacji gospodarstw, punktów informacyjnych PIP na imprezach 
masowych, sprawiają, że szerokie grono mieszkańców wsi w sposób bezpośredni lub 
pośredni ma kontakt z problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidual-
nym, co w dalszej perspektywie będzie miało z pewnością wpływ na wzrost świadomo-
ści mieszkańców wsi nt. zagrożeń wypadkowych.   

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej stwierdzić 
można, że mimo poprawy w stosunku do lat ubiegłych, jest on niezadowalający, o 
czym świadczy liczba nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli. Stąd koniecz-
ność systematycznych kontroli oraz prowadzenia działań prewencyjnych. W 2014 roku 
zaobserwowano spadek liczby osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnopraw-
nych, świadczących pracę na powierzchniach leśnych. Niepokoi natomiast wzrost licz-
by osób wykonujących prace leśne w ramach samozatrudnienia, jako podwykonawcy 
większego zleceniobiorcy – zakładu usług leśnych, który wygrał przetarg. Taka forma 
powierzania pracy jest przerzuceniem na jednoosobowy podmiot gospodarczy wszyst-
kich kosztów zatrudnienia i przygotowania do pracy. Obserwujemy stały postęp techno-
logiczny w wykonywaniu prac leśnych. Zakłady usług leśnych dysponują coraz lepszym 
sprzętem pozwalającym osiągać większą wydajność pracy przy ograniczeniu zagrożeń 
zawodowych. Towarzyszy temu jednak problem braku wykwalifikowanych pracowni-
ków leśnych. Niskie wynagrodzenia, a co za tym idzie mała atrakcyjność zawodu, 
ogranicza dopływ nowych, młodych pracowników stając się czynnikiem ich negatywnej 
selekcji. Często praca w lesie nabiera charakteru zajęcia dorywczego, z przymusu, na 
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okres konieczny do nabycia praw do zasiłku dla bezrobotnych. Trudno w tej sytuacji 
osiągnąć stabilizację zatrudnienia i właściwe przygotowanie zawodowe pracownika. 
Nadal wielu pracodawców nie poddało pracowników badaniom przesiewowym w kie-
runku boreliozy (w 18 zakładach na 34 objęte kontrolą stwierdzono braki) oraz nie za-
pewniło im szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon 
mózgowych (w 13 zakładach na 33 objęte kontrolą stwierdzono braki). Niemniej należy 
odnotować rosnącą liczbę prywatnych pracodawców poddających swoich pracowników 
badaniom lekarskim przesiewowym w kierunku kontaktu z boreliozą. 

Wyniki kontroli w placówkach handlowych wykazały po raz kolejny, że w pla-
cówkach wielkopowierzchniowych stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest lep-
szy niż w małych placówkach handlowych. W szczególności, w placówkach wielkopo-
wierzchniowych nie stwierdza się zatrudniania „na czarno” czy płacenia wynagrodzenia 
za pracę poza ewidencją. Nieprzestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy stwierdza 
się sporadycznie. Warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa pracy w placówkach wiel-
kopowierzchniowych są znacznie bardziej uciążliwe niż w małych placówkach. Uciążli-
wości te związane są głownie z transportowaniem i magazynowaniem towarów.  

W kontrolowanych przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym, w 
których istniały zagrożenia powodujące potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy, 
nie stwierdzano zasadniczych błędów w organizacji pracy (np.: przenoszenie przed-
miotów w sposób ograniczający pole widzenia, utrudnienia w zachowaniu równowagi 
podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych czy nadmiernego pośpiechu). 
Natomiast stwierdzano nieprawidłowości w zakresie utrzymania ciągów komunikacyj-
nych, np. nieprawidłowe oznakowanie miejsc niebezpiecznych – progów, stopni. 
Stwierdzano także składowanie materiałów na przejściach i drogach komunikacyjnych. 
W 5 hurtowniach na 13 skontrolowanych pracownicy używali własnego obuwia robo-
czego. We wszystkich przypadkach obuwie robocze nie było obuwiem o właściwo-
ściach antypoślizgowych. 

Przeprowadzone kontrole, w trakcie których oceniano sposób eksploatacji wóz-
ków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym w magazynach, wykazały nieprawi-
dłowości we wszystkich kontrolowanych zakładach, choć w zróżnicowanej skali. Należy 
zauważyć, że w magazynach wielkopowierzchniowych stwierdzono mniej uchybień niż 
w innych zakładach, w których były używane wózki jezdniowe. W ocenie inspektorów 
pracy, przyczyny nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli to nieznajomość 
lub lekceważenie przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
brak określonych nawyków w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. W wielu kon-
trolowanych zakładach drogi komunikacyjne były traktowane jak dodatkowa po-
wierzchnia do składowania. 

W 2014 roku kontrolami objęliśmy zakłady opieki zdrowotnej publiczne i nie-
publiczne (całodobowe i ambulatoryjne). W trakcie kontroli inspektorzy pracy spraw-
dzali dokumentację związaną z wypadkami przy pracy, w tym związanymi z zakłuciami 
lub skaleczeniami (ekspozycja na czynniki biologiczne). Stwierdzono, że w podmiotach 
świadczących usługi całodobowo nie prowadzono postępowań w związku z zakłuciami 
lub skaleczeniami. Natomiast w podmiotach świadczących usługi ambulatoryjnie takie 
postepowania prowadzono. Niemniej w tych podmiotach stwierdzano więcej nieprawi-
dłowości dot. innych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy niż w pod-
miotach świadczących usługi całodobowo. Najwięcej stwierdzano ich w obszarze wy-
posażania pracowników w odzież i obuwie robocze. Porównując podmioty publiczne i 
niepubliczne zauważamy, że więcej uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy stwierdzano w podmiotach niepublicznych. Przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości to przede wszystkim nienależyte wywiązywanie się przez pracodawców z obo-
wiązków w dziedzinie bhp, nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy 
przez pracodawców, np. w zakresie wymogu prowadzenia postępowania powypadko-
wego w odniesieniu do zakłuć i skaleczeń oraz ograniczanie wydatków finansowych 
skutkujące brakiem odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia. Dlatego niezbędne jest 
kontynuowanie działań kontrolnych w zakresie warunków pracy. 
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Biorąc pod uwagę specyfikę i skalę narażenia zawodowego pracowników za-
trudnionych w zakładach odlewniczych należy podkreślić, że stan przestrzegania 
prawa pracy, w tym przepisów bhp w kontrolowanych zakładach pracy nie jest w pełni 
zadowalający. Zakłady pracy, szczególnie o dużym zatrudnieniu, wprowadzają coraz to 
nowsze technologie, wzbogacają swój park maszynowy i inwestują w poprawę warun-
ków pracy załogi. Małe, niedoinwestowane zakłady pracy parają się produkcją drob-
nych wyrobów, wytwarzanych w przestarzałych technologiach, na potrzeby własne lub 
rynek lokalny.  W małych zakładach odlewniczych poziom kultury technicznej jest sto-
sunkowo niski, a do tego dochodzi brak środków na nowe inwestycje, stąd też w ma-
łych zakładach stwierdzono więcej nieprawidłowości. Niepokojący jest szczególnie brak 
wyciągania wniosków z przeprowadzanych badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia. Często sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów wkładane są „do 
szuflady”, gdyż pracodawca nie bardzo je rozumie i nie potrafi ich wykorzystać ani w 
ocenie ryzyka zawodowego, ani w działaniach naprawczych.  

Kontrole zakładów zajmujących się zbiórką, transportem i utylizacją odpa-
dów komunalnych wykazały nieprawidłowości. Przykładem jest brak szczepień 
ochronnych pracowników (w 7 podmiotach na 20 skontrolowanych stwierdzano w tym 
obszarze braki), nieinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, brak opracowa-
nego wykazu rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, 
w celu asekuracji, brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, brak środków do 
odkażania skóry i błon śluzowych, brak pojemników z solą fizjologiczną lub wodą de-
stylowaną do przemywania oczu czy też brak opracowanych procedur dotyczących 
transportu odpadów. Analiza wyników kontroli jednoznacznie wskazuje, że w więk-
szych zakładach, pod względem zatrudnienia, stan warunków pracy oraz stan prze-
strzegania przepisów jest lepszy niż w zakładach zatrudniających mniejszą liczbę pra-
cowników. 

Kontrole w zakładach przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji 
energii elektrycznej, wskazują na zaniedbania ze strony pracodawców w kształtowa-
niu bezpiecznych warunków pracy. Należy zauważyć, że stwierdzone nieprawidłowości 
nie były spowodowane trudnościami finansowymi, a w przeważającej liczbie brakiem 
dyscypliny u osób wykonujących pracę i sprawujących obowiązki dozoru i eksploatacji, 
o czym świadczy, jak już zaznaczono uprzednio, liczba usterek możliwych do usunięcia 
w czasie trwania kontroli. 

Podczas kontroli wykonywania robót torowych stwierdzano nieprzestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości (podczas budo-
wy wiaduktów). Ze względu na krótkotrwały charakter tych prac rezygnowano ze sto-
sowania balustrad, jednak w zamian nie stosowano innych równoważnych środków 
bezpieczeństwa (np. pracy z podnośnika). Natomiast przy pracach na torach głównym 
problemem było wykonywanie prac maszynami budowlanymi w bezpośrednim sąsiedz-
twie czynnych torów i przy braku odpowiednio wykwalifikowanych i wyposażonych sy-
gnalistów, co mogło skutkować zderzeniem pociągu z tymi maszynami. 

Kontrole stanowisk pracy w strefach zagrożenia wybuchem ujawniły zanie-
dbania ze strony pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Należy 
zauważyć, że część stwierdzonych nieprawidłowości była spowodowana brakiem wie-
dzy na temat czynników chemicznych, tak pod względem pożarowym jak i właściwości 
kancerogennych. Nasze działania podejmowane w tej branży przynoszą poprawę w 
zakresie bezpieczeństwa pracy.  

W zakładach, w których występowały nanomateriały stwierdzono nieliczne 
uchybienia. W jednym przypadku stwierdzono brak karty charakterystyki (sadzy tech-
nicznej) i instrukcji bhp określającej sposób bezpiecznego postępowania. Niemniej 
pracodawca zapewniał adekwatne środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Uchybie-
nie niezwłocznie usunięto. 

Ujawnione nieprawidłowości w instytucjach kultury zazwyczaj nie stanowiły 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Najczęściej stwierdzano 
brak: programów szkoleń bhp, profilaktycznych badań lekarskich, instrukcji bhp. Spo-
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śród wszystkich instytucji kultury, najwięcej i najistotniejsze nieprawidłowości pojawiły 
się w instytucji organizującej i realizującej widowiska, która dysponuje własnymi pra-
cowniami technicznymi. Pozostałe skontrolowane placówki (biblioteka, ośrodki kultury) 
nie były wyposażone w urządzenia techniczne, przy których prawdopodobieństwo wy-
stąpienia istotnego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia byłoby wysokie. W 
związku z powyższym, w latach następnych nie planujemy szczegółowych kontroli w 
tych podmiotach. Ewentualne nasze działania będą realizowane w ramach kontroli 
rutynowych. 

Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazu-
ją nieprawidłowości z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz praworządności. W 
2014 roku w porównaniu do 2 poprzednich lat, zaznaczył się spadek zagrożeń w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców zapewniających warunki pracy 
chronionej. Nie odnotowano przypadków wstrzymania prac, skierowania do innych 
prac, bądź wstrzymania eksploatacji maszyn. Zmniejszyła się liczba ujawnionych wy-
kroczeń przeciwko prawom pracownika.  

Nadal stwierdza się braki lub uchybienia w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp 
oraz profilaktycznych badań lekarskich, w tym pracowników poszkodowanych w 
wypadkach, co w niektórych przypadkach może być przyczyną zaistniałego wypadku 
przy pracy. Brak stanowiskowych szkoleń wstępnych (instruktażu stanowiskowego) 
stwierdzono w prawie co siódmym skontrolowanym zakładzie, a brak wstępnych badań 
lekarskich stwierdzono w przypadku co dwunastego pracownika objętego kontrolą. 

Ponowne kontrole przeprowadzone w nowo powstałych zakładach wykazały 
poprawę warunków pracy, odzwierciedloną w stosunkowo niewielkiej (w porównaniu do 
2013 roku) liczbie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Na przykład nastąpiła 
zdecydowana poprawa w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych 
oraz maszyn i urządzeń technicznych. W tych obszarach nie ujawniono nieprawidłowo-
ści. 
 

*** 
Z analizy ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości wynika, że stan 

ochrony pracy w kontrolowanych zakładach województwa warmińsko-mazurskiego jest 
zróżnicowany. Dostrzegając pozytywne przykłady, należy jednocześnie podkreślić, że 
w znacznej liczbie zakładów wyposażenie stanowisk pracy, jak i warunki, w jakich pra-
ca jest wykonywana są niezadowalające. Wskazuje na to zarówno liczba ujawnionych 
w 2014 roku wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (pra-
wie 3,7 tys.), jak i liczba zgłoszonych do OIP skarg pracowniczych (prawie 1,3 tys.). W 
roku sprawozdawczym inspektorzy pracy ujawnili wiele nieprawidłowości o najwięk-
szym ciężarze gatunkowym, czyli stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie wydanych decyzji wstrzymania 
prac lub eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. W 2014 roku wśród wydanych 
decyzji 323 nakazywały wstrzymanie prac w związku ze stwierdzeniem bezpośrednie-
go zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników (w 2013 roku – 325), a 592 decyzje 
nakazywały wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploata-
cja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (w 2013 roku – 
531).  Na stan ten niewątpliwie miała wpływ, co sygnalizowali inspektorzy pracy, liczba 
kontrolowanych pracodawców będących w trudnej sytuacji finansowej. W dalszym cią-
gu dla wielu pracodawców priorytetem jest ograniczanie kosztów pracy, czasem przez 
zmiany organizacyjne, redukcję zatrudnienia, a także działania bezprawne lub na gra-
nicy prawa (np. nadużywanie umów cywilnoprawnych czy długoterminowych umów na 
czas określony). Z tych względów konieczne jest ciągłe doskonalenie strategii działań. 
W naszej ocenie, w celu uzyskania poprawy stanu ochrony pracy konieczne jest konty-
nuowanie działań kontrolno-nadzorczych oraz działań prewencyjnych. Proporcje mię-
dzy działaniami kontrolno-nadzorczymi, a działaniami prewencyjnymi muszą być sta-
rannie wyważone. Nie można odejść od działań kontrolno-nadzorczych, gdyż w krótkim 
czasie mielibyśmy pogorszenie stanu ochrony pracy. Natomiast działania popularyza-
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torsko-doradcze powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbiorców. Ważną 
częścią tej formy aktywności inspekcji pracy jest zaspokajanie wciąż wysokiego zapo-
trzebowania na poradnictwo prawne i techniczne. 
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VII.  ZAŁOŻENIA NA NAJBLIŻSZY ROK 
 

W 2015 roku będziemy rozwijać różnorodne działania służące budowaniu 
kultury bezpieczeństwa pracy poprzez upowszechnianie obowiązujących regulacji 
prawnych, podejmowanie działań promujących pozytywne zachowania w środowisku 
zawodowym, w tym postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpra-
cowników. Przedsięwzięcia te będą podejmowane we współpracy m.in. ze związkami 
zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, organizacjami pracodawców i samorządami. 
W szczególności planujemy: 

− promować zaangażowanie pracowników w proces wdrażania rozwiązań 
służących bezpieczeństwu i ochronie zdrowia w małych i średnich firmach, 

− prowadzić działania informacyjno-edukacyjne w sektorach o najwyższym 
poziomie wypadkowości, ukierunkowane także na zmniejszenie liczby wy-
padków osób zatrudnianych na nowych dla nich stanowiskach pracy, 

− motywować pracodawców do skutecznego zapobiegania zagrożeniom za-
wodowym. 

Na zadania kontrolne i prewencyjne składają się: 
• długofalowe (na lata 2013-2015), dotyczące strategicznych obszarów ochrony 

pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy długookresowej, 
• roczne (na 2015 rok), stanowiące odpowiedź na najpilniejsze bieżące potrzeby 

w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia właściwych 
warunków pracy, 

• zadania stałe, wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 
z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochro-
ny pracy (m.in.: badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kontrole 
legalności zatrudnienia, szkoleń z zakresu bhp i profilaktycznych badań lekar-
skich, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, udzielania urlopów 
wypoczynkowych, przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem, badanie zgłaszanych skarg), 

• własne, określane z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i potrzeb naszego re-
gionu. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 2015 roku zostanie przeprowadzonych około 3,8 
tys. kontroli, natomiast różnorodne przedsięwzięcia prewencyjne i promocyjne obejmą 
co najmniej 2 tys. adresatów - pracodawców i przedsiębiorców, pracowników i inne 
osoby świadczące pracę, rolników indywidualnych, uczniów, studentów. 
 

*** 
W roku 2015 rozpoczniemy realizację trzeciego etapu długofalowych działań 

kontrolno-prewencyjnych. 
Kontrole prowadzone w 2014 roku potwierdziły, że w dalszym ciągu występują 

przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy praca ma charakter pod-
porządkowany, czyli spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Praktyka taka 
stanowi naruszenie przepisów Kodeksu pracy, a ponadto powoduje poczucie niepew-
ności zatrudnienia i ograniczenie uprawnień pracujących. W związku z tym, w dalszym 
ciągu prowadzone będą - oprócz kontroli związanych z badaniem skarg, w których po-
ruszono problem zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycz-
nych dla stosunku pracy - także kontrole planowe w zakładach różnych branż, poświę-
cone zbadaniu wskazanego zagadnienia. 

Inspektorzy pracy będą także weryfikować umowy terminowe pod kątem prawi-
dłowości ich zawierania i rozwiązywania. Są one nadużywane przez pracodawców i, 
jak wynika z danych PIP, niejednokrotnie zawierane na okresy wieloletnie, co świadczy 
o omijaniu obowiązujących przepisów. Prowadzone będą zarówno kontrole związane z 
badaniem zgłaszanych skarg, jak i kontrole planowe. 
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Działania kontrolne w obszarze prawnej ochrony pracy zostaną wsparte, konty-
nuowaną trzeci rok, kampanią informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. 
Kampania jest adresowana do pracowników, w tym osób rozpoczynających aktywność 
zawodową. Jej podstawowy cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów pra-
wa pracy przy zatrudnianiu, problematykę zawierania umów cywilnoprawnych oraz 
umów terminowych, a także legalności zatrudnienia. 
 W 2015 roku kontynuowane będą działania nadzorczo-kontrolne i prewencyjne 
w zakładach, które objęto programem wzmożonego nadzoru ze względu na dużą licz-
bę wypadków przy pracy oraz wysoki poziom narażenia pracowników na czynniki 
szkodliwe dla zdrowia. Założonym celem programu wzmożonego nadzoru, zaplanowa-
nego na lata 2013-2015, jest egzekwowanie systematycznej poprawy warunków pracy 
w tych zakładach. 

 Podobnie jak w latach poprzednich będą prowadzone kontrole w zakładach, w 
których najczęściej dochodziło do wypadków przy pracy, których celem będzie m.in. 
ocena skuteczności zarządzania ryzykiem wypadkowym. Szczególna uwaga kontrolu-
jących zwrócona zostanie na efektywne zarządzanie ryzykiem wypadkowym przez 
pracodawców oraz aktywny udział pracowników w ocenie tego ryzyka na stanowiskach 
pracy. 

Działania kontrolne w obszarze ograniczania zagrożeń wypadkowych zostaną 
wsparte programem prewencyjnym „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”. Celem 
programu jest wyeliminowanie lub jak najdalej idące ograniczenie zagrożeń wypadko-
wych z wykorzystaniem elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym prze-
pisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. 

W 2015 roku kontynuowana będzie kampania informacyjno-promocyjna „Bez-
pieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Celem kampanii będzie przekonywanie wszyst-
kich uczestników procesu pracy do zmiany postawy dotyczącej przestrzegania przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekaz kampanii skierowany zostanie 
przede wszystkim do pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność w 
branżach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych.  

Ze względu na skalę zagrożeń zawodowych i ich skutków planujemy kontynua-
cję kampanii skierowanej do sektora rolnictwa indywidualnego. Trzeci rok kampanii 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” poświęcony zostanie bez-
piecznej obsłudze zwierząt gospodarskich. Jest to jeden z tych rodzajów działalności 
rolniczej, gdzie odnotowuje się najwięcej wypadków przy pracy oraz występuje duże 
nasilenie zagrożeń biologicznych, w tym chorób odzwierzęcych. Działania z zakresu 
prewencji wypadkowej, do których należą szkolenia, porady i upowszechnianie do-
brych praktyk oraz wydawnictw PIP, będą uzupełnione kampanią w mediach.  

W 2015 roku przeprowadzone będą ponowne kontrole w zakresie ochrony 
zdrowia pracowników w zakładach produkujących lub wykorzystujących nanomateriały 
w procesach technologicznych. Ze względu na wciąż niewielki stan wiedzy o wpływie 
nanocząsteczek na organizm człowieka kontrole będą wsparte działaniami informacyj-
no-prewencyjnymi z wykorzystaniem przygotowanych materiałów informacyjnych. 
 

*** 
Oprócz opisanych powyżej działań długofalowych, planujemy w 2015 roku dzia-

łania roczne. 
Problematyka wypłaty należności pracowniczych od lat należy do najbardziej 

newralgicznych obszarów ochrony pracy, ważnych także ze względu na swój aspekt 
społeczny. Wyniki kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy wskazują, że stan 
przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zakresie nadal jest niezadowalający. 
Działania PIP podejmowane będą zarówno w związku ze zgłaszanymi skargami i in-
nymi sygnałami o naruszeniach przepisów dotyczących wypłaty świadczeń, jak i w ra-
mach kontroli planowych – w wytypowanej grupie zakładów zróżnicowanej pod wzglę-
dem formy własności, wielkości zatrudnienia czy branży. 
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Kontynuowanie kontroli agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorców korzy-
stających z ich usług ma na celu wyeliminowanie zjawisk o charakterze negatywnym, 
przede wszystkim polegających na naruszaniu i obchodzeniu przepisów prawa. Ze 
szczególną uwagą będą badane kwestie występowania umów cywilnoprawnych w wa-
runkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz działalność podmiotów kierują-
cych pracowników tymczasowych do pracy u zagranicznych pracodawców. 

W 2015 roku, wzorem lat ubiegłych, prowadzić będziemy kontrole w podmio-
tach leczniczych. Zakres przedmiotowy kontroli obejmie przestrzeganie przepisów 
prawnej ochrony pracy oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto in-
spektorzy pracy zwrócą szczególną uwagę na postępowania powypadkowe związane 
ze skaleczeniami oraz zakłuciami ostrymi narzędziami, używanymi w podmiotach lecz-
niczych, z uwzględnieniem ekspozycji na czynniki biologiczne. Kontrolami objęte zo-
staną podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie udzielania stacjonarnych 
i całodobowych świadczeń leczniczych (m.in. szpitale, w tym szpitalne oddziały ratun-
kowe) oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

Będziemy prowadzić kontrole firm transportowych w ramach „Krajowej Strategii 
Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i 
czasu odpoczynku kierowców”. W 2015 roku rozpoczęta zostanie realizacja Strategii 
na lata 2015-2016. Kontrole w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz poprawę warunków socjalnych kierowców. 

W związku z napływającymi do PIP sygnałami o naruszeniach przepisów prawa 
pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej powstała konieczność ziden-
tyfikowania najczęściej występujących w nich nieprawidłowości i określenia kierunków 
ewentualnych przyszłych działań. Zakres przedmiotowy kontroli obejmie zagadnienia 
prawnej ochrony pracy, takie jak: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prze-
strzeganie przepisów o czasie pracy, urlopach i wynagrodzeniach, z uwzględnieniem 
uprawnień przewidzianych w przepisach art. 121 ustawy o pomocy społecznej. Zakres 
kontroli obejmie zagadnienia wynikające z przepisów bhp, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagadnień dotyczących ograniczania obciążeń narządów ruchu osób obsługu-
jących pacjentów oraz wyposażenia ich w niezbędne środki transportu.  

W gospodarstwach ogrodniczych dominuje zatrudnienie sezonowe. Charakter 
tego rodzaju pracy sprzyja naruszeniom przepisów dotyczących legalności zatrudnie-
nia, prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno ze strony 
pracodawców, jak i osób powierzających pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 
Z tych względów w 2015 roku zaplanowano kontrole w tej branży. 

W 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich prowadzone będą intensywne 
działania kontrolne służące ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń na placach budowy. 
W ramach kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych oraz budowy i remontów dróg 
szczególna uwaga poświęcona zostanie eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników budowlanych. Kontrole będą konsekwentnie powtarzane na 
wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących obowiązek 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.  

Będzie kontynuowany program prewencyjny „Budowa. Stop wypadkom”. Pro-
gram prewencyjny dla zakładów branży budowlanej zawierał będzie część szkolenio-
wo-informacyjną, skierowaną do szerokiego grona pracodawców i pracowników bu-
dowlanych oraz część drugą – ściśle prewencyjną – przygotowaną dla tych firm bu-
dowlanych, w których w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub 
zbiorowe, albo też wystąpiła powtarzalność wypadków o podobnych przyczynach.  

W 2015 roku inspektorzy pracy dokonają rozpoznania i oceny bezpieczeństwa 
pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w zakresie organizacji prac oraz eks-
ploatacji tych urządzeń w 3 wybranych branżach (zakłady hutnicze, odlewnie, zakłady 
przemysłu maszynowego), w świetle nowych wymagań określonych w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych. 
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W 2015 roku inspektorzy pracy przeprowadzą kontrole ukierunkowane na za-
pewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom pracującym w zakła-
dach wybranych branż produkujących prefabrykaty budowlane. Przedmiotem kontroli 
będzie przestrzeganie przepisów bhp dotyczących m.in.: eksploatacji maszyn i urzą-
dzeń technicznych oraz środków transportu, rozpoznania występujących czynników 
szkodliwych dla zdrowia oraz stosowania skutecznych środków ochrony zbiorowej i 
indywidualnej, przygotowania pracowników do pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz 
profilaktycznej ochrony zdrowia osób pracujących w tych zakładach. 

  Podobnie jak w poprzednich latach będziemy realizować kontrole ukierunko-
wane na zapewnienie osobom pracującym w zakładach nowo powstałych bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy, w szczególności w zakresie użytkowanych 
obiektów i pomieszczeń pracy (biorąc pod uwagę charakter i rodzaj działalności zakła-
du), organizacji stanowisk pracy oraz stosowania wymaganych środków ochrony. W 
ramach kontroli inspektorzy pracy zwrócą uwagę na przygotowanie pracowników do 
bezpiecznego wykonywania pracy.  

Inspektorzy będą kontrolować zakłady, w których występują zagrożenia zwią-
zane z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Celem zadania będzie ocena prze-
strzegania przepisów bhp dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy osobom pracującym w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne. 
Inspektorzy skontrolują rejestry prac w kontakcie z tymi czynnikami, badania i pomiary 
szkodliwych dla zdrowia czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wystę-
pujących na określonych stanowiskach pracy oraz przestrzeganie obowiązku informo-
wania pracowników narażonych na działanie tych czynników o wynikach pomiarów. 
 Kontrolą objęty będzie kolejny zakład dużego lub zwiększonego ryzyka wystą-
pienia awarii przemysłowej, należący do branży paliwowej. Podobnie jak w poprzed-
nich latach zadanie będzie realizowane w formie kontroli sprawdzających po samo-
dzielnych działaniach zakładu objętego zadaniem. Zakres kontroli obejmie przestrze-
ganie wymagań określonych w przepisach bhp w świetle funkcjonowania systemów 
zarządzania ryzykiem procesowym oraz ryzykiem zawodowym w tym zakładzie. 
 W 2015 roku inspektorzy pracy ponownie skontrolują, czy pracodawcy zapew-
niają bezpieczne warunki pracy osobom pracującym przy budowie i eksploatacji sieci i 
instalacji gazu ziemnego.  

Inspektorzy pracy ponownie skontrolują zakłady, w których użytkowane są ma-
szyny do obróbki skrawaniem, pod kątem minimalnych wymagań. Jest to grupa ma-
szyn stwarzających szczególnie wysokie ryzyko wypadkowe. W zakładach eksploatu-
jących obrabiarki do obróbki skrawaniem ocenione zostanie również spełnianie wyma-
gań zasadniczych dla tej grupy maszyn. Działania powyższe realizowane będą w ra-
mach nadzoru rynku. Ponadto inspektorzy pracy ocenią spełnianie wymagań zasadni-
czych dla środków ochrony oczu i twarzy, które mają ograniczać narażenie pracowni-
ków na czynniki szkodliwe i niebezpieczne. 

Będzie kontynuowany program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych 
wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysło-
wym, który polegać będzie na wspieraniu przedsiębiorców w dążeniu do obniżania 
poziomu ryzyka zawodowego związanego z użytkowaniem maszyn w sektorze prze-
twórstwa przemysłowego. Pracodawcy biorący udział w programie będą mogli uczest-
niczyć w specjalistycznych szkoleniach oraz zapoznać się z dobrymi praktykami zwią-
zanymi z zapewnianiem pracownikom użytkującym maszyny bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. Przeszkoleni uczestnicy programu zostaną wyposażeni w mate-
riały edukacyjne oraz listę kontrolną (do oceny spełniania wymagań minimalnych), 
dzięki czemu będą mogli samodzielnie skontrolować użytkowane maszyny. 

Inspektorzy pracy ocenią poziom przestrzegania przez pracodawców przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa przy magazynowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu sub-
stancji chemicznych i ich mieszanin, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia zwią-
zane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. W planie kon-
troli w szczególności uwzględnione zostaną firmy, w których w poprzednich latach mia-
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ły miejsce wypadki przy pracy (lub zdarzenia potencjalnie wypadkowe) związane z wy-
stąpieniem atmosfery wybuchowej lub naruszeniem przepisów bhp przy magazynowa-
niu, wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych. 

Prace związane z pozyskiwaniem drewna należą do szczególnie niebezpiecz-
nych, skutkujących licznymi wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. In-
spektorzy pracy, kontrolując zakłady usług leśnych, zwrócą uwagę na poszczególne 
etapy organizacji procesu technologicznego (przygotowanie techniczne i organizacyjne 
do wykonania zlecenia, koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac), a 
także przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. 

Wsparcie dla działań kontrolnych w branży leśnej stanowić będzie realizacja 
nowego programu prewencyjnego, adresowanego specjalnie do właścicieli zakładów 
usług leśnych. Program został przygotowany w porozumieniu z Lasami Państwowymi, 
które włączą się w organizację szkoleń rozpoczynających udział w programie. Dla 
uczestników programu przygotowana została lista kontrolna z komentarzem, pozwala-
jąca pracodawcy skontrolować we własnym zakresie procedury i metody bezpiecznego 
pozyskiwania drewna. Spełnienie założeń programu prewencyjnego umożliwi właści-
cielom zakładów usług leśnych uzyskanie Dyplomu PIP. 

W 2015 roku będą kontynuowane kontrole wywiązywania się pracodawców z 
obowiązków określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w instruk-
cjach kolejowych dotyczących wykonywania robót torowych, w szczególności w zakre-
sie prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca tych robót, skutecznych sys-
temów sygnalizowania o zbliżających się pociągach oraz prawidłowego przygotowania 
pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, a także ogólnej organizacji pracy, 
w tym koordynacji prac podwykonawców na tym samym odcinku torów. 

Podobnie jak w poprzednich latach, inspektorzy skontrolują miejsca eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy osobom obsługującym te wózki. Oceną objęte zostaną przede 
wszystkim zagadnienia dotyczące: prawidłowego przygotowania pracowników do bez-
piecznego wykonywania pracy (kwalifikacje) oraz organizacji stanowisk pracy, w 
szczególności właściwego nadzoru i kontroli stanu bhp. 

W obszarze bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miejscu pracy bardzo istotne 
znaczenie mają czynniki psychospołeczne, a wśród nich stres zawodowy. Zajmuje on 
drugie miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z 
pracą zawodową. Dlatego planujemy za pośrednictwem mediów elektronicznych kam-
panię informacyjno-promocyjną, której celem będzie upowszechnianie wiedzy na temat 
stresu oraz innych czynników psychospołecznych wśród pracodawców i pracowników, 
jak również wskazywanie możliwych metod ich ograniczania. Kampania wzmocniona 
zostanie programem prewencyjnym, który umożliwi identyfikację źródeł stresu w kon-
kretnych zakładach pracy oraz wdrożenie rozwiązań ograniczających poziom i wpływ 
napięcia nerwowego na pracowników. 

Kontynuowane będą działania edukacyjne z zakresu prawa pracy oraz bezpie-
czeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej w ramach kolejnej 
edycji programu „Kultura bezpieczeństwa”. Program realizowany jest we współpracy z 
nauczycielami, którzy dzięki szkoleniom prowadzonym przez inspektorów pracy i mate-
riałom edukacyjnym mogą przekazać uczniom i studentom najistotniejsze informacje 
związane z prawną ochroną pracy i bhp. Pracownicy PIP włączą się również bezpo-
średnio w część szkoleń prowadzonych dla młodzieży. 
 Mikroprzedsiębiorstwa stanowią najliczniejszą grupę zakładów pracy w Polsce, 
także w naszym województwie. Zarazem najczęściej w tej grupie pracodawców wyka-
zywane są w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pracowni-
czych. Od kilku lat proponujemy właścicielom mikroprzedsiębiorstw pomoc w przezwy-
ciężeniu tych problemów, zapraszając do udziału w programie „Zdobądź Dyplom PIP”. 
Pracodawca, który zadeklaruje swój udział, zostaje przeszkolony w zakresie najważ-
niejszych zagadnień prawa pracy i bhp, otrzymuje materiały edukacyjne i listę kontrol-
ną problemów do sprawdzenia we własnym przedsiębiorstwie. Wyposażony w narzę-
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dzia identyfikuje występujące w zakładzie nieprawidłowości i zagrożenia zawodowe, 
ocenia ich skalę oraz określa czas i sposoby ich likwidacji lub zmniejszenia. Biorąc 
udział w programie pracodawca może skorzystać z eksperckiej pomocy inspektora 
pracy. Program kończy się przyznaniem Dyplomu PIP, co poprzedzone jest kontrolą 
sprawdzającą spełnienie założeń programu. 

W 2015 roku przewidujemy zorganizowanie i przeprowadzenie następujących 
konkursów promujących pozytywne postawy w zakresie ochrony pracy: 

− Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, 
− Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
− Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy, 
− Konkurs dla pracowników młodocianych, 
− Buduj bezpiecznie, 
− Bezpieczne gospodarstwo rolne. 

 
*** 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje również stałe działania, które albo wyni-
kają wprost z zapisów ustawowych, albo związane są z koniecznością stałego monito-
rowania wybranych obszarów ochrony pracy.  

W obszarze praworządności w stosunkach pracy to przede wszystkim kontrole 
przestrzegania przepisów w zakresie wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów pracowni-
czych, ochrony uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz zatrudniania pracowników 
młodocianych. Będą one realizowane zarówno w związku ze zgłaszanymi do inspekcji 
skargami, jak i w trakcie kontroli planowych.  

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy bardzo istotnym aspektem naszej 
działalności jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontro-
la stosowania środków zapobiegających tym wypadkom. Ponownie kontrolowane będą 
zakłady, w których doszło do śmiertelnych wypadków przy pracy, w celu wyegzekwo-
wania skutecznych środków przeciwdziałających takim zdarzeniom wypadkowym.  

Nadal przedmiotem szczególnej uwagi inspektorów będzie problematyka oceny 
ryzyka zawodowego – podstawowego elementu systemowego zarządzania bezpie-
czeństwem w miejscu pracy.  

Zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy służyć będą również kontrole wy-
posażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne, dostarczania pracow-
nikom środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, a także kontrole wy-
robów pirotechnicznych – w zakresie spełniania wymagań dotyczących oceny zgodno-
ści. Zadania te realizowane będą w trakcie dochodzeń powypadkowych, w wyniku ba-
dania zgłoszonych skarg oraz otrzymanych informacji o wadach wyrobów. Nadzór i 
kontrola w tym zakresie realizowane są na podstawie przepisów 10 unijnych dyrektyw 
nowego podejścia oraz ich krajowych odpowiedników, tj. rozporządzeń ministrów w 
sprawie wymagań zasadniczych.  

Przedmiotem działalności kontrolnej i prewencyjnej pozostaną kwestie właści-
wego przygotowania pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, badania le-
karskie, informowanie pracowników o ryzyku zawodowym) oraz funkcjonowania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ponadto inspektorzy pracy oceniać będą prawidłowość informacji – składanych 
do ZUS przez pracodawców – zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpie-
czenie wypadkowe. Bazy danych o zakładach, w których miały miejsce wypadki przy 
pracy – gromadzone i przekazywane przez ZUS do PIP – wykorzystywane są do pla-
nowania działań prewencyjno-kontrolnych.  

Kontynuowany będzie nadzór nad placówkami handlowymi, w tym wielkopo-
wierzchniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem placówek nowo powstałych. 

Nasze działania w najbliższych latach koncentrować będą się również na wy-
pełnianiu obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów 
(RECH, CLP). 
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Stałego nadzoru i kontroli wymagają zagadnienia związane z przestrzeganiem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące usuwania azbestu. Kontrole pro-
wadzone będą w ramach rządowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032. 

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone będą kontrole przestrzegania 
przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym w zakładach pra-
cy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej i w zakładach ubiegających się o 
taki status. 

W zakresie dotyczącym kontroli legalności zatrudnienia prowadzone będą dzia-
łania polegające głównie na: 

− kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
oraz kontroli przestrzegania obowiązku: opłacania składek na Fundusz 
Pracy oraz informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych 
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności; 

− kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, prowadzonych z większym nasileniem zwłasz-
cza w sektorach gospodarki określonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, które charakteryzują się szczególnym natężeniem powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego doku-
mentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (w związku z wdroże-
niem dyrektywy 2009/52/WE); 

− kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

− kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczaso-
wych. 

Kontrole z zakresu legalności zatrudnienia obywateli polskich będą prowadzone w wy-
typowanych branżach, w których w poprzednich latach najczęściej stwierdzano nie-
prawidłowości. Działania kontrolne ukierunkowane zostaną też na podmioty zatrudnia-
jące małą liczbę pracowników lub np. wyłącznie osoby na podstawie umów cywilno-
prawnych. W szczególności nasilimy kontrole podmiotów powierzających pracę w se-
zonowych placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach 
świadczących usługi hotelarskie. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców realizowane będą podczas każ-
dej kontroli podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom z państw 
spoza UE/EOG i Szwajcarii. 

Jak co roku szczególną uwagę poświęcimy poradnictwu z zakresu prawa pracy, 
na które wciąż jest duże zapotrzebowanie społeczne. Bezpłatne porady udzielane są 
pracownikom, pracodawcom, przedstawicielom związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, służbom bhp i wszystkim innym zainteresowanym podmiotom. Nadal 
prowadzić będziemy rejestrację układów zbiorowych pracy, poprzedzoną badaniem 
ich zgodności z prawem, w celu wyeliminowania układów zawierających postanowie-
nia mniej korzystne od powszechnie obowiązujących. Rejestrowane będą także spory 
zbiorowe. 

 
*** 

  Mając na uwadze specyfikę naszego regionu, w 2015 roku w ramach działań 
własnych planujemy kontrole w zakładach: 

− prowadzących działalność w rolnictwie, 
− prowadzących działalność w zakresie produkcji wyrobów z drewna i produk-

cji mebli, 
− zajmujących się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych. 

Nasze kontrole w zakładach prowadzących działalność rolniczą są konieczne, ze 
względu na liczne zagrożenia występujące w zakładach tej branży. W efekcie naszych 
działań wiele takich zagrożeń jest usuwanych. Dotychczasowe kontrole pokazują, ze 

141 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2014 ROKU 
 

przepisy prawa pracy w tych zakładach nie zawsze są przestrzegane. Inspektorzy pra-
cy ponownie skontrolują zakłady, w których użytkowane są maszyny do obróbki drew-
na. Jest to grupa maszyn stwarzających szczególnie wysokie ryzyko zawodowe (wy-
padki śmiertelne i ciężkie). Kontrole w zakładach konserwacji i naprawy pojazdów sa-
mochodowych mają na celu ograniczenie zagrożeń zawodowych w tych podmiotach. 
Planujemy podjęcie kontroli mających na celu sprawdzenie przestrzegania postano-
wień ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z branży energetycznej. Ponadto w 
ramach działań własnych planujemy działania edukacyjne wśród dzieci oraz młodzieży 
szkolnej. 
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