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I.  WPROWADZENIE 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest pod-
ległym Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
organem nadzoru i kontroli przestrzegania 
prawa pracy, w szczególności przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Za-
kres jej działania i uprawnień określa usta-
wa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz. U Nr 89, poz. 589). Do 
zakresu działania Państwowej 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 pra-
cę i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z 
rodzicielstwem, zatrudniania młodocia-
nych i osób niepełnosprawnych, 

• kontrola legalności zatrudniania, i innej 
pracy zarobkowej, wykonywania działal-
ności oraz kontrola przestrzegania obo-
wiązku: informowania powiatowych 
urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobot-
nego lub powierzeniu mu wykonywania 
innej pracy zarobkowej, informowania 
powiatowych urzędów pracy przez bez-
robotnych podjęciu zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności, opła-
cania składek na Fundusz Pracy, doko-
nania wpisu do rejestru agencji zatrud-
nienia działalności, której prowadzenie 
jest uzależnione od uzyskania wpisu do 
tego rejestru, prowadzenia agencji za-
trudnienia zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w przepisach o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, 

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

• uczestnictwo w przejmowaniu do eks-
ploatacji wybudowanych lub przebudo-
wanych zakładów pracy albo ich części 
w zakresie ustalonym w przepisach 
prawa pracy, 

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

• podejmowanie działań polegających na 
zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w 

środowisku pracy, a w szczególności 
analizowanie przyczyn wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych, kontrola 
stosowania środków zapobiegających 
tym wypadkom i chorobom oraz udział w 
badaniu okoliczności wypadków przy 
pracy, na zasadach określonych w prze-
pisach prawa pracy, 

• współdziałanie z organami ochrony śro-
dowiska w zakresie kontroli przestrze-
gania przez pracodawców przepisów o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom dla śro-
dowiska, 

• inicjowanie przedsięwzięć w sprawach 
ochrony pracy w rolnictwie indywidual-
nym, 

• kontrola przestrzegania wymagań bez-
pieczeństwa i higieny pracy w trakcie 
użycia organizmów genetycznie zmody-
fikowanych, 

• udzielanie porad i informacji technicz-
nych w zakresie eliminowania zagrożeń 
dla życia i zdrowia pracowników oraz 
porad i informacji w zakresie przestrze-
gania prawa pracy, 

• wnoszenie powództw, a za zgodą zain-
teresowanej osoby - uczestniczenie w 
postępowaniu przed sądem pracy, o 
ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli 
łączący strony stosunek prawny, wbrew 
zawartej między nimi umowie, ma cechy 
stosunku pracy, 

• wydanie zezwolenia i cofnięcie wydane-
go zezwolenia na wykonywanie pracy 
lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko do ukończenia przez nie 16 ro-
ku życia.  

• 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 wykroczeń, 
gdy ustawy tak stanowią oraz udział w 
postępowaniu w tych sprawach w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego. 

 
W celu realizacji zadań organy Pań-

stwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do 
przeprowadzania czynności kontrolnych. 
Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podle-
gają pracodawcy – a w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz kontroli le-
galności zatrudnienia także przedsiębiorcy, 
nie będący pracodawcami – na rzecz któ-
rych jest świadczona praca przez osoby 
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fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na 
własny rachunek działalność gospodarczą, 
bez względu na podstawę świadczenia tej 
pracy.  

W razie stwierdzenia naruszenia prze-
pisów prawa pracy lub przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudniania właściwe or-
gany Państwowej Inspekcji Pracy w szcze-
gólności są uprawnione odpowiednio do: 
• nakazania usunięcia stwierdzonych 

uchybień w ustalonym terminie w przy-
padku, gdy naruszenie dotyczy przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• nakazania: wstrzymania prac lub dzia-
łalności, gdy naruszenie powoduje bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
pracowników lub innych osób wykonują-
cych te prace lub prowadzących działal-
ność; skierowania do innych prac pra-
cowników lub innych osób dopuszczo-
nych do pracy wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach wzbronionych, 
szkodliwych lub niebezpiecznych albo 
pracowników lub innych osób dopusz-
czonych do pracy przy pracach niebez-
piecznych, jeżeli pracownicy ci lub oso-
by nie posiadają odpowiednich kwalifi-
kacji; nakazy w tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu; 

• nakazania wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 
eksploatacja powoduje bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; 
nakazy w tych sprawach podlegają na-
tychmiastowemu wykonaniu; 

• zakazania wykonywania pracy lub pro-
wadzenia działalności w miejscach, w 
których stan warunków pracy stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykona-
niu; 

• nakazania, w przypadku stwierdzenia, 
że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagraża życiu lub zdrowiu pracowników 
lub osób fizycznych wykonujących pracę 
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 ter-
minie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

• nakazania pracodawcy wypłaty należ-
nego wynagrodzenia za pracę, a także 
innego świadczenia przysługującego 
pracownikowi; nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykona-
niu; 

• skierowania wystąpienia, w razie stwier-
dzenia innych naruszeń niż ww., do pra-
codawcy o ich usunięcie, a także o wy-
ciągnięcie konsekwencji w stosunku do 
osób winnych. 

*** 
Strukturę organizacyjną Państwowej 

Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat 
Pracy oraz 16 okręgowych inspektoratów 
pracy. Poszczególne okręgowe inspektora-
ty obejmują zakresem swojej właściwości 
terytorialnej obszar jednego województwa. 

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

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pra-
cy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powoła-
na przez Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje, 
powoływany przez Marszałka Sejmu, 
Główny Inspektor Pracy - przy pomocy 
zastępców. Działalnością okręgowego in-
spektoratu pracy kieruje okręgowy inspek-
tor pracy. Główny Inspektor Pracy i okrę-
gowi inspektorzy pracy wykonują zadania 
określone w ustawie o Państwowej Inspek-
cji Pracy przy pomocy podległych im odpo-
wiednio: Głównego Inspektoratu Pracy oraz 
okręgowych inspektoratów pracy i  działają-
cych w ramach ich terytorialnej właściwości 
inspektorów pracy. 

 
*** 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsz-
tynie obejmuje swoim działaniem teren 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy 
znajduje się w Olsztynie. Ponadto w ra-
mach Okręgu działają dwa Oddziały – w 
Elblągu i Ełku. Okręgowy Inspektor Pracy 
kieruje działalnością okręgowego inspekto-
ratu pracy oraz nadzoruje i koordynuje pra-
ce działających na terenie jego właściwości 
inspektorów pracy. Wykonuje on swoje 
zadania przy pomocy zastępcy ds. nadzoru 
oraz zastępcy ds. prawno-organizacyjnych. 

Podstawową rolę w strukturze organi-
zacyjnej okręgowego inspektoratu pracy 
odgrywają inspektorzy pracy. 

 
*** 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy za-
trudnionych było – według stanu na dzień 
31 grudnia 2007 roku – 108 pracowników (4 
w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym: 
78 osób w siedzibie Okręgu, 16 osób 
w Oddziale w Elblągu i 14 osób w Oddziale 
w Ełku. 
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Stan zatrudnienia w Okręgowym In-

spektoracie Pracy w porównaniu z 2006 
rokiem, wzrósł o 11 osób.  

W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.1. 
zawarto dane o stanie osobowym pracowni-
ków Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsz-

tynie ze względu na wykonywane czynności 
służbowe. Natomiast w tabeli nr 1.2. zawarto 
dane o pracownikach Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, 
wykształcenia oraz stażu pracy. 
 

 
Tabela nr 1.1.  

Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

Liczba  
pracowników Czynności służbowe 

2006 r. 2007 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 54 54 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 2 7 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący 
inne ustawowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne i rejestracja 
układów zbiorowych pracy) 

10 14 

Pracownicy wykonujący czynności związane z ewidencjonowaniem, przetwarza-
niem i analizowaniem wyników działalności kontrolnej inspektorów pracy 6 6 

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 13 15 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 97 108 
 

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

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

Wyszczególnienie Liczba osób 
do 30 lat 7 

31 – 40 lat 40 
41 – 50 lat 20 
51 – 60 lat 33 

Wiek 

powyżej 60 lat 8 
wyższe 97 

pomaturalne 1 
policealne - 
średnie 8 

zawodowe 1 

Wykształcenie 

podstawowe 1 
do 5 lat 30 

6 – 10 lat 37 
11 – 20 lat 26 
21 – 30 lat 12 

Staż pracy w PIP 

powyżej 30 lat 3 
 
 

*** 
Podstawowym dokumentem, który 

określa kierunki i formy działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych 
obszarach ochrony pracy jest Program 
działania. W 2007 roku, podobnie jak w 
latach poprzednich, działalność Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Olsztynie skoncen-

trowana była na realizacji określonych w 
tym Programie zadań i tematów, które 
można podzielić na następujące grupy: 
• kontrole realizowane w ramach codzien-

nej, rutynowej działalności inspekcji, wy-
szczególnione w przepisach ustawo-
wych (np.: badanie okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy, uczestni-

5 
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czenie w przejmowaniu do eksploatacji 
nowo wybudowanych lub przebudowa-
nych zakładów pracy, rozpatrywanie 
skarg), 

• kontrole przewidziane do działań długo-
falowych na lata 2007-2009, 

• kontrole zaplanowane na rok 2007, 
• kontrole własne wynikające z uwarun-

kowań regionalnych i specyfiki proble-
mów w zakresie ochrony pracy występu-
jących na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego. 

• inne działania prewencyjne, w tym 
obejmujące promocję ochrony pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji 
swoich zadań współdziała ze związkami 
zawodowymi, organizacjami pracodawców, 
organami samorządu załogi, radami pra-
cowników, społeczną inspekcją pracy oraz 
z organami administracji państwowej, a w 
szczególności z organami nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, Policją, Strażą Gra-
niczną, Służbą Celną, urzędami skarbowy-
mi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a 
także organami samorządu terytorialnego. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ – INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
2.1. Kontrole 
 

W 2007 roku inspektorzy pracy prze-
prowadzili 3.880 kontroli u 2.979 podmio-
tów gospodarczych. Ponowne kontrole 

wynikały przede wszystkim z konieczności 
sprawdzenia realizacji wydanych wcześniej 
decyzji i wniosków. W kontrolowanych za-
kładach pracowało prawie 114 tys. osób. 

Wykres 2.1. 

Struktura skontrolowanych zakładów - 2007 r.
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ochrona zdrowia pozostałe

 
 

Prawie połowa kontroli została prze-
prowadzona w podmiotach zatrudniających 
nie więcej niż 9 pracowników. Niespełna 
36% kontroli przeprowadzono w podmio-
tach zatrudniających od 10 do 49 osób, a 
ponad 15% w zakładach zatrudniających od 
50 do 249 osób. Natomiast około 2% kon-
troli przeprowadzono w podmiotach zatrud-

niających co najmniej 250 pracowników. 
 
2.2. Decyzje 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie 
kontroli naruszeniami przepisów prawa 
inspektorzy pracy w 2007 roku wydali 
14.978 decyzji.  

Wykres nr 2.2. 

Zakres przedmiotowy decyzji - 2007 rok
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Wśród wydanych decyzji 713 nakazy-
wało wstrzymanie prac lub eksploatacji 
urządzenia technicznego w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia 
życia bądź zdrowia ludzkiego. W związku 
ze stwierdzeniem, że osoby zatrudnione są 
wbrew obowiązującym przepisom przy pra-
cach niebezpiecznych, wzbronionych lub 
szkodliwych bez wymaganych kwalifikacji, 
inspektorzy pracy wydawali decyzje skiero-
wania pracowników do innych prac. Ogó-
łem wydano w roku sprawozdawczym 202 
decyzje kierujące do innych prac 342 
osoby.  

Ze względu na występowanie trwałych 
zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi Okręgo-
wy Inspektor Pracy w 2007 roku wydał 
trzy decyzje nakazujące pracodawcy 
zaprzestanie działalności określonego 
rodzaju. We wszystkich przypadkach po-
mieszczenia, w których prowadzona była 
działalność, nie spełniały podstawowych 
wymogów z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.  

Oprócz decyzji dotyczących stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy 
pracy wydali 122 decyzje dotyczące wy-
płaty prawie 2,2 tys. pracownikom wy-
nagrodzenia i innych świadczeń na 
łączną kwotę około 0,9 mln zł. Najczę-
ściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia 
za pracę (36%), wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych (20%), ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
(19%), dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej (4%), wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy (3%) i ekwiwalentu 
pieniężnego za pranie odzieży roboczej 
(3%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie 
napłynęły do OIP wynika, że do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania praco-
dawcy wykonali 12.614 decyzji (przeszło 
84% wydanych), w tym 94 decyzje dot. 
wypłaty pracownikom wynagrodzenia i in-
nych świadczeń (77% wydanych). W wyni-
ku realizacji tych drugich 1766 pracowni-
kom wypłacono przeszło 685 tys. zł, co 
stanowi około 78% kwoty nakazanej do 
wypłaty.  

Nadal podstawową przyczyną niewy-
konania decyzji jest brak środków finanso-
wych będący najczęściej efektem zatorów i 
przestojów płatniczych na rynku. Przyczyną 
niewykonania nakazów była ponadto nie-
znajomość, lekceważenie przepisów oraz 
brak świadomości zagrożeń wypadkowych. 
Część pracodawców odmawiała wykonania 
decyzji bez podania przyczyn.  

W związku z nierealizowaniem decyzji 

przez niektórych pracodawców, inspektorzy 
pracy, zgodnie z procedurą egzekucji ad-
ministracyjnej, wystosowali łącznie 68 
upomnień do 61 pracodawców. Upomnienia 
obejmowały w sumie 223 decyzje. W upo-
mnieniach ujęto 10 decyzji, które dotyczyły 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń i 
213 decyzji dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

Ponowne kontrole wykazały, że więk-
szość pracodawców – w celu uniknięcia 
egzekucji administracyjnej (w szczególności 
ponoszenia kosztów grzywny w celu przy-
muszenia, którą organ egzekucyjny może 
zastosować) – po otrzymaniu upomnienia 
wykonała decyzje inspektorów pracy. 

W roku sprawozdawczym, w związku z 
niewykonaniem decyzji inspektora pracy, w 
8 przypadkach wszczęto postępowanie 
egzekucyjne (skierowanych zostało 8 tytu-
łów wykonawczych). Siedem tytułów wyko-
nawczych dotyczyło niewykonania decyzji z 
zakresu bhp, a jedna dotyczyła decyzji z 
zakresu niewypłacenia wynagrodzenia i 
innych świadczeń. W 2007 roku na 8 pra-
codawców nałożono 8 grzywien w celu 
przymuszenia. Łączna kwota nałożonych 
grzywien wyniosła 74.000zł. W wyniku pro-
wadzonych działań egzekucyjnych na dzień 
sporządzania niniejszego sprawozdania 3 
pracodawców wykonało 25 decyzji (wszyst-
kie dotyczyły obowiązków z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy). 

W roku sprawozdawczym, po wyczer-
paniu środków zaskarżenia w postępowa-
niu przed organami PIP, w dwóch przypad-
kach pracodawcy wnieśli skargi do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsz-
tynie na decyzje organów PIP. Zaskarżone 
decyzje dotyczyły kwestii z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy jak i wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę. W pierwszym przy-
padku skarżący wycofał skargę, a w drugim 
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił 
skargę. Ponadto w 2007 roku NSA rozpo-
znał skargę kasacyjną pracodawcy od wy-
roku WSA w Olsztynie z 2006 roku. Skarga 
kasacyjna została uwzględniona. Uchylono 
wyrok WSA oraz decyzje organów PIP. 
Przedmiotem rozpoznania była decyzja 
inspektora pracy zobowiązująca pracodaw-
cę do wypłacenia pracownikom dodatku do 
wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych. NSA uznał, że w omawia-
nym przypadku właściwym, do rozstrzy-
gnięcia spornej kwestii jest sąd powszech-
ny. Tym samym w przedmiotowej sprawie 
nie mógł mieć zastosowania art. 9 pkt 2a 
ustawy o PIP.  
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2.3. Wystąpienia i wnioski inspektorów 
pracy

 
W razie stwierdzenia innych naruszeń 

przepisów prawa pracy niż wymienione w 
art. 11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej In-
spekcji Pracy, organy PIP kierują wystąpie-

nia o usunięcie tych naruszeń. W 2007 roku 
inspektorzy pracy skierowali do pracodaw-
ców i organów sprawujących nadzór nad 
zakładami pracy prawie 2,2 tys. wystąpień. 
Skierowane wystąpienia zawierały łącznie 
10.146 wniosków. 

Wykres nr 2.3. 

Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach - 2007 rok
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Najwięcej wniosków dotyczyło naru-
szeń przepisów z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy (31%), stosunku pracy 
(30%), czasu pracy (16%) oraz wynagro-
dzenia za pracę (10%).  

Podobnie jak w latach poprzednich w 
obszarze warunków pracy, bezpieczeństwa 
i higiena pracy wnioski najczęściej dotyczy-
ły przygotowania pracowników, poprawy 
organizacji pracy, systematycznego anali-
zowania zagrożeń występujących w proce-
sie pracy i oceny ich skutków oraz zasto-
sowania trwałych rozwiązań organizacyj-
nych gwarantujących bezpieczną pracę. 

W zakresie problematyki związanej ze 
stosunkiem pracy najwięcej nieprawidłowo-
ści stwierdzono w zakresie udzielania pra-
cownikom informacji, o której mowa w art. 
29 § 3 Kodeksu pracy (24% wniosków 
związanych ze stosunkiem pracy). Niewiele 
mniej nieprawidłowości stwierdzono w za-
kresie prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji związanej ze stosunkiem 
pracy oraz akt osobowych (21%). Następne 
grupy najczęstszych uchybień to niewyda-
nie lub nieprawidłowości w treści świadec-
twa pracy (15%), brak lub nieprawidłowo 
sporządzona umowa o pracę (11%) oraz 
brak lub nieprawidłowy zakładowy regula-
min pracy (10%).  

Najliczniejsza grupa nieprawidłowości 
w obszarze czasu pracy to nieokreślenie 
w układach zbiorowych pracy, regulaminie 

pracy lub w obwieszczeniu systemów, roz-
kładów i okresów rozliczeniowych czasu 
pracy (29% wniosków w tym zakresie). 
Niewiele mniej uchybień stwierdzano 
w zakresie prowadzenia ewidencji czasu 
pracy (25%). Kolejne grupy najczęstszych 
nieprawidłowości to zatrudnianie pracowni-
ków z naruszeniem przepisów o odpoczyn-
ku dobowym i tygodniowym (8%), zatrud-
nianie pracowników powyżej przeciętnie 
5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozli-
czeniowym (6%) oraz nieustalenie w umo-
wie 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 (6%). 

W obszarze wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bez-
podstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (21% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to nie-
wypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych (16%) 
oraz niewypłacenie lub obniżenie ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (13%). 

W wystąpieniach do jednostek nad-
rzędnych nad zakładami (organów prowa-



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFORMACJE OGÓLNE

 

10 

dzących szkoły) inspektorzy pracy wnio-
skowali o zapewnienie środków finanso-
wych na realizację wypłaty wynagrodzeń 
dla nauczycieli za udział w egzaminie matu-
ralnym. 

Kontrola realizacji 5962 wniosków za-
wartych w wystąpieniach wykazała stosun-
kowo wysoką skuteczność tego środka 
prawnego. Pracodawcy wykonali bowiem 
93% wniosków (93% w 2006 r., 93% w 
2005 r., 94% w 2004 r.).  

 
2.4. Postępowanie w sprawach o wykro-

czenia przeciwko prawom osób wy-
konujących pracę zarobkową  

  
W 2007 roku inspektorzy pracy Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy stwierdzili po-
pełnienie 3.674 wykroczeń związanych z 
wykonywaniem pracy zarobkowej  oraz 
wykroczeń w zakresie legalności zatrudnie-
nia.  

   Wykres nr 2.4. 

Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach - 2007 r.
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Wykres nr 2.5. 

Zakres przedmiotowy wykroczeń - 2007 r.
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Z powyższego wykresu wynika, że 
analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
liczniejszą grupę wykroczeń (60% ogółu) 
stanowiły naruszenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, wyczerpujące 
znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu 
pracy. 
 Stwierdziwszy fakt popełnienia wykro-
czenia przeciwko prawom pracownika, in-
spektorzy pracy korzystali z przysługują-

cych im środków prawnych kierując wnioski 
o ukaranie do sądu grodzkiego, nakładając 
mandaty karne oraz stosując środki oddzia-
ływania wychowawczego. Zarzuty popeł-
nienia wykroczenia postawiono łącznie 
1.357 osobom (w 2006 r. – 1.144 osobom). 
 W przeciągu roku sprawozdawczego 
inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 200 wniosków o ukaranie zawiera-
jących zarzuty popełnienia 502 wykroczeń. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2007 ROKU 

                 

11 

W 2007 roku zapadło łącznie 139 roz-
strzygnięć w I-ej instancji, z czego część 
z nich dot. wniosków, które były kierowane 
do sądów w 2006 roku. Większością orze-
czeń obwinionym wymierzono grzywny. 
Dotyczyło to 124 orzeczeń (w tym 85 naka-
zów karnych). Łącznie sądy wymierzyły 
grzywny w wysokości 131.780zł. Średnia 
wysokość grzywny orzeczona przez sądy 
wyniosła prawie 1.063zł. Wobec siedmiu 
obwinionych sąd orzekł karę nagany. W 
czterech przypadkach obwinionego uznano 
winnym zarzucanych mu czynów i odstą-
piono od wymierzenia kary. W dwóch przy-
padkach zapadł wyrok uniewinniający, a w 
kolejnych dwóch sąd umorzył postępowa-
nie. 

W okresie sprawozdawczym wniesiono 
ogółem 13 apelacji od wyroków wydanych 
w 2007 roku przez sąd pierwszej instancji. 
W pięciu przypadkach apelację wnieśli uka-
rani, a w ośmiu inspektor pracy. Do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania 
sądy okręgowe rozpatrzyły 11 środków 
odwoławczych wniesionych w roku spra-
wozdawczym, jak i 2006 roku. Sąd odwo-
ławczy ośmiokrotnie utrzymał w mocy orze-
czenia sądu pierwszej instancji, w jednym 
przypadku zaskarżony wyrok zmienił zasą-
dzając niższą grzywnę, a w dwóch unie-
winnił obwinionego. 

W 2007 roku wniesiono ogółem 30 
sprzeciwów od wyroków nakazowych. 
Dziewiętnaście sprzeciwów zostało złożo-
nych przez inspektorów pracy. W pozosta-
łych przypadkach środki zaskarżenia wnie-
śli obwinieni. W roku sprawozdawczym 
sądy wydały rozstrzygnięcia po rozpozna-
niu 28 sprzeciwów od wyroków nakazo-
wych wydanych w roku sprawozdawczym 
jak i w 2006 roku. W 24 przypadkach sądy 
orzekły grzywny, w 2 obwinionych uniewin-
niono, w 1 umorzono postępowanie, a w 
ostatnim odstąpiono od wymierzenia kary.  

W porównaniu do roku 2007 uległa 
zwiększeniu (z 698zł do 1.063zł) średnia 
wysokość grzywny orzekanej przez sądy. 
Częściej wymierzano grzywny w granicach 
od 2000 do 3000 zł. Znamienne jest, że 
cześć wysokich grzywien została wymie-
rzona w formie wyroków nakazowych, które 
nie zostały zaskarżone przez obwinionych. 
W jednym przypadku nałożono w wyroku 
nakazowym grzywnę w wysokości 5000 zł 
na pracodawcę, który nie wypłacał w termi-
nie wynagrodzenia za pracę ponad 200 
pracownikom. Zwiększeniu uległa liczba 
wniosków o ukaranie skierowanych do sądu 
z 66 w 2006 roku do 200 w 2007 roku. Ana-
lizując orzecznictwo sądowe można za-

uważyć pewną regułę. Dyrektorzy publicz-
nych jednostek budżetowych, jak i pracow-
nicy zatrudnieni w tych jednostkach, byli 
łagodniej traktowani przez sądy grodzkie 
niż inni sprawcy wykrocz ń. Sądy częściej 
stosowały wobec nich art. 39 Kodeksu wy-
kroczeń odstępując od wymierzenia kary 
albo nakładając karę nagany zamiast kary 
grzywny. Sądy częściej też wymierzały im 
grzywny w wysokości nie przekraczającej 
500 zł. Jest to linia orzecznictwa dosyć 
niezrozumiała, zwłaszcza w sytuacji, gdy 
zarzucane im czyny są związane z zanie-
chaniem wypłaty wynagrodzenia, narusze-
niem przepisów o czasie pracy bądź za-
trudnianiem bez umów o pracę, a osoby te 
osiągają dochody dużo wyższe niż sprawcy 
wykroczeń zatrudnieni w podmiotach sekto-
ra prywatnego, bądź sprawcy wykroczeń, 
którzy są właścicielami firm. 

W 2007 roku inspektorzy pracy nałożyli 
ogółem 790 mandatów za popełnienie 
2.525 wykroczeń związanych z wykonywa-
niem pracy zarobkowej. Nałożono je na 
łączną kwotę 640.950zł. W roku sprawoz-
dawczym wzrosła, w porównaniu do 2006 
roku, o 26% (z 645zł w 2006 r. do 811zł w 
2007 r.) średnia kwota grzywny wymierza-
nej przez inspektorów w formie mandatu 
karnego.  

Inspektorzy pracy, w związku z podej-
mowanymi czynnościami kontrolnymi sto-
sowali także środki wychowawcze. Ogółem 
w związku z popełnieniem 647 wykroczeń 
wydano 367 środków oddziaływania wy-
chowawczego w postaci pouczeń, zwró-
cenia uwagi oraz ostrzeżeń. Podobnie jak w 
poprzednich latach, środki wychowawcze 
były stosowane najczęściej w stosunku do 
pracodawców, którzy nie byli dotychczas 
kontrolowani przez inspektorów. Istotne 
było także zachowanie sprawców wykro-
czeń, ich sytuacja materialna oraz fakt, iż 
stwierdzone nieprawidłowości usuwano 
jeszcze w trakcie czynności kontrolnych. 
Znaczna liczba środków wychowawczych – 
80 została zastosowana wobec bezrobot-
nych, którzy dopuścili się wykroczeń pole-
gających na niezgłoszeniu do urzędu pracy 
faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej. Środki zastosowano wyłącznie 
wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali 
zasiłku dla bezrobotnych. W stosunku do 
bezrobotnych pobierających zasiłek były 
kierowane do sądów grodzkich wnioski o 
ukaranie. 
 W ocenie inspektorów pracy najczęst-
sze przyczyny naruszeń praw pracowni-
czych to: nieznajomość lub niejasność 
przepisów prawa pracy i związana z tym 
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błędna ich interpretacja, trudności finanso-
we pracodawców, lekceważenie przepisów 
prawa mające na celu dokuczenie pracow-
nikowi (np.: uzależnianie wypłaty wynagro-
dzenia za pracę od naprawienia rzekomej 
szkody wyrządzonej pracodawcy).  
 

2.5. Zawiadomienia prokuratury o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy Okręgu skierowali do prokuratur 
łącznie 45 zawiadomień o podejrzeniu po-
pełnieniu przestępstwa (w 2006 roku – 42). 

 
Wykres nr 2.6. 

Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 
- 2007 r.

19

11
5

5

4
2 1 1 3

art. 225 Kodeksu karnego art. 218 Kodeksu karnego
art. 271 Kodeksu karnego art. 270 Kodeksu karnego
art. 220 Kodeksu karnego art.. 219 Kodeksu karnego
art. 221 Kodeksu karnego art. 275 Kodeksu karnego
art. 35 ustawy zw. zawodowch

 
 

W zawiadomieniach dziewiętnasto-
krotnie wskazywano na utrudnianie lub 
udaremnianie czynności kontrolnych in-
spektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). 
Jedenastokrotnie informowano o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 218 Kodeksu karnego, polegającego 
na uporczywym naruszaniu praw pracowni-
ka wynikających ze stosunku pracy. W ko-
lejnych jedenastu przypadkach zawiado-
miono prokuraturę w związku z przestęp-
stwami przeciwko wiarygodności dokumen-
tów (art. 270, art. 271 i art. 275 Kodeksu 
karnego). W pięciu zawiadomieniach infor-
mowano o naruszeniu prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 220 i 
art. 221 Kodeksu karnego). Trzy zawiado-
mienia skierowano w związku z narusze-
niem przepisów ustawy z dnia 23 maja 
1991 roku o związkach zawodowych (art. 
35). Dwukrotnie skierowano zawiadomienie 
w związku z naruszeniem przepisów o 
ubezpieczeniach społecznych – niezgło-
szenie wymaganych danych albo zgłosze-
nie nieprawdziwych danych mających 
wpływ na prawo do świadczeń albo ich 
wysokość (art. 219 Kodeksu karnego).  

Do dnia sporządzania niniejszego 
sprawozdania postępowanie przygotowaw-

cze wszczęto w przypadku 30 zawiado-
mień, w dwunastu przypadkach prokuratura 
odmówiła wszczęcia dochodzenia, a w 3 
przypadkach nie upłynął jeszcze termin na 
powiadomienie przez prokuraturę o podję-
tych działaniach.  

W dwunastu przypadkach wcześniej 
wszczętych postępowań przygotowaw-
czych, prokuratura postanowiła o ich umo-
rzeniu. W 4 sprawach, w związku ze złożo-
nymi zawiadomieniami, skierowano do są-
du akty oskarżenia. Do chwili obecnej za-
padł jeden wyrok. Orzeczono karę grzywny 
50 stawek dziennych po 20zł. Do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania w po-
zostałych spraw postępowań nie zakończo-
no. 

Z przedstawionych powyżej danych 
wynika, iż 40% postępowań wszczętych w 
wyniku zawiadomienia inspektora pracy, 
zostało umorzonych, a w przypadku prawie 
27% zawiadomień postępowanie w ogóle 
nie zostało wszczęte. Podobnie jak i w la-
tach ubiegłych, wynika to przede wszystkim 
z rozbieżności w ocenie zachowania 
sprawców przez inspektora pracy składają-
cego zawiadomienie i prokuratora, do któ-
rego należy ostateczna ocena zaistnienia 
znamion przestępstwa.  
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2.6. Porady prawne i techniczne
 

W 2007 roku pracownicy merytoryczni 
Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielili 
łącznie prawie 40 tys. porad. W siedzibie 
Okręgu, w siedzibach biur terenowych, za 
pośrednictwem mediów oraz drogą elektro-
niczną udzielono 68% porad. Pozostałych 

porad udzielono w trakcie kontroli przepro-
wadzanych przez inspektorów pracy.  

Na poniższych wykresach przedsta-
wiono strukturę podmiotów, którym udzie-
lano porad oraz obrazowo pokazano, jakich 
głównie zagadnień dotyczyły udzielone 
porady prawne (zgodnie ze statystyką 
prowadzoną w OIP). 

Wykres nr 3.7. 

 

Struktura podmiotów zgłaszających się po porady - 2007 r.
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Wykres nr 3.8. 

Obszary praworządności, w których najczęściej udzielano porad - 2007 r.
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wynagrodzenie za pracę
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Natomiast udzielane porady tech-
niczne dotyczyły głównie zagadnień bez-
pieczeństwa i higieny pracy wynikających z 
działu X Kodeksu pracy i aktów wykonaw-
czych (np.: wypadków przy pracy, odzieży 
roboczej, środków ochrony indywidualnej, 
posiłków profilaktycznych, wymagań doty-
czących pomieszczeń pracy i pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, minimalnych wy-
magań stawianych maszynom, przygoto-
wania pracowników do pracy, oceny ryzyka 
zawodowego), jak również zagadnień wyni-
kających z innych przepisów (np.: o dozo-
rze technicznym, prawa budowlanego wraz 
z aktami wykonawczymi, prawa energe-
tycznego oraz zasad funkcjonowania sys-
temu oceny zgodności z zasadniczymi i 
szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
wyrobów).  

Analizując badany okres zauważa się, 
że spora liczba zgłaszanych problemów 
związanych ze stosowaniem prawa wynika 
z odmiennej interpretacji przepisów doko-
nywanych przez różne podmioty. Wykładnia 
przepisów dokonywana przez te podmioty 
często odbiega od prezentowanej przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy i 
inne podmioty zgłaszające się po poradę 
niejednokrotnie odwołują się do publikacji 
prasowych lub źródeł internetowych zawie-
rających niezupełne lub często mylne in-
formacje. W szczególności duży problem 
stwarza stosowanie przepisów o czasie 
pracy, przepisów dotyczących udzielania 
urlopów wypoczynkowych oraz sposobu 
naliczania ekwiwalentu za zaległe urlopy. 
Utrzymująca się od lat duża liczba porad 
potwierdza duże zainteresowanie stron 
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stosunku pracy oraz innych podmiotów 
pomocą prawną świadczoną bezpłatnie 
przez Państwową Inspekcję Pracy. Porad-
nictwo prawne jest jednym z istotniejszych 
zadań prewencyjnych i ma duży wpływ na 
poprawę praworządności w stosunkach 
pracy, ponieważ uświadamia i upowszech-
nia znajomość uprawnień pracowniczych 
oraz obowiązujących przepisów.  

Podsumowując, poradnictwo prawne 
cieszy się nieustającym zainteresowaniem i 
jest bardzo pomocne w wyjaśnianiu wątpli-
wości prawnych. Dotyczy to w szczególno-

ści pracowników, których zazwyczaj nie 
stać na profesjonalną i odpłatną pomoc 
prawną. 
  
2.7.  Pisma o charakterze informacyjno-

prewencyjnym
  

W 2007 roku Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Olsztynie wystosował 805 pism 
o charakterze informacyjno-prewencyjnym. 
Ich adresatami były w szczególności orga-
na państwowego nadzoru i kontroli oraz 
pracodawcy. 

Wykres nr 3.9. 

Adresaci i liczba pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym - 2007 r.
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Zasadniczym celem pism kierowanych 
do organów państwowego nadzoru i kontro-
li było poinformowanie tych organów o wy-
nikach kontroli. Pisma kierowane do praco-
dawców najczęściej sugerowały podjęcie 
działań niezbędnych do eliminacji zagrożeń 
lub niedopuszczenie do zaistnienia podob-
nych wypadków w zakładach prowadzą-
cych taką samą działalność. Na przykład, 
w trosce o bezpieczeństwo pracowników 
zatrudnionych w zakładach świadczących 
usługi budowlane i w związku ze wzrostem 
ilości wypadków śmiertelnych i ciężkich 
zaistniałych przy wykonywaniu prac na 
wysokości, opracowano informację będącą 
apelem do pracodawców o podjęcie sku-
tecznych działań eliminujących zagrożenia 
wypadkowe. Dla zobrazowania stanu bez-
pieczeństwa na budowach, tj. nieprawidło-
wości i zaniedbań wynikających z lekcewa-
żenia przepisów i zasad przez pracodaw-

ców i pracowników, wykorzystano ustalenia 
inspektorów pracy dokonane podczas ba-
dania okoliczności i przyczyn wypadków. Z 
kolei do nadleśnictw skierowano informacje 
o okolicznościach i przyczynach wypadków 
zaistniałych podczas pozyskiwania drewna. 
Opierając się na szczegółowych opisach 
okoliczności i ustalonych przez inspektora 
pracy przyczynach wskazano najczęściej 
występujące zagrożenia występujące przy 
wykonywaniu tych prac. Natomiast w pi-
smach skierowanych do dyrektorów i wła-
ścicieli kopalni kruszyw i żwirowni przeka-
zano informację o ciężkim wypadku przy 
pracy, jaki miał miejsce podczas obsługi 
przenośnika taśmowego do sortowania 
piasku i żwiru na sucho. Informacja opra-
cowana została na podstawie dokumentacji 
pokontrolnej inspektora pracy Efektem tych 
pism było między innymi dokonanie prze-
glądów stanu technicznego maszyn, urzą-
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dzeń i instalacji oraz przeprowadzenie do-
datkowych szkoleń pracowników uwzględ-
niających uwagi i wnioski zawarte w pi-
smach przesłanych przez inspektorów pra-
cy. 

Należy podkreślić, że pisma o charak-
terze informacyjno-prewencyjnym są istot-
nym uzupełnieniem działalności kontrolno-
nadzorczej, dają możliwość popularyzowa-
nia problematyki bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz praworządności w stosunku 
pracy wśród szerokiej rzeszy podmiotów. 

 
2.8. Rejestracja zakładowych układów 

zbiorowych pracy
 
W roku sprawozdawczym do Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy wpłynęły 73 

wnioski o rejestrację układów zbiorowych 
pracy, protokołów dodatkowych, porozu-
mień o stosowaniu układów zbiorowych 
pracy oraz o wpis informacji (w 2006 r. 
wpłynęło 76 wniosków, w 2005 r. – 75, a w 
2004 r. – 100), w tym: 
– 7 dot. zarejestrowania nowych ukła-

dów zbiorowych pracy, 
– 58 protokołów dodatkowych, 
– 8 o wpis informacji, w tym o wypowie-

dzeniu układu (2), o odstąpieniu od 
stosowania układu (3), o rozwiązaniu 
układu za porozumieniem stron(3). 

W związku z ww. wnioskami zarejestrowa-
no 6 układów zbiorowych pracy, 52 proto-
koły dodatkowe oraz dokonano wpisu 8 
informacji. Zarejestrowane układy objęły 
ogółem 2555 pracowników. 

Wykres nr 3.10. 
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 Z 73 wniosków odmówiono rozpatrze-
nia 4 wniosków, w tym trzech wniosków o 
rejestrację protokołu dodatkowego i jedne-
go o rejestrację zakładowego układu zbio-
rowego pracy. Głównymi przyczynami od-
mowy rozpatrzenia wniosków było niespeł-
nianie wymogów przewidzianych w § 9 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia  4 kwietnia 2001 roku w 
sprawie trybu postępowania w sprawie 
rejestracji układów zbiorowych pracy, pro-
wadzenia rejestru układów i akt rejestro-
wych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i 
kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz.408). 
Przede wszystkim strony we wniosku nie 
podawały informacji określonych w ww. 
przepisie. Ponadto w przypadku wniosku o 
rejestrację zakładowego układu zbiorowego 
pracy pracodawca chciał zarejestrować 
regulamin wynagradzania pracowników, 
ustalony jedynie przez niego bez udziału 
organizacji związkowych, które w tym za-
kładzie pracy zaprzestały swojej działalno-
ści. 

W omawianym okresie odmówiono re-
jestracji jednego protokołu dodatkowego do 
układu zbiorowego pracy. Przyczyną od-
mowy rejestracji protokołu dodatkowego 
było niedokonanie przez strony zmian zapi-

sów protokołu uznanych przez organ reje-
strowy za niezgodne z prawem. 

W 2007 roku wydano jedno postano-
wienie o niezgodności z przepisami prawa 
zapisów protokołu dodatkowego. Organ 
rejestrowy zakwestionował zapis wyłącza-
jący prawo do nabycia uprawnień do na-
grody jubileuszowej oraz odprawy rentowo 
– emerytalnej, w wyższym wymiarze niż to 
wynika z kodeksu pracy, dla osób zatrud-
nionych na podstawie innych umów niż 
umowy na czas nieokreślony. Zapis taki 
został uznany za niezgodny z art.183a § 1 
Kodeksu pracy. 

Korzystniej niż w Kodeksie pracy uregu-
lowano w układach zbiorowych pracy i pro-
tokołach dodatkowych: 
• zasady wypłaty odpraw emerytalno – 

rentowych, poprzez np. zwiększenie wy-
sokości odprawy emerytalnej i rentowej 
proporcjonalnie do stażu pracy pracow-
nika; 

• dodatek za pracę we wszystkich godzi-
nach nadliczbowych w wysokości 100% 
stawki godzinowej wynikającej z osobi-
stego zaszeregowania pracownika; 

• wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby w wysokości 
87% wynagrodzenia pracownika. 
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Dodatkowo, poza postanowieniami odpo-
wiadającymi przepisom powszechnie obo-
wiązującym, wprowadzane są: dodatki za 
pracę w warunkach szkodliwych, uciążli-
wych i niebezpiecznych, dodatki funkcyjne, 
dodatki za staż pracy, premie o charakterze 
uznaniowym, nagrody jubileuszowe, doda-
tek za pracę w niedziele i święta w ramach 
obowiązującego pracownika nominału cza-
su pracy w wysokości 100% stawki godzi-
nowej wynikającej z osobistego zaszere-
gowania pracownika, zwiększony odpis na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
ustanowienie dnia wolnego od pracy z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia w 
dniu imienin danego pracownika. 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku obo-
wiązywało 331 zakładowych układów 
zbiorowych pracy (na dzień 31.12.2006 r. 
obowiązywało 338 zakładowych układów 
zbiorowych pracy, na dzień 31.12.2005 r. 
338 układów, a na dzień 31.12.2004r. 344 
układy), które były zarejestrowane w reje-
strze prowadzonych w Okręgu oraz 3 poro-
zumienia o stosowaniu zakładowego układu 
zbiorowego pracy. 

Podsumowując, w 2007 roku, w po-
równaniu do 2006 roku, nie obserwuje się  
zmian w aktywności stron w podejmowaniu 
regulacji układowych. Zazwyczaj zmiany w 
przepisach prawa pracy powodują, że stro-
ny zmieniają także zapisy zakładowego 
układu zbiorowego pracy dostosowując je 
do obecnie obowiązującego prawa. Na 
podstawie przesłanych do rejestracji proto-
kołów dodatkowych zauważa się tendencje 
do rezygnacji z wcześniej wprowadzonych, 
korzystniejszych rozwiązań.  Zmian doko-

nuje się często w celu zachowania mini-
mum wynikającego z Kodeksu pracy i in-
nych powszechnie obowiązujących przepi-
sów. Nowe układy zawierane są przede 
wszystkim w miejsce rozwiązanych lub 
wypowiedzianych. Ponadto nowe zakłado-
we układy zbiorowe pracy tworzone są w 
zakładach pracy powstałych w wyniku 
przekształceń przedsiębiorstw państwo-
wych lub innych przedsiębiorstw, w których 
dotychczas pracownicy byli objęci zapisami 
porozumień płacowych (przekształconych w 
układy zbiorowe pracy). Podobnie, jak w 
latach ubiegłych, przedmiotem postanowień 
układowych są głównie zapisy dotyczące 
zasad wynagradzania. Marginalnie uregu-
lowane są sprawy z zakresu bhp, czasu 
pracy. Najczęściej postanowienia w tym 
zakresie są powtórzeniem zapisów kodek-
sowych lub odesłaniem do przepisów wy-
konawczych.  

  
2.9.  Powództwa o ustalenie istnienia 

stosunku pracy oraz wstępowanie 
do postępowania w tych sprawach 

  
 W 2007 roku inspektorzy pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy skierowali 34 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku 
pracy. Powództwa zostały wytoczone na 
rzecz 34 osób i dotyczyły 6 podmiotów. Z 2 
osobami nie zawarto żadnej umowy, z 16 
umowy zlecenia, a z 17 umowę o dzieło. W 
powyższym okresie nie odnotowano przy-
padku wstąpienia inspektora pracy do po-
stępowania o ustalenie istnienia stosunku 
pracy wszczętego na skutek pozwu skiero-
wanego do sądu przez pracownika.  

 
Wykres nr 3.11.  

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 
postępowania w tych sprawach - 2007 r.

7
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pow ództw  rozpatryw anych z lat ubiegłych
pw ództw  w niesionych w  2007 r.

Liczba:

 
  

W roku sprawozdawczym sądy rozpa-
trzyły 18 powództw, tj. 14 wniesionych w 
roku sprawozdawczym i 4 wniesione w 
2006 roku. W 10 przypadkach ustalono 
istnienie stosunku pracy, a w 8 powództwo 
oddalono. Ponadto w 10 przypadkach w 

trakcie postępowania przed sądem zawarto 
ugodę (ustalono istnienie stosunku pracy). 
W kolejnych 3 przypadkach umorzono po-
stępowanie (w 1 przypadku ze względu na 
uznanie powództwa przez pozwanego, a w 
2 w  związku ze zrzeczeniem się roszczeń 
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przez powoda /cofnięcie powództwa/). 
Podsumowując działalność inspekto-

rów pracy w tym zakresie dochodzimy do 
identycznych wniosków jak w poprzednich 
latach. Nadal jest stosowana praktyka za-
wierania umów cywilnoprawnych w warun-
kach, w których strony powinna wiązać 
umowa o pracę. Pracodawcy w ten sposób 
dążą do obniżenia kosztów prowadzonej 
działalności. Walka z tym zjawiskiem jest 
trudna. Procedura wytaczania powództw o 
ustalenie istnienia stosunku pracy jest cza-
sochłonna, skomplikowana i często niesku-
teczna. W orzecznictwie sądów nadal 
utrzymuje się tendencja do uznawania woli 
stron za przesłankę decydującą o rodzaju 
umowy, niezależnie od warunków świad-
czenia pracy. Ustalenie istnienia stosunku 
pracy może przynieść pożądany skutek w 
sytuacji, gdy strony, pomimo zawarcia 
umowy cywilnoprawnej, tak ukształtują 
prawa i obowiązki, że faktycznie noszą one 
wszystkie cechy stosunku pracy. Praco-
dawcy mają jednak świadomość jak 
ukształtować treść umowy, by nie wykazy-
wała ona cech stosunku pracy. Natomiast 

sami poszkodowani z obawy przed utratą 
jedynego źródła utrzymania często zaprze-
czają przed sądem, że wiąże ich z praco-
dawcą stosunek pracy. Dlatego też inspek-
torzy pracy starają się przeciwdziałać tym 
praktykom za pomocą innego dostępnego 
im środka prawnego, jakim jest wystąpie-
nie. Skierowanie wniosku do pracodawcy 
często przynosi zamierzony efekt w postaci 
nawiązania z pracownikiem umowy o pra-
cę. Cała procedura jest przy tym mniej cza-
sochłonna i skomplikowana niż w przypad-
ku wytaczania powództw o ustalenie istnie-
nia stosunku pracy.  
 
2.10. Spory zbiorowe pracy
 

W 2007 roku pracodawcy z regionu 
warmińsko-mazurskiego, realizując obo-
wiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja 
1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, zgłosili do Okręgu 56 informacji o 
powstaniu sporu zbiorowego (w 2006 r. – 
10). Spory te powstały w związku ze zgło-
szeniem przez związki zawodowe łącznie 
189 żądań. 

Wykres nr 3.12. 

Spory zbiorowe - 2007 r.
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spory powstawały w związku z żądaniami pochodzącymi od związków zawodowych 
reprezentujących pracowników:

 
 

W powyższego zestawienia wynika, że 
w zdecydowanej większości zgłoszone 
żądania dotyczyły warunków płacy oraz 
praw i wolności związkowych. Rzadziej 
dotyczyły one warunków pracy i świadczeń 
socjalnych. W przypadku 29 sporów żąda-
nia  pochodziły od związków zawodowych 
reprezentujących pracowników oświaty, a 8 
ze środowiska medycznego. Pozostałe 
spory pochodziły od organizacji związko-
wych działających przy zakładach pracy 
różnych branż, w tym jeden od pracowni-
ków świadczących pracę na podstawie 

stosunku służby. Według dostępnych da-
nych, na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania, tylko w trzech przypadkach 
zawarto porozumienia kończące spór zbio-
rowy. 

Ze względu na zakres podmiotowy żą-
dań w jednym przypadku inspektorzy pracy 
podjęli kontrole w związku z zaistniałym 
sporem. Przeprowadzono w sumie 3 kon-
trole, podczas których zbadano zarzuty 
podnoszone w sporze, tj. brak poszanowa-
nia praw i wolności związkowych, rozwią-
zanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z 
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przewodniczącym organizacji związkowej. 
W związku z nieprawidłowościami stwier-
dzonymi w trakcie kontroli, do pracodawcy 
skierowano 3 wnioski, które zostały 
uwzględnione. Ponadto do prokuratury 
skierowano zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. Prokuratura po-
stępowanie jednak umorzyła.  

Podsumowując należy stwierdzić, że 
ostatnio większość sporów zbiorowych 
pracy powstaje w oświacie oraz w środowi-
sku medycznym. Wysuwane postulaty naj-
częściej dotyczą warunków płacy. W roku 
sprawozdawczym zanotowano rekordową 
liczbę sporów zbiorowych – aż 56. W po-
przednich latach liczba wpływających in-
formacji utrzymywała się na poziomie 10-12 
w skali roku (w 2005 r. – 12, 2006 r. – 10).  

 
2.11.  Wydawanie zezwoleń na wykony-

wanie pracy lub innych zajęć za-
robkowych przez dzieci

 
W 2007 roku do Okręgu wpłynęły 3 

wnioski o wydanie zezwolenia na wykony-
wanie pracy przez dzieci (w 2005 i 2006 
roku wpłynęły po 2 wnioski). Praca dzieci 
polegała na udziale w spektaklu teatralnym. 
W wszystkich przypadkach inspektor pracy 
wydał zezwolenie na wykonywanie ww. 
pracy. W roku sprawozdawczym nie cofnię-
to żadnego zezwolenia. 
 
2.12. Zatwierdzanie wykazu prac lekkich 

dozwolonych młodocianym
 
 W roku sprawozdawczym dwóch pra-
codawców skierowało do Okręgu wnioski o 
zatwierdzenie wykazu prac lekkich dozwo-
lonych młodocianym. W pierwszym przy-
padku ze względu na rodzaj prac ujętych w 
tym wykazie inspektor pracy wydał decyzję 
odmawiającą jego zatwierdzenia. W drugim 
przypadku po dokonaniu przez pracodawcę 
odpowiednich zmian (z wykaz usunięto 
prace wzbronione młodocianym) inspektor 
pracy zatwierdził wykaz.  
 
2.13. Orzeczenia o dopuszczeniu statku 

do eksploatacji
 

W roku sprawozdawczym do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy zgłoszono 13 

jednostek pływających w celu wydania 
orzeczenia o dopuszczeniu statku do eks-
ploatacji pod względem bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Ponadto w 2007 roku rozpa-
trzono jeden wniosek, który wpłynął w 2006 
roku. Tylko w odniesieniu do jednego statku 
wydane zostało orzeczenie z postanowie-
niem niedopuszczenia do eksploatacji. Na 
negatywne orzeczenie armator nie składał 
zażalenia. W pozostałych przypadkach nie 
zgłaszano zastrzeżeń i statki dopuszczono 
do eksploatacji pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, wydając armatorom 
stosowne orzeczenia. 

 
2.14. Ocena aktów prawnych

 
W 2007 pracownicy Okręgu dokonali 

oceny funkcjonowania 13 aktów prawnych z 
zakresu prawa pracy, w tym dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano 
oceny trzech ustaw, w tym Kodeksu pracy, 
oraz siedmiu rozporządzeń ministrów. 
Uwagi zgłoszono do wszystkich ocenianych 
aktów. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
uwagi z dokonanych ocen zostały przeka-
zane do Głównego Inspektoratu Pracy w 
celu wyciągnięcia wniosków i przekazania 
stosownej informacji organom władzy. 
 
2.15. Wnioski do ZUS o podwyższenie 

składki na ubezpieczenie wypad-
kowe

 
W 2007 roku, działając na podstawie 

art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 
2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z póź-
niejszymi zmianami), inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszty-
nie skierowali do ZUS dziewięć wniosków o 
podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe usta-
lanej na najbliższy rok składkowy. W poni-
żej zamieszczonej tabeli zawarto informację 
z powodu jakich rażących naruszeń przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy kiero-
wano te wnioski (wnioski do ZUS kierowano 
w związku ze stwierdzeniem w czasie co 
najmniej dwóch kolejnych kontroli rażącego 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy).  

 
Tabela nr 2.1. 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp: 

I.  

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

- pracownicy wykonywali prace na wysokości (na dachu) bez zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości; 
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II.  - trzykrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości (na dachu) bez 
zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości; 

III.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpiecze-
nia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do sto-
sowania rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

- dwukrotnie stwierdzono, że strefa niebezpieczna, w której istniało zagroże-
nie upadku przedmiotów z góry nie została zabezpieczona przed dostępem 
osób postronnych (nad wejściem do budynku mieszkalnego znajdującym się 
w strefie niebezpiecznej nie wykonano daszka ochronnego; teren budowy 
nie został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych); 

- dopuszczono pracownika do pracy na wysokości, pomimo że miał on prze-
ciwwskazania lekarskie do wykonywania takich prac; 

IV.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpiecze-
nia pracowników przed upadkiem z wysokości; 

V.  
- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpiecze-

nia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do sto-
sowania rusztowań, które nie spełniały wymagań z zakresu bhp; 

VI.  

- pracownikom nie wydano środków ochronny indywidualnej, pomimo że wy-
konywali oni prace, przy wykonywaniu których było wymagane stosowanie 
takich środków; 

- stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowni-
ków przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusz-
towania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

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

VII.  
- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpiecze-

nia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do sto-
sowania rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

VIII.  

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

- strefa niebezpieczna, w której istniało zagrożenie upadku przedmiotów z 
góry nie została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych (nad 
wejściem do budynku mieszkalnego znajdującym się w strefie niebezpiecz-
nej nie wykonano daszka ochronnego); 

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpiecze-
nia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do sto-
sowania rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

IX.  

- trzykrotnie stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń technicz-
nych oraz środków transportowych, które nie spełniały wymagań z zakresu 
bezpieczeństwa pracy, w tym nie posiadały one zabezpieczeń przed dostę-
pem do stref niebezpiecznych (brak osłon). 

 
Według danych dostępnych na dzień 

sporządzania niniejszej informacji we 
wszystkich ww. sprawach Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wszczął postępowanie. 
 
2.16. Inne działania  
 
 W 2007 roku oprócz działalności opi-
sanej w niniejszym rozdziale pracownicy 
Okręgu realizowali inne zadania, które zo-
stały opisane w kolejnych rozdziałach 
sprawozdania. W rozdziałach III, IV, V i VI 
opisano kontrole realizowane w ramach 
poszczególnych tematów z harmonogramu 
pracy Okręgu na 2007 rok. W pierwszym z 
nich ujęto tematy realizowane w ramach 
codziennej, rutynowej działalności inspekcji. 
W kolejnych rozdziałach ujęto tematy prze-

widziane do działań długofalowych na lata 
2007-2009 oraz tematy centralne i regio-
nalne zaplanowane na rok 2007. Działal-
ność prewencyjna oraz działalność promu-
jąca ochronę pracy zostały opisane w roz-
dziale VII. W rozdziale tym przedstawiono 
na przykład przedsięwzięcia prewencyjne w 
rolnictwie indywidualnym. 
 
2.17. Dane statystyczne z działalności 

kontrolnej i prewencyjnej w latach 
2000-2007 

 
Na poniżej zamieszczonych wykre-

sach obrazowo przedstawiono dane staty-
styczne z działalności kontrolnej i prewen-
cyjnej Okręgu w latach 2000-2007. 
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Wykres nr 2.13. Wykres nr 2.14. 

45

57 56 57 56 55 56 56
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inspektorzy wykonujący czynności 
kontrolne (stan na 31.12.)
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Wykres nr 2.15. Wykres nr 2.16. 

2974
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przeprowadzone kontrole
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Wykres nr 2.17. Wykres nr 2.18. 
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Wykres nr 2.19. Wykres nr 2.20. 

536
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decyzje skierowania do innych prac
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zawiadomienia prokuratury 
o podejrzeniu popełnieniu 

przestępstwa

Wykres nr 2.21. Wykres nr 2.22. 
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5200

4920

3964
3333

3674
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wykroczenia
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Wykres nr 2.23. Wykres nr 2.24. 
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Wykres nr 2.25. Wykres nr 2.26.
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III.  WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH 

ZADAŃ RUTYNOWYCH 
 
 

Realizując program działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w ramach 
działań rutynowych realizowali kontrole w 
następujących tematach: 
• Analizowanie okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy. 
• Kontrole przestrzegania przepisów 

ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO). 

• Sprawdzanie poprawności informacji – 
składanych do ZUS przez pracodawców 
– zawierających dane dla ustalenia 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 
(formularz ZUS IWA). 

• Kontrole zgodności wykonania obiektu z 
projektem budowlanym.  

• Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz 
środków ochrony indywidualnej 
w zakresie oceny ich zgodności z wy-
maganiami zasadniczymi – działania re-
alizowane w ramach nadzoru rynku. 

• Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

• Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

• Ocena ryzyka zawodowego. 
• Kontrole robót wykonywanych w miej-

scach ogólnodostępnych (zagrożenia o 
charakterze publicznym). 

• Przestrzeganie uprawnień pracowni-
czych związanych z rodzicielstwem. 

• Kontrole legalności zatrudnienia. 
• Kontrole przestrzegania przepisów 

ustawy o produktach biobójczych. 
• Kontrole dot. przewozu drogowego to-

warów niebezpiecznych. 
• Kontrole zakładów Ministerstwa Obrony 

Narodowej, Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Policji, Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Straży Granicznej, Służby Więziennej. 

• Kontrole związane z badaniem skarg. 
W dalszej części rozdziału omówiono reali-
zację wyżej wymienionych tematów.  

 
3.1. Analizowanie okoliczności i przy-

czyn wypadków przy pracy
 

 Realizując zadania ustawowe w 2007 
roku inspektorzy pracy Okręgu zbadali 86 
zdarzeń wypadkowych, uznane za wy-
padki przy pracy, w których poszkodowa-
nymi byli pracownicy z naszego regionu.

Tabela nr 3.1. 

Wypadki zbadane przez inspektorów pracy 

                   Pojedyncze Zbiorowe 
            skutki wypadku skutki wypadku 

Rok 
 

Ogółem 
ogółem 
poje-

dyncze 
śmiertelne ciężkie 

uszkodzenie 
ciała 

lekkie 
ogółem 
zbioro-

we 
śmiertelne ciężkie 

uszkodzenie 
ciała 

lekkie 

2001 61 49 11 29   9  12 4 2 22 
2002 73 64 17 33 14   9 2 8 15 
2003 78 58 15 25 18 20 10 6 30 
2004 69 61 21 31  9   8  0 3 17 
2005 70 60 16 26 18 10  3 6 12 
2006 84 73 16 33 24 11 0 2 24 
2007 86 73 18 27 28 13 4 5 38 

Poszkodowani 
2001 77 49 11 29  9 28 4 2 22 
2002 89 64 17 33 14 25 2 8 15 
2003 104 58 15 25 18 46 10 6 30 
2004 81 61 21 31   9 20   0 3 17 
2005 81 60 16 26 18 21   3 6 12 
2006 99 73 16 33 24 26 0 2 24 
2007 120 73 18 27 28 47 4 5 38 

 
Z przedstawionych powyżej danych wynika, 
że w porównaniu do roku ubiegłego, nastą-

pił wzrost liczby zbadanych wypadków przy 
pracy i osób poszkodowanych w tych wy-
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padkach. Wzrosła ilość śmiertelnych ofiar 
wypadków (o 6), liczba wypadków zbioro-
wych (o 2) oraz osób poszkodowanych 
w tych wypadkach (o 14). Zmalała nato-
miast (o 3) ilość poszkodowanych, którzy 
doznali ciężkich obrażeń ciała. Z ogólnej 
liczby 86 wypadków przy pracy 16 było 

wypadkami drogowymi. Skutki wypadków 
drogowych to: 9 ofiar śmiertelnych, 
6 poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami 
ciała i 12 z lekkimi.  
 Struktura wydarzeń będących odchy-
leniem od stanu normalnego przedstawia 
się następująco: 

     Tabela nr 3.2. 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Liczba wy-
padków 

Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchowym 19 
Upadek osoby z wysokości 17 
Pochwycenie lub odrzucenie osoby 7 
Utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obrabianym 5 
Utrata kontroli nad narzędziem lub materiałem obrabianym 5 
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika – do dołu 5 
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika – upadek czynnika z góry  3 
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika – na tym samym poziomie  3 
Przemoc, atak, zagrożenie – ze strony osób spoza zakładu 3 
Inne odchylenie 3 
Utrata kontroli nad obiektem 2 
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby – na tym samym poziomie 2 
Nieskoordynowane, niewłaściwe ruchy 2 
Pożar, zapłon 1 
Inne, niewymienione lub nieokreślone w grupie: odchylenia zw. z elektrycznością, wybuch, pożar 1 
Wypadnięcie, wysypanie – wyrzut substancji w stanie stałym 1 
Przelew, wyciek substancji szkodliwych 1 
Inne, niewymienione lub nieokreślone w grupie: wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych 1 
Uszkodzenie, rozerwanie – tworzące odłamki  1 
Inne, niewymienione lub nieokreślone w grupie: uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, 
upadek, załamanie się czynnika materialnego 

1 

Inne, niewymienione lub nieokreślone w grupie: ruchy ciała bez wysiłku fizycznego 1 
Inne, niewymienione lub nieokreślone w grupie: ruch ciała związany z wysiłkiem fizycznym 1 
Obecność poszkodowanego w strefie zagrożenia 1 

Razem 86 
 

Przedstawione powyżej wydarzenia 
będące odchyleniem od stanu normalnego 
wskazują, jako dominujące wydarzenie: 
utratę kontroli nad środkami transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym – 19 
wypadków (22,0 %). W wypadkach w tej 
grupie wydarzeń poszkodowanych zostało 
30 pracowników, z tego 10 poniosło śmierć, 
6 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 14 ob-
rażeń lekkich. 15 wypadków tej grupy było 
wypadkami drogowymi, zginęło w nich 
9 pracowników. Drugim dominującym wy-
darzeniem był upadek osoby z wysokości – 
17 wypadków (19,7%). W wypadkach w tej 
grupie wydarzeń 5 poszkodowanych ponio-
sło śmierć, 5 doznało ciężkich obrażeń 
ciała, a 7 obrażeń lekkich. Kolejne miejsca 
w tabeli wydarzeń zajmują: pochwycenie 
lub odrzucenie osoby – 7 wypadków 
(8,1%), utrata kontroli nad maszyną lub 
materiałem obrabianym oraz utrata kontroli 
nad narzędziem lub materiałem obrabianym 
– po 5 wypadków  (5,8%). Wypadki te za-
istniały m.in. podczas obsługi obrabiarek 
do drewna i przenośników taśmowych. 
Porównując te dane do danych z 2006 roku 
należy stwierdzić, że w 2007 roku nastąpił 
prawie 3-krotny wzrost wypadków zaistnia-

łych w wyniku upadku z wysokości. Znacz-
nie zmalała natomiast liczba wypadków 
zaistniałych w wyniku upadku czynnika 
materialnego z góry – z 9 do 3 w 2007roku. 

Najczęściej występujące czynniki 
związane z odchyleniem powodujące wy-
padki zbadane przez inspektorów pracy to: 
• pojazdy drogowe – 18, 
• budynki, konstrukcje i ich elementy, 

powierzchnie – nad poziomem gruntu  – 
17, z tego 10 to budynki i ich elementy 
stałe, konstrukcje stacjonarne, a 7 
to konstrukcje ruchome i tymczasowe, 

• maszyny, urządzenia i wyposażenie do 
podnoszenia, przenoszenia i magazy-
nowania – 12, z tego przenośniki ta-
śmowe, kubełkowe, ślimakowe –4, wóz-
ki transportowe – 3, 

• maszyny, urządzenia i wyposażenie 
stacjonarne – 10, z tego obrabiarki 
skrawające i pilarki – 7,   

• materiały, przedmioty, wyroby, części 
maszyn – 8, z tego materiały budowlane 
– 3. 

Najwięcej spośród badanych przez inspek-
torów pracy wypadków zaistniało w miejscu 
produkcji – 25 (29,0 % wszystkich wypad-
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ków), na terenach komunikacyjnych (drogi, 
parkingi) – 16 (18,6 %), na terenie remon-
towanego obiektu – 12 (13,9 %),  na terenie  
budowanego obiektu – 10 (11,6 %). Więk-
szość wypadków – 49, tj. 56,9 %, miało 

miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy.  
Struktura najczęściej powtarzających 

się zawodów osób poszkodowanych przed-
stawia się następująco: 

Tabela nr 3.3. 
Zawód osoby poszkodowanej Ilość pracowników 

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni 15 
Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni  12 
Kierowcy pojazdów  7 
Kowale, ślusarze i pokrewni  5 
Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna  5 
Kierownicy pozostałych wewnętrznych jednostek organizacyjnych  5 
Mechanicy maszyn i urządzeń  4 
Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni  4 
Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania   4 

 
Z przedstawionych powyżej danych 

wynika, że najczęściej wypadkom ulegali 
robotnicy obróbki drewna i stolarze meblowi 
– 15 (12,5%) oraz robotnicy budowlani ro-
bót stanu surowego i pokrewni – 12 
(10,0%). Porównując powyższe dane do 
danych za 2006 r. należy stwierdzić, 
że w 2007r. nastąpił wzrost (o 100%) ilości 

wypadków robotników budowlanych robót 
stanu surowego i pokrewnych: z 6 w 2006 r. 
do 12. Liczba poszkodowanych robotników 
obróbki drewna i stolarzy nie uległa zmianie 
i wynosi 15 osób. 
  Wypadki przy pracy według płci 
pracowników poszkodowanych przedsta-
wiają się następująco:  

 
Tabela nr 3.4. 

Płeć poszkodowanych Ilość pracowników 
Mężczyzna  87 
Kobieta 33 

Razem 120 
  
Dane zamieszczone w tabeli odnośnie 

płci wyraźnie wskazują na dominującą 
wśród poszkodowanych pracowników 
przewagę mężczyzn, którzy stanowili 72,5 
% ogółu poszkodowanych (w 2006 r. – 
86%). W grupie mężczyzn poszkodowa-
nych w wypadkach 19 to ofiary śmiertelne, 
z tego 6 to ofiary kolizji drogowych. W gru-
pie kobiet poszkodowanych w wypadkach 
zanotowano znaczny wzrost, z 14% ogółu 
poszkodowanych w 2006 r. do 27,5% w 
roku 2007. W wyniku wypadków przy pracy 
śmierć poniosły 3 kobiety, wszystkie na 
skutek kolizji drogowych. 
 Najczęściej wypadkom przy pracy 
ulegali pracownicy w przedziale  wiekowym 
41-50 lat – 38 poszkodowanych, co stanowi 
31,7 % ogółu poszkodowanych. W prze-
dziale wiekowym 51-60 lat – 28 poszkodo-
wanych, co stanowi 23,3 % poszkodowa-
nych. W przedziale wiekowym 21-30 lat – 
27 poszkodowanych, co stanowi 22,5 % 
ogółu poszkodowanych i w przedziale 
31-40 lat – odnotowano 23 poszkodowa-
nych, co stanowi 19,2 % ogółu poszkodo-
wanych. Wypadkom uległo również 4 pra-
cowników w wieku do lat 20. W 2007 r. nie 
zanotowano i nie badano wypadku pracow-
nika młodocianego. 

Wszyscy poszkodowani w wypadkach 

przy pracy to obywatele Polski. 
Z analizy wypadków przy pracy wg 

stażu pracy poszkodowanych wynika, że o 
najkrótszym stażu pracy, tj. poniżej 1 roku – 
wypadkom uległo 40 pracowników, co sta-
nowi 33,3 % ogółu poszkodowanych. W 
przedziale stażowym od 1-10 lat wypadkom 
uległo 43 pracowników, którzy stanowili 
35,9 % ogółu poszkodowanych. W prze-
dziale 11-20 i 21-30 lat po 16 pracowników, 
co stanowi po 13,3 %, w przedziale 31-40 
lat – 5 pracowników, co stanowi 4,2 %.  
 Porównując powyższe dane do skut-
ków wypadków stwierdzono, że najczęściej 
w wypadkach uczestniczyli pracownicy o 
stażu 1–10 lat. Z 43 poszkodowanych – 8 
poniosło śmierć, a 10 doznało ciężkich ob-
rażeń. Następna grupa to pracownicy o 
stażu do 1 roku. Z 40 poszkodowanych – 
10 poniosło śmierć, a 15 doznało ciężkich 
obrażeń. Łącznie poszkodowani o stażu do 
lat 10 stanowili prawie 70% ogółu poszko-
dowanych, 82% wszystkich ofiar śmiertel-
nych i 78% poszkodowanych z urazami 
ciężkimi. 
 Analizując dane dotyczące rodzajów 
zawartych umów o pracę, na podstawie 
których poszkodowani świadczyli pracę, 
należy stwierdzić, że 68 poszkodowanych 
(56,7%), w tym 9 ofiar śmiertelnych, za-
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trudnionych było na czas nieokreślony a 52 
(43,3%), w tym 13 ofiar śmiertelnych, na 
czas określony.  

 Przyczyny wypadków przy pracy 
przedstawiają się następująco: 

Tabela nr 3.5. 

Przyczyny wypadków Ilość przy-
czyn 

(O) Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 102 
(L)  Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 85 
(L)  Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 45 
(T)  Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania  techn. i ergonomiczne czynnika materialnego 28 
(L)  Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem  materialnym 21 
(L)  Stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający  bezpiecznego wykonywania pracy 15 
(L)  Nie używanie sprzętu ochronnego przez pracownika 14 
(O) Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 12 
(O)  Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego  10 
(T)  Wady materiałowe czynnika materialnego   3 
(T) Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego  1 

       Razem 336 
 

Przedstawione powyżej dane wskazu-
ją, że najliczniejszą grupą przyczyn są 
przyczyny tkwiące w sferze niewłaściwej 
ogólnej organizacji pracy, które stanowią 
łącznie 34% ogółu przyczyn. W tej grupie 
27% stanowią przyczyny związane z bra-
kiem nadzoru oraz tolerowaniem przez 
osoby nadzoru odstępstw od zasad i prze-
pisów bhp. Natomiast 9% to przyczyny 
obejmujące brak lub niewłaściwe przeszko-
lenie w zakresie bhp i dopuszczenie pra-
cownika do pracy z przeciwwskazaniami 
lub bez badań lekarskich. 

Dwie kolejne z najliczniejszych grup to 
przyczyny tkwiące w sferze nieprawidłowe-
go zachowania się pracownika i niewłaści-
wego samowolnego postępowania, które 
stanowią łącznie 38,7% ogółu przyczyn. 
Wynikają one przede wszystkim z lekcewa-
żenia zagrożenia przez poszkodowanych, 
niewłaściwego operowania kończynami w 
strefie zagrożenia, wykonywania czynności 
bez usunięcia zagrożenia, niedostatecznej 
koncentracji uwagi na wykonywanej czyn-

ności oraz zaskoczenia niespodziewanym 
zdarzeniem. W tej grupie przyczyn stwier-
dzono również 6 przypadków wykonywania 
pracy przez pracownika będącego pod 
wpływem alkoholu – 2 z nich poniosło 
śmierć, 3 doznało ciężkiego uszkodzenia 
ciała.  

Wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 
rozwiązania techniczne i ergonomiczne 
czynnika materialnego stanowiły dominują-
cą grupę przyczyn technicznych i stanowiły 
8,3% wszystkich przyczyn.  

Wg podziału TOL najliczniejszą grupą 
przyczyn są przyczyny ludzkie – 180 przy-
czyn, które stanowią łącznie 53,6,% ogółu 
przyczyn. Drugą w kolejności grupą są 
przyczyny organizacyjne – 124 przyczyn, 
które stanowią 36,9%. Pozostała grupa to 
32 przyczyny techniczne, odpowiednio 
9,5% ogółu przyczyn.  

Wypadki przy pracy wg wielkości za-
kładów przedstawiono w tabeli zamiesz-
czonej poniżej. 

Tabela nr 3.6. 
Zatrudnienie w zakładach pracy Liczba wypadków 

9 i mniej pracowników  17 
10 - 49 pracowników  30 

50 - 249 pracowników  25 
250 i więcej pracowników  14 

Razem 86 
   

Analizując zaistniałe wypadki w wy-
szczególnionych grupach zakładów, należy 
zauważyć, że najwięcej wypadków zaistnia-
ło w zakładach zatrudniających 10-49 pra-
cowników. W tej grupie zakładów najwięcej 
też było poszkodowanych w wypadkach – 
36, z których 9 poniosło śmierć, 11 doznało 
ciężkich obrażeń ciała i 16 obrażeń lekkich. 

W zakładach zatrudniających 50-249 pra-
cowników wypadkom uległo 31 pracowni-
ków, z tego 8 poniosło śmierć, 5 doznało 
obrażeń ciężkich i 18 lekkich. W zakładach 
powyżej 250 zatrudnionych poszkodowa-
nych w wypadkach było 36 pracowników, z 
tego 1 w wyniku doznanych obrażeń zmarł, 
7 doznało obrażeń ciężkich i 28 lekkich. W 
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małych zakładach (do 9 zatrudnionych) 
wypadkom uległo 17 pracowników, z tego 4 
poniosło śmierć, 9 doznało obrażeń cięż-
kich i 4 lekkich.  

Wypadki przy pracy według form wła-
sności zakładów przedstawiono w tabeli 
zamieszczonej poniżej. 

Tabela nr 3.7. 
Forma własności zakładów Liczba wypadków 

                               Państwowa  9 
                               Komunalna  5 
                               Mieszana  1 
                               Prywatna krajowa 60 
                               Prywatna zagraniczna  6 
                               Prywatna mieszana  5 

                              Razem  86 
 
Przedstawione powyżej dane wskazu-

ją, że dominującą formą własności zakła-
dów jest własność prywatna krajowa, w 
której zaistniało 60 wypadków przy pracy, 
co stanowi 69,7% ogółu wypadków. W wy-
padkach w tej grupie zakładów  poszkodo-
wanych zostało 67 osób, z tego 18 poniosło 
śmierć (82% wszystkich wypadków śmier-
telnych), a 21 doznało obrażeń ciężkich 
(65,6% ogółu badanych wypadków cięż-
kich). 

Ilość zbadanych przez inspektorów 
pracy wypadków przy pracy 
w poszczególnych sekcjach gospodarki 
kształtowała się następująco: 
• przetwórstwo przemysłowe – 32 wypad-

ki, w których poszkodowane zostały 52 
osoby, w tym 9 poniosło śmierć, 11 do-
znało obrażeń ciężkich,  

• budownictwo – 19 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 20 osób, 
w tym 6 poniosło śmierć, 7 doznało 
ciężkiego uszkodzenia ciała, 

• handel i naprawy  – 8 wypadków, w 
których poszkodowanych zostało 8 
osób, w tym 1 poniosła śmierć, 4 dozna-
ły obrażeń ciężkich, 

• transport, gospodarka magazynowa i 
łączność – 7 wypadków, w których po-
szkodowanych zostało 10 osób, w tym 1 
poniosła śmierć,  

• rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 5 wy-
padków, w których poszkodowanych zo-
stało 6 osób, w tym 2 poniosły śmierć, 1 
doznała obrażeń ciężkich,  

• zaopatrywanie w energię – 4 wypadki, w 
których poszkodowanych zostało 
6 osób, z tego 2 poniosły śmierć i 1 do-
znała obrażeń ciężkich, 

• działalność usługowa komunalna, so-
cjalna i indywidualna – 3 wypadki, 
w których poszkodowane zostały 3 oso-
by, w tym 1 poniosła śmierć i 1 doznała 
obrażeń ciężkich, 

• górnictwo i kopalnictwo – 2 wypadki, 2 
poszkodowanych,  w tym 1 doznał cięż-
kiego uszkodzenia ciała, 

• obsługa nieruchomości, wynajem i pro-
wadzenie interesów – 2 wypadki, oba 
powodujące ciężkie uszkodzenie ciała, 

• administracja publiczna i obrona naro-
dowa – 2 wypadki, w których poszkodo-
wanych zostało 6 osób, w tym 4 doznały 
obrażeń ciężkich, 

• edukacja – 1 wypadek, w którym po-
szkodowane zostały 3 osoby, 

• pośrednictwo finansowe – 1 wypadek, w 
którym poszkodowane zostały 2 osoby.  

Przedstawiona w sektorach gospodarki 
ilość wypadków i ich skutki nie świadczą, że 
wszystkie były bezpośrednio związane z 
działalnością produkcyjno-usługową. Spo-
śród 86 wypadków przy pracy zbadanych 
przez inspektorów pracy 16 było wypadka-
mi drogowymi (18,6% wszystkich zbada-
nych wypadków), w których poszkodowa-
nych zostało 27 pracowników (22,5% ogółu 
poszkodowanych), w tym 9 ze skutkiem 
śmiertelnym i 6 z ciężkimi obrażeniami cia-
ła. Porównując zaistniałe wypadki w po-
szczególnych sektorach gospodarki należy 
stwierdzić, że nastąpił wzrost wypadków w 
budownictwie: z 12 zaistniałych w 2006 r. 
do 19 w 2007 r. Ogromny niepokój budzi 
też wzrost z 1 do 6 ofiar śmiertelnych i z 3 
do 7 wypadków ciężkich. Jest to 6-krotny 
wzrost wypadków śmiertelnych i 2-krotny 
ciężkich. Należy zaznaczyć, że 5 wypad-
ków śmiertelnych i 5 ciężkich zaistniało w 
wyniku upadku pracownika z wysokości. 

Dokonana analiza zbadanych w okre-
sie sprawozdawczym śmiertelnych, ciężkich 
i zbiorowych wypadków przy pracy wykaza-
ła powtarzalność wypadków zaistniałych w 
podobnych okolicznościach i o zbliżonych 
przyczynach. Dotyczy  to w szczególności 
upadku poszkodowanych z wysokości 
(głównie w budownictwie), gdzie niewłaści-
we wykonanie rusztowania, brak lub niesto-
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sowanie zabezpieczeń przed upadkiem z 
wysokości, brak nadzoru, tolerowanie od-
stępstw do przepisów i zasad bhp są wielo-
krotnie ustalanymi przyczynami dla tego 
rodzaju wypadków. Podobną sytuację za-
uważono badając wypadki zaistniałe pod-
czas obsługi obrabiarek do drewna. Naj-
częściej przyczynami tych wypadków był 
brak urządzeń zabezpieczających części 
ruchome, operowanie kończynami w strefie 
zagrożenia i niestosowanie bądź brak na-
rzędzi pomocniczych (głównie popychaczy). 
Należy zaznaczyć, że  zbadane przez in-
spektorów pracy wypadki zaistniałe w za-
kładach branży budowlanej i przetwórstwie 
przemysłowym stanowiły  prawie 60% 
wszystkich wypadków zbadanych w na-
szym okręgu. 

Przedstawione w niniejszym opraco-
waniu informacje pozwalają na określenie 
podstawowych czynników wpływających na 
ilość i skutki wypadków zaistniałych w za-
kładach naszego województwa, a mianowi-
cie: 
• na wysokość wskaźnika częstości wy-

padków przy pracy decydujący wpływ 
mają wypadki zaistniałe w zakładach 
prowadzących działalność produkcyjną, 
a w szczególności w zakładach produk-
cji drewna i wyrobów z drewna oraz 
prowadzących działalność budowlaną, 

• znaczący udział w wypadkach mają 
kolizje drogowe, w szczególności 
w grupach wypadków, których skutkiem 
było ciężkie uszkodzenie ciała lub 
śmierć poszkodowanych, 

• wiodące przyczyny zaistniałych wypad-
ków tkwiły w tzw. czynniku ludzkim, 
związanym z niewłaściwym zachowa-
niem się pracownika i niewłaściwym 
samowolnym zachowaniem się pracow-
nika; istotną przyczyną wypadków, któ-
rych skutkiem było ciężkie uszkodzenie 
ciała lub śmierć poszkodowanych była 
praca pod wpływem alkoholu; 

• duża liczba przyczyn wypadków była 
związana z nieprawidłową organizacją 
pracy, w tym:  
- brakiem nadzoru; 
- tolerowaniem przez osoby nadzoru 

odstępstw od zasad i przepisów bhp; 
- brakiem lub niewłaściwym przeszko-

leniem pracowników w zakresie bhp;  
- dopuszczaniem pracowników do pra-

cy z przeciwwskazaniami lub bez ba-
dań lekarskich; 

- niewyposażeniem pracowników w 
środki ochrony indywidualnej. 

• duży udział w wypadkach mają pracow-
nicy o najkrótszym stażu pracy (prze-

ważnie zatrudniani na podstawie umów 
na czas określony), którzy posiadają 
małe doświadczenie i brak nawyku bez-
piecznego wykonywania pracy; w 
szczególności jest to widoczne w fir-
mach branży budowlanej,  

• niezadowalający stan technicznego 
bezpieczeństwa pracy, w tym wyposa-
żenie stanowisk pracy w maszyny i 
urządzenia o przestarzałej konstrukcji, 
stosowanie niewłaściwych rozwiązań 
technicznych i ergonomicznych oraz ni-
ska mechanizacja prac w zakładach 
produkujących drewno i wyroby z drew-
na oraz w zakładach prowadzących 
działalność budowlaną. 

 
W wyniku działalności kontrolnej zwią-

zanej z badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, inspektorzy pracy 
zastosowali następujące środki prawne: 

- wydali 100 decyzji nakazowych, 
- wstrzymali wykonywanie prac w 14 

przypadkach,  
- wystosowali 56 wystąpień zawiera-

jących 175 wniosków,  
- skierowali  do sądów 7 wniosków o 

ukaranie,  
- nałożyli 32 mandaty karne na 

łączną sumę 31.200,- zł., 
- w 3 przypadkach zastosowali śro-

dek wychowawczy, 
- skierowali do prokuratury 4 zawia-

domienia o popełnieniu przestęp-
stwa. 

Wydane decyzje nakazowe związane z 
badanymi wypadkami najczęściej dotyczyły 
maszyn i urządzeń technicznych – 33 de-
cyzje (33% wszystkich decyzji), innych za-
gadnień bezpieczeństwa i higieny pracy – 
21 decyzji (21 %), stanowisk i procesów 
pracy – 13 decyzji (13 %), przygotowania 
pracowników do pracy – 13 decyzji (13%), 
transportu – 10 decyzji (10%), czynników 
szkodliwych i uciążliwych, środków ochrony 
indywidualnej – 5 decyzji (5%). Wnioski 
wydane w wystąpieniach, związane z ba-
danymi wypadkami, najczęściej dotyczyły 
nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczno-
ści i przyczyn wypadków przy pracy – 114 
wniosków, przygotowania pracowników do 
pracy – 29 wniosków, stanowisk i procesów 
pracy – 12 wniosków, maszyn i urządzeń 
technicznych – 8 wniosków. Stanowią one 
łącznie 94,1% wszystkich wniosków.  

W wyniku wydanych decyzji i skierowa-
nych wniosków pracodawcy podjęli działa-
nia w zakresie: 
- wyposażenia maszyn i urządzeń w 

wymagane urządzenia ochronne, 
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- opracowania i udostępnienia pracow-
nikom instrukcji bhp dotyczących pro-
cesów technologicznych oraz obsługi 
maszyn i urządzeń technicznych, 

- zapewnienia właściwych elementów 
sterowniczych mających wpływ 
na bezpieczeństwo obsługi eksploato-
wanych maszyn, 

- zapewnienia prawidłowego posado-
wienia, montażu i wyposażenia rusz-
towań w wymagane elementy zabez-
pieczające, 

- poprawy stanu technicznego przeno-
śników i wózków z napędem silniko-
wym, 

- przeprowadzania kontroli technicznych 
eksploatowanych maszyn i urządzeń, 

- wyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, 

- przeszkolenia pracowników w zakresie 
bhp, 

- poddania pracowników odpowiednim 
badaniom lekarskim, 

- opracowania oceny ryzyka zawodowe-
go, 

- poinformowania pracowników o ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywa-
ną pracą. 

Z uzyskanych od pracodawców odpowiedzi 
o realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych wynika, że praco-

dawcy wykonali 76,0 % decyzji i zrealizo-
wali 71,4 % wniosków.  

Problem wysokiej wypadkowości w 
województwie warmińsko-mazurskim po-
woduje potrzebę kontynuowania przez 
Okręg szeregu przedsięwzięć mających na 
celu przeciwdziałanie zagrożeniom wypad-
kowym. Polegają one przede wszystkim na 
ukierunkowaniu działalności prewencyjnej 
na zakłady i sekcje gospodarki charaktery-
zujące się wysokimi wskaźnikami częstości 
i ciężkości wypadków.  

 
*** 

Oprócz wypadków przy pracy, w któ-
rych poszkodowanymi byli pracownicy, w 
2007 roku inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie zbadali 6 
wypadków zaistniałych przy wykonywaniu 
czynności na innej podstawie niż stosunek 
pracy. Spośród 6 poszkodowanych - 1 oso-
ba poniosła śmierć, 2 doznały ciężkiego 
uszkodzenia ciała. W 2006 roku zbadano w 
Okręgu 9 wypadków tego typu, w których 
poszkodowanych zostało 9 osób, w tym 3 
poniosły śmierć, 2 doznały ciężkiego 
uszkodzenia ciała.  

Struktura wydarzeń będących odchy-
leniem od stanu normalnego  przedstawia 
się następująco: 

Tabela nr 3.8. 
Wydarzenie powodujące wypadek Liczba osób 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry 2 
Upadek osoby  z wysokości – na niższy poziom 1 
Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym 1 
Utrata kontroli nad maszyną lub obrabianym elementem 1 
Pochwycenie lub odrzucenie osoby 1 

Razem 6 
 

Porównując strukturę wydarzeń będą-
cych odchyleniem od stanu normalnego do 
wypadków, które wystąpiły w 2006 r. należy 
stwierdzić, że obecnie zmniejszyła się licz-

ba upadków z wysokości z 4 do 1 wypadku. 
Struktura zawodów osób poszkodowa-

nych przedstawia się następująco: 

Tabela nr 3.9. 
Zawód osoby poszkodowanej Liczba osób 

Kierownicy małych przedsiębiorstw 1 
Robotnicy budowlani robót stanu surowego 1 
Robotnicy leśni i pokrewni 1 
Robotnicy obróbki drewna, stolarze.... 1 
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna 1 
Operatorzy pojazdów wolnobieżnych 1 

Razem  6 
 
Wypadkom tym uległo 6 mężczyzn. 

Przedział wiekowy poszkodowanych: do lat 
20 – 1 osoba, 31-40 lat – 2 osoby, 41-50 lat 
– 1 osoba, 51-60 – 2 osoby. Poszkodowani 

ulegli wypadkom podczas wykonywania 
czynności wynikających z umów zlecenia 
zawartych na okres krótkotrwały.  

Poszkodowani świadczyli pracę na 
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rzecz: budownictwa – 2, zakładów handlo-
wych i naprawy pojazdów – 2, przetwórstwa 
przemysłowego – 1 oraz leśnictwa – 1 oso-
ba. W 4 przypadkach poszkodowani byli 
zatrudnieni przez pracodawców zatrudnia-

jących do dziewięciu pracowników. 
Przyczyny wypadków ustalone przez 

inspektorów pracy przedstawiają się nastę-
pująco: 

 
Tabela nr 3.10. 

Przyczyny wypadków Ilość przyczyn 

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 9 
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 7 
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 7 
Wady konstrukcyjne 4 
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym  2 
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 1 
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika 1 
Stan psychofizyczny pracownika 1 

Razem 32 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że 
w sumie wystąpiły 32 przyczyny, z których 
4 (12,5%) były przyczynami technicznymi, 8 
(25%) miało charakter   organizacyjny, a 20 
(62,5%) tzw. ludzki.  

W wyniku działalności kontrolnej zwią-
zanej z badaniem wypadków inspektorzy 
pracy zastosowali następujące środki 
prawne: 
- wydali 9 decyzji nakazowych, 
- wystosowali 3 wystąpienia zawierające 

5 wniosków,  
- skierowali do sądu 1 wniosek o ukara-

nie,  
- nałożyli 2 mandaty karne na łączną 

sumę 2.500,- zł. 
Wydane decyzje nakazowe dotyczyły: nie-
właściwego stanu technicznego obrabiarek 
do drewna i do metalu, braku instrukcji 
bezpiecznej obsługi maszyny na stanowi-
sku pracy, niesporządzenia dokumentacji 
powypadkowej. Wnioski wydane w wystą-
pieniach, związane z badanymi wypadkami, 
dotyczyły m.in.: prawidłowego zabezpie-
czania prowadzonych prac na wysokości, 
informowania organów PIP o zaistnieniu 
wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbio-
rowego, sporządzania właściwej dokumen-
tacji powypadkowej i rejestrowania wypad-
ków. Z uzyskanych od pracodawców i 
przedsiębiorców odpowiedzi o realizacji 
środków prawnych wynika, że wykonali oni 
88,9% decyzji nakazowych i 100% wnio-
sków ujętych w wystąpieniach. W wyniku 
wydanych decyzji nakazowych i wniosków 
m.in.: wyposażono obrabiarkę do metalu 
(wiertarkę kolumnową) w wyłącznik zatrzy-
mania awaryjnego o charakterze dłonio-
wym, wyposażono stanowisko pracy w 
instrukcję bezpiecznej obsługi. W 2 przy-
padkach pracodawcy dokonali ustaleń i 

sporządzili odpowiednią dokumentację 
powypadkową, a w 1 przypadku dokonano 
prawidłowej rejestracji zaistniałego wypad-
ku. W 1 przypadku pracodawca został po-
uczony i zobowiązał się do bezpiecznego 
wykonywania prac na wysokości, tj. m.in. z 
użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. 

 
*** 

W roku sprawozdawczym w Okręgo-
wym Inspektoracie Pracy odnotowano jed-
no zdarzenie potencjalnie wypadkowe. W 
kwietniu 2007 roku podczas prowadzenia 
prac remontowych związanych z wymianą 
pokrycia dachowego doszło do zapalenia 
się bloków styropianowych składowanych w 
wiacie magazynowej. Pomimo podjęcia 
natychmiastowej akcji gaśniczej pożar roz-
przestrzenił się na drugą wiatę magazyno-
wą, w której przechowywano surowiec poli-
styren spieniony, gotowe produkty styropia-
nowe oraz nową maszynę (mieszalnik do 
barwienia polistyrenu). W wyniku pożaru 
całkowicie spłonęły obie wiaty. Żaden z 
pracowników firmy wykonującej remont 
dachu oraz strażaków nie doznał obrażeń 
ciała. Na podstawie przeprowadzonych 
ustaleń inspektor pracy uznał, że najbar-
dziej prawdopodobną przyczyną wypadku 
było zaprószenie ognia przez pracowników 
wykonujących prace demontażu dachu 
wiaty magazynowej – spadające iskry pod-
czas cięcia blachy trapezowej szlifierką 
kątową mogły spowodować zapalenie się 
bloków styropianu. Według inspektora pra-
cy podczas organizacji prac remontowych 
wykonywanych przez firmę zewnętrzną 
doszło do szeregu naruszeń przepisów 
bezpieczeństwa pracy. Brak było koordyna-
tora sprawującego nadzór nad bezpieczeń-
stwem pracy wszystkich pracowników za-
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trudnionych w tym samym miejscu, nie 
ustalono zasad współdziałania firm wykonu-
jących prace na terenie zakładu. Ponadto 
pracownicy firmy remontowej nie zostali 
zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego oraz instrukcją zabezpieczenia 
prac pożarowo niebezpiecznych. W efekcie 
prace te wykonywano bez polecenia pi-
semnego. Nieprawidłowości stwierdzone 
podczas ustalania okoliczności i przyczyn 
pożaru były przedmiotem wydanych przez 
inspektora pracy środków prawnych. 

 
*** 

W 2007 roku inspektorzy pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w ramach reali-
zacji tematu dotyczącego analizowania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy sprawdzili prawidłowość 451 do-
kumentacji powypadkowych, w tym 24 
dot. zdarzeń, które nie zostały uznane za 
wypadki przy pracy. Kontrole te przeprowa-
dzono w 110 zakładach. W 106 spośród 
nich stwierdzono w tym przedmiocie uchy-
bienia. Stwierdzone nieprawidłowości 
przedstawia tabela, która została zamiesz-
czona poniżej. 

Tabela nr 3.11. 

 
Ujawnione nieprawidłowości 

 
 

Liczba 
ujawnio-

nych przy-
padków 

nieprawi-
dłowego 
postępo-

wania 

Liczba 
zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości

 

Zgłaszanie wypadków:   73 30 
- zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego w odległym terminie   52 19 
- zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora  PIP w odległym terminie 7 7 
- niezgłoszenie wypadku przez przełożonego osoby poszkodowanej  12 3 
- niezawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy PIP   2 2 
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku: 215 75 
- nieprzystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku bądź niesporządzenie 

dokumentacji powypadkowej 2 2 

- przystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku z  nieuzasadnioną zwłoką 82 31 
- ustalenie tylko  okoliczności  wypadku  8  7 
- ustalenie tylko części przyczyn wypadku 51 31 
- ustalenie innych przyczyn wypadku  niż wynikające z analizy inspektora pracy 10 9 
- niewłaściwy skład zespołu powypadkowego 28 22 
- zaniechanie oględzin miejsca wypadku, a także wykonania innych czynności koniecz-

nych do zebrania dowodów dotyczących wypadku 7 6 

- wyrażenie zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń  lub dokonania zmian w miejscu 
wypadku 0 0 

- wyrażenie zgody na uruchomienie maszyn i innych  urządzeń technicznych lub doko-
nanie zmian w miejscu wypadku bez uzgodnienia z właściwym inspektorem pracy lub 
innym organem 

3 3 

- brak w treści protokółu powypadkowego informacji na temat przyczyn opóźnień w 
dochodzeniu powypadkowym - przekroczenie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o 
wypadku  

5 5 

- brak uzasadnienia (wskazania dowodów) do nieuznania wypadku za wypadek przy 
pracy 1 1 

- niezamieszczenie w protokóle powypadkowym naruszonych przez pracodawcę w 
związku z wypadkiem przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp lub innych 
przepisów dot. ochrony zdrowia 

6 6 

- zamieszczenie w protokole powypadkowym bez uzasadnienia (wskazania dowodów) 
stwierdzenia, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez spowodowane 
rażącym niedbalstwem przepisów bhp przez poszkodowanego przepisów bhp, spowo-
dowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

3 3 

- niedotrzymanie 5-cio dniowego terminu zatwierdzenia protokółu przez pracodawcę  9  8 
Wnioski i środki profilaktyczne: 37 22 
- nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych, w tym wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek 6 5 
- ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadku        24 17 
- niezastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych 7 4 
Rejestracja wypadków: 47        14 
- brak rejestru wypadków   5 5 
- nierejestrowanie wszystkich wypadków  42 9 
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Statystyczna karta wypadku: 18 8 
- niesporządzenie karty 3 1 
- sporządzenie karty w sposób nieprawidłowy 6 5 
- niewysłanie  karty w terminie do urzędu statystycznego 9 3 
 

Kontrole przeprowadzone przez in-
spektorów pracy w zakresie przestrzegania 
postanowień rozporządzenia w sprawie 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy w dalszym ciągu wskazują na 
występowanie nieprawidłowości w tym za-
kresie. W zakresie zgłaszania wypadków 
najczęstszą nieprawidłowością było zgło-
szenie wypadku przez poszkodowanego w 
odległym terminie – dotyczy to 11,5% ogółu 
zbadanych dokumentacji. W 2006r. niepra-
widłowość ta wystąpiła w 6,8% badanych 
dokumentacji. W zakresie ustalania oko-
liczności i przyczyn wypadku dominujące 
nieprawidłowości to: 
- przystępowanie do ustalania okoliczno-

ści i przyczyn wypadku z  nieuzasadnio-
ną zwłoką – 18,2% zbadanych doku-
mentacji (w 2006 r. – 16,3%), 

- ustalenie tylko części przyczyn wypadku 
– 11,3% zbadanych dokumentacji 
(w 2006r. – 11,5%), 

- niewłaściwy skład zespołu powypadko-
wego – 6,2% ogółu dokumentacji  
(w 2006r. – 5,5%). 

W wymienionej grupie stwierdzono zmniej-
szenie liczby nieprawidłowości związanych 
z:   
- ustaleniem tylko okoliczności wypadku – 

nieprawidłowości wystąpiły w 1,8% zba-
danych dokumentacji, w 2006r. w 
11,3%, 

- zaniechaniem oględzin miejsca wypad-
ku – nieprawidłowości wystąpiły w 1,6% 
zbadanych dokumentacji, poprzednio w 
5,8%, 

- niezamieszczaniem w protokołach po-
wypadkowych naruszonych przez pra-
codawcę przepisów – nieprawidłowości 
wystąpiły w  1,3% ogółu dokumentacji, 
poprzednio w 2,7%. 

W zakresie określania wniosków i stosowa-
nia środków profilaktycznych stwierdzono 
znaczną poprawę. I tak: 
- nieokreślenie środków i wniosków profi-

laktycznych miało miejsce w 1,3% wy-
padków, poprzednio w 6,8%, 

- ustalenie środków i wniosków nieade-
kwatnych do przyczyn wypadków miało 
miejsce w 5,3% dokumentacji, natomiast 
w 2006r. w 13,8%, 

- niezastosowanie przez pracodawcę 
środków i wniosków profilaktycznych 
stwierdzono w 1,6% dokumentacji, 
uprzednio w 6,5%. 

Niepokojąco wzrosła liczba przypadków 
nierejestrowania wszystkich wypadków. W 
2007 roku pracodawcy nie zarejestrowali 42 
wypadków, podczas gdy  w 2006 roku – 8 
wypadków. 

Z przeprowadzonych w tym temacie 
kontroli wynika, że najczęstszymi przyczy-
nami naruszeń obowiązujących w tym za-
kresie przepisów były: 
- brak dostatecznej znajomości przepisów 

rozporządzenia w sprawie ustalania oko-
liczności i przyczyn wypadków, 

- unikanie przez zespoły powypadkowe i 
pracodawców ujawniania prawdziwych 
przyczyn i okoliczności wypadków, 
wskazujących na błędy i zaniedbania w 
sferze organizacji pracy i technicznego 
bezpieczeństwa pracy, 

- lekceważenie wymagań dotyczących 
trybu postępowania powypadkowego, 
polegające m.in. na przystępowaniu do 
ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ku z nieuzasadnioną zwłoką, nie doko-
nywania oględzin miejsca wypadku.  

- trudności pracodawcy w powołaniu ze-
społu w prawidłowym składzie (dotyczy 
to małych zakładów pracy).  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy: 
- wydali 6 decyzji nakazowych, 
- wystosowali do pracodawców 79 wystą-

pień zawierających 219 wniosków, 
- w 2 przypadkach zawiadomili prokuratu-

rę o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa.  

Wydane decyzje nakazowe dotyczyły braku 
rejestrów wypadków przy pracy oraz nie-
przeprowadzenia dochodzenia powypad-
kowego i niesporządzenia dokumentacji 
powypadkowej. Wnioski wydane w wystą-
pieniach dotyczyły m.in.: nieprawidłowego 
składu zespołu powypadkowego, przystę-
powania do badania wypadku 
z nieuzasadnioną zwłoką, nieustalenie 
przyczyn lub ustalenie przyczyn nieade-
kwatnych do okoliczności wypadku, nie-
przedstawienie wniosków i środków profi-
laktycznych adekwatnych do przyczyn wy-
padku. 
 Z uzyskanych od pracodawców odpo-
wiedzi dotyczących realizacji wydanych 
przez inspektorów pracy środków praw-
nych, wynika, że pracodawcy wykonali 
83,3% wydanych decyzji. M.in. założono 
rejestry wypadków przy pracy oraz 
w 1 przypadku przeprowadzono dochodze-
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nie i sporządzono protokół powypadkowy. 
Realizując wnioski zawarte w wystąpie-
niach pracodawcy m.in. podjęli działania w 
zakresie: 
- powoływania zespołu powypadkowego o 

właściwym składzie, 
- niezwłocznego przystępowania przez 

zespół do badania wypadku, 
- ustalania przyczyn adekwatnych do 

okoliczności wypadku, 
- przedstawiania i zastosowania w prakty-

ce wniosków i środków profilaktycznych, 
- przedstawiania wniosków i środków 

adekwatnych do przyczyn wypadku. 
Z uzyskanych od pracodawców odpowiedzi 
dotyczących realizacji wydanych przez 
inspektorów pracy wniosków wynika, że 
pracodawcy wykonali lub przyjęli 
do stosowania 181 wniosków, co stanowi 
83 % wszystkich wniosków. 

Reasumując należy stwierdzić, że do-
chodzenia powypadkowe prowadzone w 
zakładach są pod względem jakościowym 
nadal wysoce niezadowalające. Należy 
podkreślić, że efektem tego jest nieznajo-
mość rzeczywistych przyczyn wypadków, a 
w konsekwencji brak właściwej działalności 
prewencyjnej. 

 
3.2. Kontrole przestrzegania przepisów 

ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO)

 
Od czterech lat Państwowa Inspekcja 

Pracy kontroluje przestrzeganie przepisów 
ustawy o organizmach genetycznie zmody-

fikowanych. W 2007 roku w naszym regio-
nie nie stwierdzono przypadku zamkniętego 
użycia organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych (według informacji uzyskanych z 
Ministerstwa Ochrony Środowiska w 2007 
roku żaden pracodawca z naszego terenu 
nie złożył wniosku o wydanie zgody na 
prowadzenie operacji zamkniętego użycia 
GMO). W związku z powyższym, w roku 
sprawozdawczym w Okręgu nie została 
przeprowadzona ani jedna kontrola w te-
macie. 

 
3.3. Sprawdzanie poprawności informa-

cji – składanych do ZUS przez pra-
codawców – zawierających dane dla 
ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe (formularz ZUS IWA)

 
Celem kontroli przeprowadzanych w 

ramach tematu, podobnie jak w latach po-
przednich, było sprawdzenie danych zawar-
tych w druku ZUS IWA „Informacja o da-
nych do ustalenia składki na ubezpieczenie 
wypadkowe” podanych przez płatnika skła-
dek i ewentualne powiadomienie jednostki 
terenowej ZUS o stwierdzonych nieprawi-
dłowościach z podaniem prawidłowych 
danych. 

W związku z realizacją tematu w cza-
sie od 1 lutego 2007 roku do 31 stycznia 
2008 roku inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie u 719 pra-
codawców - płatników składek sprawdza-
li dane zawarte w drukach ZUS IWA 

Wykres nr 3.1. 

Liczba pracodawców, u których sprawdzano poprawność 
wypełnienia formularza ZUS IWA  

3
4
5

13
21

27
34
35
36

45
50

58
132

229

27

Rybactwo
Górnictwo

Pośrednictwo finansowe
Hotele i restauracje

Zaopatrzenie w energię
Rolnictwo, leśnictwo

Transport, składowanie
Administarcja publiczna

Działalność usługowa
Ochrona zdrowia

Obsługa nieruchomości i firm
Budownictwo

Edukacja
Handel i naprawy

Przetwórstwo przemysłowe

 
 

W trakcie kontroli stwierdzono 36 
przypadków podania przez pracodawców – 
płatników składek nieprawidłowych danych 

w formularzu ZUS IWA. W 11 przypadkach 
jeszcze w trakcie kontroli pracodawca sko-
rygował dane i przesłał korektę do ZUS. W 
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pozostałych 25 przypadkach inspektorzy 
pracy poinformowali ZUS o podaniu przez 
pracodawców nieprawidłowych danych w 
formularzach ZUS IWA. We wszystkich tych 
przypadkach podjęto stosowne działania. W 
większości tych spraw pracodawcy skory-
gowali dane zaraz po kontroli inspektora 
pracy, jeszcze przed podjęciem postępo-
wania przez ZUS. W efekcie, łącznie skory-
gowano dane w 33 formularzach ZUS IWA. 

W pozostałych 3 przypadkach, na dzień 
sporządzania niniejszego sprawozdania, 
ZUS nie przekazał informacji o efektach 
postępowania.  

W tabelach zamieszczonych poniżej  
określono charakter stwierdzonych błędów 
w formularzach ZUS IWA oraz określono 
odsetek pracodawców, u których stwier-
dzano błędy w latach 2005-2007. 

Tabela nr 3.12. 

Nazwa bloku/pozycji Liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości 

1. 2. 
 

I. Dane organizacyjne 
1. Identyfikator informacji - 

 

II. Dane identyfikacyjne płatnika 
1. NIP - 
2. REGON - 
3. Pesel - 
4. Inny numer – rodzaj dokumentu - 
5. Seria i numer dokumentu - 
6 Nazwa skrócona - 
7. Nazwisko - 
8. Imię pierwsze - 

 

III. Liczba ubezpieczonych 
Liczba ubezpieczonych 1 

Liczba przypadków zawyżenia danych (zawożono o 21 osób) 1 
1. 

Liczba przypadków zaniżenia danych - 
 

IV. Dane do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składek 
1. Rodzaj działalności wg PKD - 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 14 
Liczba przypadków zawyżenia danych (zawyżono o 7) 5 

2. 

Liczba przypadków zaniżenia danych (zaniżono o 12) 9 
Liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich 1 

Liczba przypadków zawyżenia danych (nie zawyżono) - 
3. 

Liczba przypadków zaniżenia danych (zaniżono o 2) 1 
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 21 

Liczba przypadków zawyżenia danych (zawyżono o 26) 3 
4. 

Liczba przypadków zaniżenia danych (zaniżono o 252) 18 
 

V. Adres do korespondencji 
1. Kod pocztowy - 
2. Miejscowość - 
3. Ulica - 
4. Numer domu - 
5. Numer lokalu - 

Tabela nr 3.13. 
Odsetek skontrolowanych płatników 

składek, u których stwierdzono nieprawi-
dłowości w informacji  ZUS IWA Zagadnienia objęte kontrolą 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem 2,6% 3,7% 1,9% 
liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich 0,1% 0,4% 0,1% 
liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 4,5% 4,0% 2,9% 
rodzaj działalności wg PKD 1,0% 0,2% 0,0% 
liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego 1,4% 0,5% 0,1% 
dane identyfikacyjne i adresowe płatników składek  0,2% 0,0% 0,0% 

 
Z analizy wyników kontroli wynika, że 

najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to 
zamieszczanie w formularzu ZUS IWA 
błędnych danych dot.: liczby osób zatrud-
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nionych w warunkach zagrożenia oraz licz-
by osób poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy (ogółem). W ocenie inspektorów 
pracy podstawowe przyczyny nieprawidło-
wego wypełnienia formularza ZUS IWA to: 
nieznajomość przepisów prawa przez pra-
codawców i osoby działające w jego imie-
niu, a także sporadyczne co prawda, ale 
lekceważenie tych przepisów. 
 
3.4. Kontrole zgodności wykonania 

obiektu z projektem budowlanym
  

Od wielu lat celem kontroli przeprowa-
dzanych w ramach tematu jest ocena speł-
niania wymogów bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez obiekty i pomieszczenia pracy, 
a także tereny zakładów pracy, które są 
albo mają być miejscem działalności praco-
dawców. Ponadto inspektorzy pracy w trak-
cie tych kontroli dokonują oceny pracy rze-
czoznawców opiniujących projekty, na pod-
stawie których są budowane lub przebudo-
wywane te obiekty i pomieszczenia pracy.  

W 2007 roku inspektorzy pracy w trak-
cie 367 kontroli uczestniczyli w przejmowa-
niu do eksploatacji obiektów nowo wybu-
dowanych lub przebudowanych zakładów 
pracy. Obiekty nowe stanowiły prawie 75%. 
Pozostałe to obiekty przebudowane, zmo-
dernizowane lub adaptowane do nowych 
potrzeb. 

  
Wykres nr 3.2. 

Stanowiska inspektorów pracy, zajmowane w związku z 
przekazywaniem do eksploatacji obiektów

5%

83%

12%

brak sprzeciwu, uwag itp.
zgłoszone sprzeciwy
zgłoszone uwagi

 
Część zgłaszanych do użytkowania 

obiektów nie spełniała wymagań wynikają-
cych z przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W 19 przypadkach inspektorzy pracy 
stwierdzili, że obiekt nie został wykonany 
zgodnie z zatwierdzonym projektem budow-
lanym. W tych przypadkach zgłaszano 
sprzeciwy, o których mowa w art. 56 Prawa 
budowlanego. Do kolejnych obiektów wnie-
siono uwagi. Ogółem inspektorzy pracy 
zgłosili 113 uwag. W pozostałych  przypad-
kach nie wniesiono sprzeciwu lub uwagi. 
Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli zgodności wykonania 
obiektu z projektem wynikają z błędów po-
pełnionych przez projektantów na etapie 
opracowywania dokumentacji techniczno-
budowlanej oraz niedokończenia przez 
inwestora procesu budowlanego. Inwesto-
rzy chcąc przyśpieszyć procedurę odbioro-
wą, bardzo często przedwcześnie zgłaszają 
inwestycję do odbioru, będąc świadomymi, 
że obiekt nie jest w pełni gotowy.  

Zdecydowana większość dokumentacji 

obiektów, w przekazywaniu których do eks-
ploatacji uczestniczyli inspektorzy pracy 
była zaopiniowana przez rzeczoznawców 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W jednym przypadku wysłano do organu 
wydającego pozwolenie na budowę obiektu 
informację o niezaopiniowaniu projektu 
budowlanego przez rzeczoznawcę do 
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
kolejnym przypadku skierowano do rzeczo-
znawcy pismo w związku z wydaniem przez 
niego nierzetelnej opinii (nie dokonał on 
poprawek i nie wniósł uwag w stosunku do 
błędnie opracowanych projektów). Uchy-
bienia nie były na tyle poważne, iż byłoby 
zasadne cofnięcie mu uprawnień. W jed-
nym przypadku do właściwego organu bu-
dowlanego skierowano zawiadomienie o 
użytkowaniu obiektu bez wymaganego 
pozwolenia. 

*** 
W roku sprawozdawczym  wpłynęło do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy 40 wnio-
sków od inwestorów i pracodawców na 
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wyrażenie zgody na zastosowanie w po-
mieszczeniach stałej pracy wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego i 98 wniosków o 

wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-
czeń stałej pracy poniżej poziomu otaczają-
cego terenu. 

 
Wykres nr 3.3. Wykres nr 3.4. 

40 30
liczba wniosków wyrażone zgody

Rozpatrywanie wniosków o 
odstępstwo od oświetlenia 

naturalnego

98 92

liczba wniosków wyrażone zgody

Rozpatrywanie wniosków o 
odstępstwo od usytuowania 

pomieszczenia

 
Wnioski te, po dokonaniu szczegóło-

wej analizy, niekiedy po uzupełnieniu 
przedłożonej dokumentacji, zostały rozpa-
trzone pozytywnie w 30 przypadkach doty-
czących oświetlenia i 92 przypadkach doty-
czących usytuowania pomieszczeń.  

 
3.5. Kontrole nowych maszyn, urządzeń 

oraz środków ochrony indywidual-
nej w zakresie oceny ich zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi – 
działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku

 
W 2007 roku, podobnie jak w latach 

ubiegłych, urząd realizował zadanie zwią-
zane z kontrolą i prowadzeniem postępo-
wania w zakresie spełniania wymagań za-
sadniczych przy wprowadzaniu do obrotu 
wyrobów – w ramach systemu nadzoru 
rynku. Zadanie to realizowano między in-
nymi w trakcie kontroli związanych z wyda-

waniem opinii na wniosek organów celnych 
oraz kontroli sprawdzających związanych z 
otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. 

W ramach tematu inspektorzy pracy 
Okręgu poddali ocenie 10 wyrobów w trak-
cie rutynowych kontroli. Dalszych 13 wyro-
bów oceniali oni na wniosek organów cel-
nych, które zwróciły się o wydanie opinii o 
tych wyrobach. Ponadto Okręgowy Inspek-
tor Pracy prowadził postępowanie wyjaśnia-
jące w sprawie 6 wyrobów, które były oce-
niane przez inspektorów pracy z innych 
Okręgów, a następnie dokumentacje z tych 
ocen zostały przekazane do Okręgowego 
Inspektora Pracy w Olsztynie, ponieważ 
wprowadzającym wyrób do obrotu był pod-
miot z naszego regionu. Łącznie w ramach 
tematu w mniejszym lub większym zakresie 
oceniano 29 wyrób wprowadzonych do 
obrotu od 1 maja 2004 roku. W tabelach 
zamieszczonych poniżej zawarto zakres i 
efekty tych kontroli. 

Tabela nr 3.14. 
Dane dotyczące liczby wyrobów ocenianych w ramach tematu przez inspektorów pracy 

z uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia 
 

Maszyny Wyposażenie Środki ochrony
indywidualnej 

Urządzenia 
eksploatowane 
w atmosferze 
wybuchowej 

Proste zbiorni-
ki ciśnieniowe 

SPV 

Urządzenia 
spalające 

paliwa gazowe

Urządzenia 
ciśnieniowe 

PED 

Urządzenia 
dźwigowe LD 

95/16/WE 
MD elektryczne 

LVD PPE 
89/686/EWG 

98/37/WE 
73/23/EWG 87/404/EWG GAD 97/23/WE 

94/9/ 90/396/EWG
 

Liczba ocenianych wyrobów ogółem 
19 - - - - - 4 - 

 

Liczba wyrobów ocenianych w ramach rutynowych działań 
6 - - - - - 4 - 

Liczba wyrobów ocenianych na wniosek organów celnych 
13 - - - - - - - 

 

Liczba wyrobów, co do których inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości 
6 - - - - - 4 - 

Liczba wyrobów, co do których inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości 
13 - - - - - - - 

 

Liczba wyrobów, wobec których działania ostatecznie zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobrowol-
nych działań producenta/importera/dostawcy 

11 - - - - - - - 
Liczba wyrobów w stosunku, do których wydano ostatecznie negatywną opinię  

w związku z wnioskiem organu celnego 
- - - - - - - - 
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Liczba wyrobów, w przypadku których dokumentację z oceny inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Olsztynie przekazali do innego OIP w celu wszczęcia postępowania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 

2 - - - - - - - 
 

 

Tabela nr 3.15. 
 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba wyrobów, 

których dot. niepra-
widłowości 

 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 3 
Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 12 
Nieprawidłowości w zakresie wystawienia wymaganego certyfikatu oceny typu WE 10 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami:  
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania wyrobu 2 
- brak lub niewłaściwe (niezgodne z normą) znakowanie wyrobu – identyfikacja, piktogramy, 

barwy bhp itp. - 

- brak  instrukcji użytkowania 1 
- instrukcja w języku obcym - 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 1 

 
Tabela nr 3.16. 

Dane ogólne dotyczące postępowań prowadzonych w ramach tematu przez okręgowego inspektora pracy z 
uwzględnieniem podziału na dyrektywy nowego podejścia 

 
Maszyny 

MD 
98/37/WE 

Wyposażenie 
elektryczne 

LVD 
73/23/EWG 

Proste zbiorni-
ki ciśnieniowe 

SPV 
87/404/EWG

Urządzenia 
spalające 

paliwa gazowe
GAD 

90/396/EWG

Urządzenia 
ciśnieniowe 

PED 
97/23/WE 

Urządzenia 
dźwigowe LD 

95/16/WE 

Środki ochrony
indywidualnej 

PPE 
89/686/EWG 

Urządzenia 
eksploatowane 
w atmosferze 
wybuchowej 

94/9/ 
 

Liczba wyrobów ocenianych w innych Okręgach, w przypadku których dokumentację z oceny przekazano do Okręgo-
wego Inspektora Pracy w Olsztynie celem dalszego postępowania 

4 - - - 2 - - - 
Liczba wyrobów ocenianych przez inspektora pracy OIP Olsztyn,  w przypadku których dokumentację z oceny przeka-

zano do Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie celem dalszego postępowania 
- - - - - - - - 

 

Liczba wyrobów, wobec których działania ostatecznie zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobrowol-
nych działań producenta/importera/dostawcy 

- - - - 1 - - - 
Liczba wszczętych postępowań przez okręgowego inspektora pracy  

(zarówno w związku z oceną wyrobu przekazanego przez inspektora OIP w Olsztynie, jak i  innego OIP) 
3 - - - - - - - 

Liczba wyrobów, w przypadku których wszczęcie postępowania zaplanowano po 31.12.2007 r. 
1 - - - 1 - - - 

 

Liczba decyzji okręgowego inspektora pracy umarzających postępowanie w związku z wstrzymaniem i zaprzestaniem 
produkcji wyrobu 

1 - - - - - - - 
Liczba decyzji okręgowego inspektora pracy umarzających postępowanie w związku z usunięciem niezgodności  

1 - - - - - - - 
Liczba prowadzonych postępowań, które nie zostały zakończone do 31.12.2007 r. 

1 - - - - - - - 
 

Analiza wyników kontroli wykazuje, że 
najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w 
przypadku wyrobów objętych postanowie-
niami dyrektywy maszynowej. Zdecydowa-
na większość stwierdzonych nieprawidło-
wości dotyczyła deklaracji zgodności lub 
wymaganego certyfikatu oceny typu WE. 

Podsumowując, inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszty-
nie dokonali oceny 23 wyrobów. Nieprawi-
dłowości stwierdzono w przypadku 13 wy-
robów. W efekcie działań inspektorów pracy 
usunięto nieprawidłowości dot. 11 z nich. W 
przypadku pozostałych 2  dokumentację z 
oceny przekazano do innego OIP w celu 
wszczęcia postępowania mającego na celu 

usunięcie niezgodności. Z kolei w związku z 
oceną 6 wyrobów dokonaną w innych 
Okręgowych Inspektoratach Pracy Okrę-
gowy Inspektor Pracy w Olsztynie został 
zobowiązany do prowadzenia postępowań 
w tych sprawach. W przypadku jednego z 
tych wyrobów usunięto niezgodności przed 
wszczęciem postępowania w ramach tzw. 
działań własnych, a w przypadku drugiego 
usunięto uchybienia już po wszczęciu po-
stępowania.  W kolejnym przypadku po 
wszczęciu postępowania zaprzestano pro-
dukcji wyrobu. W pozostałych 3 przypad-
kach Okręgowy Inspektor Pracy w Olszty-
nie nie zakończył postępowań przed upły-
wem roku sprawozdawczego. Postępowa-



III. WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ RUTYNOWYCH
 

38 

nia te są prowadzone w 2008 roku. 
Na zakończenie należy dodać, że w 

ramach nadzoru rynku, oprócz kontroli opi-
sanych wyżej, inspektorzy pracy prowadzili 
również planowe kontrole wyrobów. Kontro-
le te opisano w rozdziale V (punkt 5.19.) 
niniejszego sprawozdania.  
 
3.6. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy 
 

W 2007 roku w ramach tematu inspek-
torzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili  100 kontroli. Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali ogółem prawie pięć 
tysięcy pracowników. Podział kontrolowa-

nych zakładów ze względu liczbę zatrud-
nionych pracowników przedstawia się na-
stępująco: 
• 29 zakładów o zatrudnieniu od 1 do  9 

pracowników, 
• 40 zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 

pracowników, 
• 29 zakładów o zatrudnieniu od 50 do 

249 pracowników, 
• 2 zakłady o zatrudnieniu powyżej 249 

pracowników. 
W tabeli zamieszczonej poniżej określono 
zakres tych kontroli, stwierdzone nieprawi-
dłowości oraz zastosowane środki prawne 
w celu ich usunięcia. 

 
Tabela nr 3.17. 

 
Zagadnienie objęte kontrolą Liczba 

zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
pracowni-

ków, 
których 

stwierdzo-
na niepra-
widłowość 

dot. 
Programy szkoleń, forma szkoleń   
Czy pracodawca posiada (przechowuje w zakładzie pracy) programy szkoleń, na podstawie 
których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników? 

39 
  

Czy programy szkoleń są dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych na po-
szczególnych stanowiskach pracy?   

13 
  

Czy w programach szkoleń uwzględniony jest wymóg przekazania pracownikowi informacji i 
instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy? 

12 
  

Czy programy szkoleń są zgodne z ramowymi programami szkoleń zawartymi w zał. 1 do 
rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp? 

4 
  

Czy ustalona forma szkolenia jest zgodna z przepis. rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp?  2  
Czy ustalona forma szkolenia jest adekwatna do zakładanego celu szkolenia określonego w 
programie szkolenia? 

1 
  

Szkolenie wstępne   
Czy pracownicy odbyli szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny)?  14 161 
Czy instruktaż ogólny został przeprowadzony przed dopuszczeniem pracowników do wykony-
wania pracy? 

10 
 

29 
 

Czy pracownicy podejmujący po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami 
odbyli instruktaż ogólny według programu poszerzonego i dostosowanego do ich obowiązków i 
odpowiedzialności w zakresie bhp? 

5 
 

10 
 

Czy instruktaż ogólny przeprowadzała osoba spełniająca wymagania § 10, ust. 2 rozporządze-
nia w sprawie szkolenia bhp? 

4 
  

Czy prac. zatrudnieni na st., na których występuje narażenie na działanie czynników szkodli-
wych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych odbyli szkolenie wstępne stanowiskowe? 

14 
 

34 
 

Czy instruktaż stanowiskowy został przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do 
wykonywania pracy na danym stanowisku? 

11 
 

33 
 

Czy instruktaż stanowiskowy przeprowadzała osoba spełniająca wymagania  
§ 11, ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp? 

8 
  

Czy pracownik potwierdził podpisem na Karcie szkolenia wstępnego  odbycie szkolenia wstęp-
nego i zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bhp dot. wykonywanych przez niego prac?  

8 
  

Czy Karta szkolenia wstępnego jest sporządzona według wzoru określonego w zał. nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp? 

21 
  

Czy potwierdzono na Karcie szkolenia wstępnego sprawdzenie wiadomości i umiejętności 
instruowanego pracownika z zakresu wykonywania przez niego pracy zgodnie z przepisami i 
zasadami bhp?  

5 
  

Czy Karty szkolenia wstępnego są przechowywane w aktach osobowych pracowników? 5  
Szkolenie okresowe   
Czy przestrzegane są terminy ukończenia pierwszego szkolenia okresowego? 24 267 
Czy ustalone przez pracodawcę częstotliwości szkoleń okresowych dla poszczególnych grup 
prac. i pracodawcy są zgodne z § 15, ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp? 5  

Czy przestrzegane są ustalone częstotliwości szkoleń okresowych? 20 562 
Czy ukończenie szkolenia okresowego potwierdzone jest zaświadczeniem, którego wzór okre-
ślony jest w przepisach o systemie oświaty?  

12 
  

Czy szkolenie okresowe zostało zakończone egzaminem?  
(na zaświadczeniu znajdują się podpisy komisji egzaminacyjnej)  

3 
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Czy odpisy zaświadczeń są przechowywane w aktach osobowych pracowników? 4  
Czy w przypadku zwolnienia pracownika (lub pracodawcy) ze szkolenia okresowego prze-
strzegano przepisy rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp?  

- 
  

Konsultacje, inne   
Czy pracodawca konsultuje z pracownikami (lub ich przedstawicielami) działania dotyczące 
szkolenia pracowników w dziedzinie bhp? 

30 
  

Czy szkolenia pracowników odbywały się w czasie pracy i na koszt pracodawcy? 1  
Czy pracodawca organizujący szkolenie spełnia wym. stawiane organizatorowi szkolenia? 8  
Czy szkolenie osób będących pracodawcami, prac. służby bhp, instruktorów i wykładowców 
tematyki bhp zostało przeprowadzone przez zewnętrzną uprawnioną jednostkę organizacyjną? 

4 
  

Czy w przypadku wykonywania pracy na terenie zakładu pracy przez pracownika innego pra-
codawcy, poinformowano tego pracownika o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia wy-
stępujących podczas pracy na tym terenie? 

- 
 

- 
 

 

Zastosowane środki prawne 
W związku ww. nieprawidłowościami, inspektorzy pracy wydali łącznie 108 decyzji oraz skierowali do pracodawców 
łącznie 162 wnioski. W trakcie kontroli ujawniono 23 wykroczenia przeciwko prawom pracownika dot. organizacji i 
prowadzenia szkoleń. W związku z tymi wykroczeniami w jednym przypadku skierowano do sądu  wniosek o ukaranie 
osoby winnej, a kolejne 106 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 9800zł. Według posiadanych 
informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali przeszło 72% decyzji i uwzględnili 
przeszło 82% wniosków. W efekcie większość nieprawidłowości, o których mowa wyżej zostało usuniętych. 
 

W trakcie kontroli stwierdzano uchy-
bienia zarówno w obszarze organizacji 
szkoleń, jak i w obszarze ich prowadzenia. 
Z powyższego zestawienia wynika, że naj-
częstsze uchybienie to brak programów, na 
podstawie których powinni być szkoleni 
pracownicy. W dwóch na pięć skontrolowa-
nych zakładów brak było takich programów. 
W co ósmym  zakładzie programy nie były 
dostosowane do specyfiki działalności pro-
wadzonej przez pracodawcę. Brak szkoleń 
wstępnych ogólnych stwierdzono w 14 za-
kładach. W prawie co czwartym zakładzie 
nie  przestrzegano terminów ukończenia  
pierwszego szkolenia okresowego, a w co 
piątym ustalonych częstotliwości kolejnych 
szkoleń okresowych. Ponadto stwierdzano 
nieprawidłowości w zakresie  dokumento-
wania odbytych przez pracownika szkoleń, 
brak ze strony pracodawcy konsultacji z 
pracownikami (przedstawicielami) działań 
dotyczących szkolenia pracowników, nie-
właściwe kwalifikacje osób dokonujących 
szkoleń. W ocenie inspektorów pracy przy-

czyny stwierdzonych nieprawidłowości to 
przede wszystkim nieznajomość i lekcewa-
żenie przez pracodawców nałożonych na 
nich obowiązków w  obszarze przygotowa-
nia pracowników do pracy. Większość pra-
codawców stoi na stanowisku, że  koszty 
szkoleń nadmiernie obciążają ich budżet. 
Ograniczanie wydatków na szkolenia po-
garsza z kolei ich jakość. Część pracodaw-
ców nadmiernie wydłuża okresy pomiędzy 
kolejnymi szkoleniami. Z tych względów 
należy kontynuować kontrole w tym obsza-
rze w latach następnych. 

 
3.7. Przestrzeganie przepisów dotyczą-

cych zatrudniania osób niepełno-
sprawnych

 
W roku sprawozdawczym kontrole do-

tyczące zatrudniania osób niepełnospraw-
nych przeprowadzane były, podobnie jak w 
latach poprzednich, w ramach bloku tema-
tycznego składającego się z 7 tematów 
(patrz tabela zamieszczona poniżej). 

  
Tabela nr 3.18. 

Nazwa tematu Liczba 
kontroli 

A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej  31 
B. Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej 4 
C. Kontrole zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o 

jego nadanie, a przystosowujących stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
97 

D. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, tworzących nowe oddziały 
lub inne jednostki organizacyjne („rozszerzenie” statusu) 

21 

E. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej przystosowujących nowe 
stanowiska pracy (tworzone lub istniejące) dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

- 

F. Kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej - 
G. Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej 2 

 
W ramach podtematu A przeprowa-

dzano kontrole, o których mowa w art. 30 
ust. 3c ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych.  

Pracodawców, którzy nie mieli wcze-
śniej statusu zakładu pracy chronionej i 
ubiegali się o jego nadanie kontrolowano w 
ramach podtematu B. W ramach tego tema-
tu przeprowadzono również kontrole praco-
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dawców posiadających status przyznany na 
czas określony i zainteresowanych jego 
przedłużeniem. 

W ramach kolejnego podtematu C 
przeprowadzono kontrole zakładów nie 
posiadających statusu zakładu pracy chro-
nionej i nie ubiegających się o jego nada-
nie, a przystosowujących tworzone lub ist-
niejące stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Większość kontroli 
prowadzona była na wniosek pracodawców 
- w trybie art. 4 pkt 5 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.  

Kontrole zakładów posiadających sta-
tus zakładu pracy chronionej tworzących 
nowe oddziały lub inne jednostki organiza-

cyjne (podtemat D) były przeprowadzane w 
miarę napływania do Okręgu wniosków o 
dokonanie oceny pomieszczeń pracy, w 
których pracodawcy zamierzali rozszerzyć 
prowadzoną działalność. Wnioskodawcami 
byli pracodawcy posiadający status prowa-
dzącego zakład pracy chronionej – zarówno 
z terenu naszego województwa, jak i z in-
nych regionów.  

W ramach podtematu E i F nie prze-
prowadziliśmy żadnej kontroli, a w ramach 
podtematu G skontrolowano dwa zakłady 
aktywności zawodowej w celu realizacji 
ustawowego obowiązku określonego w art. 
30 ust. 3c ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. 

 
Tabela nr 3.19. 

Temat Dane statystyczne dotyczące kontroli lub kontrolowanych podmiotów 
A.  - Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 

działania okręgowego inspektoratu pracy - 85 
- Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej ogółem – 30 
- Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronionej, 

których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 4 
- Liczba zatrudnionych w skontrolowanych zakładach: ogółem - 2753, w tym niepełnosprawnych - 

1700 
B.  - Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu 

przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej - 4 
- Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji ogółem 4, w tym 2 negatywne  
- Liczba zatrudnionych w skontrolowanych zakładach: ogółem - 120, w tym osób niepełnosprawnych - 

58 
C.  - Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej przy-

stosowywanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie posiadających statu-
su zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o nadanie statusu:  

a) na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji - 3 
b) na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji - 94 

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy:  
a) 4 dla 4 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 126 dla 136 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

- Liczba wydanych opinii ogółem:  
a) 3 w tym negatywnych 2 (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 96 w tym negatywnych 7 (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

D.  - Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) posta-
nowienia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę or-
ganizacyjną warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej - 21 

- Liczba wydanych decyzji: ogółem - 21, w tym negatywnych - 4 
E.  - Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej two-

rzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej - 0 
- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy - 0 dla 0 osób 
- Liczba wydanych opinii (zaopiniowanych stanowisk): ogółem – 0 (0), w tym negatywnych – 0 (0) 

F.  - Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii związanej z 
ubieganiem się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej - 0 

- Liczba wydanych opinii: ogółem - 0, w tym negatywnych - 0 
G.  - Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 

terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 4 
- Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem - 2  
- Liczba zatrudnionych w skontrolowanych zakładach: ogółem - 97, w tym osób niepełnosprawnych 

ogółem - 67 

 
Ogółem, w 2007 roku, w związku z re-

alizacją tematu u 127 podmiotów, przepro-
wadzono łącznie 155 kontroli. Celem 
wszystkich tych kontroli było sprawdzenie 
czy pracodawcy zatrudniający osoby nie-
pełnosprawne przestrzegają przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy w 
odniesieniu do obiektów, pomieszczeń i 

stanowisk pracy oraz czy uwzględniają 
potrzeby tych osób w zakresie przystoso-
wania stanowisk, pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych i ciągów komunikacyjnych do 
ich ograniczonej sprawności.  

Podczas 44 kontroli nie ujawniono żad-
nych uchybień w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi 
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28,4% ogólnej liczby kontroli (w poprzednim 
roku udział takich kontroli wynosił 30%). W 
pozostałych przypadkach inspektorzy pracy 
stwierdzili łącznie 600 nieprawidłowości, w 
tym 356 uchybień dotyczących osób nie-
pełnosprawnych. Najczęściej występujące 
nieprawidłowości z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa i higieny pracy związane z 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 
dotyczyły: 
- przygotowania pracowników do pracy 

(szkolenia bhp, badania lekarskie), 
- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
- obiektów i pomieszczeń pracy, 
- urządzeń i instalacji energetycznych, 
- maszyn i urządzeń technicznych, 
- oceny ryzyka zawodowego. 
W odniesieniu do zagadnień prawnej 

ochrony stosunku pracy żadnych nieprawi-
dłowości nie ujawniono w 72 kontrolach, tj. 
46,5% ogólnej liczby kontroli (w poprzednim 
roku udział takich kontroli wynosił 41%). W 
pozostałych przypadkach stwierdzono łącz-
nie 385 nieprawidłowości, z tego 174 uchy-
bień dotyczących osób niepełnosprawnych. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
to przede wszystkim naruszanie przepisów 
o urlopach, rzadziej nieprawidłowości doty-
czące stosunku pracy oraz naruszanie 
przepisów o czasie pracy. 

W tabeli zamieszczonej poniżej okre-
ślono liczbę zakładów, w których stwier-
dzono nieprawidłowości w poszczególnych 
obszarach dot. bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz praworządności. 

Tabela nr 3.20. 
Liczba kontrolowanych zakładów, 
w których stwierdzono nieprawi-

dłowości 
A  zakłady pracy chronionej 
B  zakłady ubiegające się o status 
i tworzące miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Zagadnienia objęte kontrolą 

2007 2006 2005 

Uwagi 

eksploatacja instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych 

A 
B 

11 
4 

9 
11 

14 
11 

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie instalacji i 
urządzeń energetycznych 

maszyny i urządzenia A 
B 

9 
0 

14 
5 

12 
5 

brak właściwych zabezpieczeń elementów 
niebezpiecznych, brak oprzyrządowania dosto-
sowanego do rodzaju niepełnosprawności 
osoby 

budynki i pomieszczenia pracy A 
B 

4 
6 

12 
7 

12 
3 

niewłaściwy stan podłóg, pochylni, drzwi, nie-
właściwa powierzchnia i kubatura 

bariery architektoniczne A 
B 

2 
4 

11 
4 

9 
3 

występowanie progów i różnicy poziomów w 
ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach 
pracy 

pomieszczenia higieniczno-
sanitarne 

A 
B 

8 
18 

22 
12 

6 
3 

niewłaściwie urządzone pomieszczenia higie-
niczno-sanitarne lub niewystarczająca ich liczba

oświetlenie pomieszczeń pracy 
światłem dziennym bądź elek-
trycznym 

A 
B 

6 
4 

4 
4 

1 
2 

niewłaściwe oświetlenie lub jego brak 

wymiana powietrza w pomiesz-
czeniach pracy, a także instala-
cja wychwytująca 
i odprowadzająca pary, gazy i 
pyły z miejsca ich powstania 

A 
B 

2 
2 

4 
3 

5 
2 

brak lub niewłaściwa wymiana powietrza, brak 
lub niewłaściwa instalacja wychwytująca 

praca w godzinach nadliczbo-
wych 

A 5 9 1 zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, praca 
ponad dopuszczalny limit godzin nadliczbowych

urlopy A 13 7 6 zaległe urlopy wypoczynkowe i urlopy dodatko-
we 

szkolenie w zakresie bhp A 16 12 8 brak szkoleń 
badania lekarskie 
-wstępne, okresowe i kontrolne 

A 9 4 3 brak badań, zatrudnienie niezgodnie z orzecze-
niem 

 
Według inspektorów pracy najczęstsze 

przyczyny naruszeń prawa w kontrolowa-
nych zakładach pracy to: niedostateczna 
znajomość przepisów dot. zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, rzadziej lekcewa-
żenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
 W celu usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości inspektorzy pracy wydali 
ogółem 356 decyzji oraz skierowali do pra-

codawców 174 wnioski w wystąpieniach. W 
związku z ujawnionymi w trakcie kontroli 
wykroczeniami inspektorzy pracy 10 osób 
ukarali mandatami karnymi na łączną kwotę 
7000zł, a wobec 8 osób zastosowano śro-
dek oddziaływania wychowawczego. We-
dług informacji dostępnych w dniu sporzą-
dzania niniejszego sprawozdania, wykona-
no 299 decyzji (prawie 84% wydanych) i 
uwzględniono 126 wniosków (przeszło 72% 
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skierowanych). W efekcie realizacji tych 
środków prawnych usunięto zdecydowaną 
większość stwierdzonych uchybień. Ozna-
cza to poprawę warunków pracy dla osób 
niepełnosprawnych, w tym podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to przede wszystkim przygotowa-
nia pracowników do pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, obiektów i po-
mieszczeń pracy, urządzeń i instalacji 
energetycznych, maszyn i urządzeń tech-
nicznych oraz oceny ryzyka zawodowego. 
 Chociaż kontrole w zakładach zatrud-
niających osoby niepełnosprawne wykazują 
nadal istotne nieprawidłowości z punktu 
widzenia bezpieczeństwa pracy oraz pra-
worządności, to na przestrzeni ostatnich lat 
widoczna jest poprawa w tym zakresie. 
Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu 
do eksploatacji instalacji i urządzeń elek-
trycznych, maszyn i urządzeń technicznych, 
budynków i pomieszczeń pracy oraz barier 
architektonicznych - a więc dominujących 
dotychczas grup nieprawidłowości. Nieco 
więcej, niż w poprzednim roku, ujawniono 
uchybień dotyczących pomieszczeń i urzą-
dzeń higieniczno-sanitarnych u pracodaw-
ców nie mających statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawo-
dowej. Częstotliwość występowania nie-
prawidłowości związanych z urlopami w 
zasadzie utrzymuje się na stałym poziomie. 
W porównaniu do poprzedniego roku ponad 
dwukrotnie zmniejszyła się liczba przypad-
ków łamania przepisów o pracy w godzi-
nach nadliczbowych.  
 Podsumowując należy stwierdzić, że 
kontrole w zakładach zatrudniających oso-

by niepełnosprawne wykazują nadal istotne 
nieprawidłowości z punktu widzenia bez-
pieczeństwa pracy oraz praworządności. W 
związku z tym należy je kontynuować i 
prowadzić inne działania prewencyjne w 
tych zakładach w latach następnych. 
 Na zakończenie należy dodać, że w 
roku sprawozdawczym nie ustało, obser-
wowane od 2002 roku, zjawisko polegające 
na zmniejszaniu się ogólnej liczby zakładów 
pracy chronionej z powodu upadłości, nie-
przedłużenia statusu zakładu pracy chro-
nionej przyznanego na czas określony lub 
rezygnacji ze statusu na skutek znacznego 
ograniczenia zatrudnienia. Na dzień 31 
grudnia 2002 roku na trenie województwa 
warmińsko-mazurskiego działało 101 za-
kładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej, a na dzień 31 grudnia 2007 
roku – 85. 
 
3.8. Ocena ryzyka zawodowego

 
W ramach tematu inspektorzy pracy 

Okręgu w 69 zakładach zbadali sporządzo-
ną dokumentację z oceny ryzyka zawodo-
wego. W zakładach tych zatrudnionych było 
łącznie 4081 pracowników. Do kontroli wy-
typowano zakłady z różnych branż, bez 
względu na ilość zatrudnionych pracowni-
ków, charakteryzujące się wysokimi wskaź-
nikami częstotliwości wypadków przy pracy 
oraz zapadalności na choroby zawodowe. 
W tabeli zamieszczonej poniżej obrazowo 
przedstawiono zakres tych kontroli, niepra-
widłowości oraz zastosowane środki praw-
ne w celu ich usunięcia. 

Tabela nr 3.21. 

Badane zagadnienie 

Liczba 
zakła-

dów, w 
których 
problem 
badano

Liczba 
zakła-

dów, w 
których 
stwier-
dzono 
uchy-
bienia 

Liczba 
prac. (P), 
stan. (S), 
których 
stwier-
dzone 

uchybie-
nie dot. 

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego 
Czy w zakładzie sporządzono wykaz stanowisk pracy ? 69 32  
Czy w zakładzie określono sposób dokumentowania oceny ryzyka zawodowego? 69 12  
Czy w zakładzie ustalono sposób poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym? 69 19  
Czy pracodawca zapewnił niezbędne środki organizacyjne, techniczne do przeprowa-
dzania oceny ryzyka zawodowego ? 69 5  

Czy pracodawca zapewnił odpowiednio przygotowane osoby odpowiedzialne za prze-
prowadzenie oceny ryzyka zawodowego ? 69 7  

Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego 
Czy w zakładzie zostały zebrane aktualne inf. potrzebne do oceny ryzyka ? 69 24  
Czy pracodawca konsultuje z pracownikami sposób przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego oraz sposób informowania o ryzyku występującym na stanowisku pracy ? 

69 
 

27 
  

Czy w zakładzie określono metodę szacowania poziomu ryzyka zawodowego ? 69 11  
Czy w zakładzie określono kryteria oceny ryzyka zawodowego ? 69 9  
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Identyfikacja zagrożeń 
139 SCzy w zakładzie zostały zidentyfikowane wszystkie zagrożenia występujące na stanowi-

skach pracy ? 69 29 825 P
Oszacowanie ryzyka zawodowego 
Czy pracodawca oszacował poziom ryzyka zawodowego ? 69 6 251 P

142 SCzy poziom ryzyka zawodowego oszacowano dla każdego zagrożenia występującego 
na stanowisku pracy ? 63 16 783 P
Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego 
Czy pracodawca wyznaczył dopuszczalność ryzyka zawodowego ? 63 8 347 P

105 SCzy dopuszczalność ryzyka zawodowego wyznaczono dla każdego zidentyfikowanego 
zagrożenia występującego na stanowisku pracy ? 55 13 608 P
Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego 
Czy po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego zaplanowano działania 
korygujące i/lub zapobiegawcze ? 38 16 1249 P

Czy przed realizacją planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych dokonano 
przeglądu tego planu w celu stwierdzenia skuteczności działań i zgodności z najnow-
szymi osiągnięciami techniki ? 

22 3  

Czy zaplanowane działania zostały zrealizowane? 22 2 36 P
Czy po zrealizowaniu zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych 
przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego resztkowego, umożliwiającą sprawdzenie 
skuteczności podjętych działań ? 

18 3  

Ustalenia końcowe 
50 SCzy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono na wszystkich stanowiskach pracy 

(grupach stanowisk) ? 63 22 
156 P
23 SCzy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego przy tworzeniu nowych stanowisk 

pracy ? 16 6 49 P
20 SCzy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego przy wprowadzaniu zmian tech-

nologicznych, organizacyjnych na stanowiskach pracy ? 18 7 79 P
44 SCzy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego po zmianie obowiązujących 

wymagań prawa pracy, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy ? 20 11 
239 P

- SCzy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego po wprowadzeniu zmian w 
stosowanych środkach ochronnych? 8 - - P
Czy w ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono kryteria dla kobiet ciężarnych i osób 
młodocianych lub niesprawnych? 30 15  

Czy udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego? 63 2  
Czy poinformowano pracowników o ryzyku na stanowisku, na których wykonują pracę? 63 13 134 P
Czy służba bhp lub osoby wypełniające jej zadania uczestniczą w ocenie ryzyka? 63 3 5 

 

Zastosowane środki prawne 
W związku ww. nieprawidłowościami, inspektorzy pracy wydali łącznie 46 decyzji oraz skierowali do pracodawców 
łącznie 168 wniosków. Według posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy 
wykonali przeszło 71% decyzji i uwzględnili przeszło 86% wniosków. W efekcie zdecydowana większość nieprawidło-
wości, o których mowa wyżej zostało usuniętych. 

 
W ocenie inspektorów pracy, ujawnio-

ne nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z braku zainteresowania praco-
dawców problematyką oceny ryzyka. W 
ocenie kontrolowanych pracodawców jest 
to biurokratyczny obowiązek narzucony 
przez prawo i egzekwowany przez instytu-
cje kontrolne. Nie doceniają oni roli oceny 
ryzyka zawodowego, jako narzędzia po-
zwalającego na pełną identyfikację zagro-
żeń oraz na ustalenie działań mających na 
celu ich eliminację lub ograniczenie. Kolej-
ne przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości to brak aktu prawnego określającego 
jednoznacznie sposób przeprowadzania i 
dokumentowania oceny ryzyka zawodowe-
go oraz brak dostatecznej wiedzy i kompe-
tencji ze strony osób dokonujących tej oce-
ny. 

W jednym z kontrolowanych zakładów 
pracodawca nie podjął żadnych działań 
związanych z oceną ryzyka zawodowego. 
Takiej oceny dokonał dopiero po interwencji 

inspektora pracy. Aż w 22 kontrolowanych 
zakładach oceny ryzyka zawodowego do-
konano nie na wszystkich stanowiskach, a 
w 6 przypadkach nie dokonano oceny ryzy-
ka zawodowego na nowo tworzonych sta-
nowiskach. U 7 nie dokonano oceny ryzyka 
zawodowego po dokonywanych na stano-
wiskach pracy zmianach organizacyjnych 
czy technologicznych. W 11 zakładach nie 
dokonano oceny ryzyka zawodowego po 
zmianie obowiązujących wymagań prawa 
pracy. W kolejnych 15 zakładach w ocenie 
ryzyka zawodowego nie uwzględniono kry-
terium dla kobiet w ciąży i osób młodocia-
nych lub niepełnosprawnych. W 2 kontrolo-
wanych zakładach nie udokumentowano 
oceny ryzyka zawodowego. W 13 zakła-
dach łącznie 134 pracowników nie poinfor-
mowano o ryzyku zawodowym. 

Podsumowując, wyniki kontroli ujaw-
niają, że w dalszym ciągu wielu pracodaw-
ców nie postrzega oceny ryzyka zawodo-
wego jako skutecznego narzędzia do 
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kształtowania bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. Z tego względu widzimy 
potrzebę kontynuowania w latach następ-
nych działań kontrolno-nadzorczych jak i 
informacyjno-prewencyjnych mających 
służyć zwiększeniu poziomu wiedzy praco-
dawców i pracowników na temat oceny 
ryzyka zawodowego.  
 
3.9.  Kontrole robót wykonywanych 

w miejscach ogólnodostępnych 
(zagrożenia o charakterze publicz-
nym)

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy w 34 miejscach przeprowadzili kon-
trole w związku ze stwierdzeniem w trakcie 
rutynowej działalności zagrożeń o charakte-
rze publicznym lub w związku ze zgłosze-
niem takich zagrożeń. Łącznie przeprowa-
dzono 39 kontroli. Kontrole te dotyczyły 36 

podmiotów. Największą ilość kontroli prze-
prowadzono w miejscach, w których pro-
wadzone były prace budowlane związane z 
wznoszeniem budynków oraz ich remontem 
(20 kontroli z 39). Kolejnymi pod względem 
liczby stwierdzonych nieprawidłowości były 
miejsca, w których wykonywano roboty 
drogowe i mostowe (14 kontroli). Pozostałe 
kontrole przeprowadzono w miejscach pro-
wadzenia prac związanych z: cięciem sani-
tarnym drzew przy ulicy (2 kontrole), budo-
wą przyłącza kanalizacyjnego (1 kontrola), 
eksploatacją kopalni surowca mineralnego 
(1 kontrola). Najczęściej stwierdzano brak 
zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, w 
szczególności stref, w których istniało za-
grożenie upadku z góry przedmiotów. Za-
zwyczaj stwierdzone zagrożenia o charak-
terze publicznym nie były jedynymi stwier-
dzanymi nieprawidłowościami.  

Tabela nr 3.22. 
 

Zagrożenie publiczne 
Liczba skontrolowanych 

miejsc, w których stwierdzono 
nieprawidłowości o charakte-

rze zagrożeń publicznych 
Brak zabezpieczenia stref niebezpiecznych przy budowanych lub remontowanych 
budynkach, w szczególności tych stref, w których istniało zagrożenie upadku z 
góry przedmiotów (brak ogrodzenia placu budowy, brak daszków ochronnych nad 
przejściami dla osób postronnych /wejściami do budynków, chodnikami/ itp.) 

20 

Brak lub niewłaściwe oznakowanie w przypadku robót prowadzonych na odcin-
kach czynnego ruchu drogowego (nie zastosowano i/lub nieodpowiednio roz-
mieszczono znaki drogowe; brak lub niesprawne oświetlenie sygnalizacyjne)  

9 

Nieprawidłowa kładka dla pieszych (brak balustrad zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości) w miejscu prowadzenia robót drogowych 1 

Niezabezpieczenie wykopów wykonanych w miejscach ogólnodostępnych  1 
Ułożenie przewodów zasilania elektroenergetycznego bez zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem mechanicznym na odcinku czynnej drogi   1 

Brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej w trakcie cięcia sanitarnego drzew przy 
czynnej drodze 1 

Składowanie urobku bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną (odległość od 
wierzchołka hałdy do przewodów elektrycznych wynosiła 1m) 1 

 
Stwierdzone przez inspektorów nie-

prawidłowości, pracodawcy tłumaczyli du-
żym tempem prowadzenia prac wymusza-
nym przez inwestorów. W opinii inspekto-
rów pracy przyczyn należy upatrywać 
przede wszystkim w: 
− niewłaściwej organizacji i koordynacji 

robót wykonywanych w miejscach ogól-
nodostępnych, 

− niskiej świadomości zagrożeń występu-
jących przy wykonywaniu prac budowla-
nych, w tym braku nawyku bezpiecznej 
pracy, 

− tolerowaniu odstępstw od zasad bhp 
przez osoby pełniące samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, 

− podejmowaniu się wykonywania robót 
przez firmy nie posiadające odpowied-
niego przygotowania technicznego i or-
ganizacyjnego, 

− pośpiechu i niefrasobliwości przy wyko-
nywaniu prac, dążeniu wykonawcy do 
dotrzymania terminu realizacji inwestycji 
„za wszelką cenę”, w tym również kosz-
tem świadomego stwarzania zagrożeń 
publicznych. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości inspektorzy pracy wydali ogółem 
392 decyzje, w tym decyzje nakazujące 
zabezpieczenie i oznakowanie strefy nie-
bezpiecznej, właściwe oznakowanie czyn-
nego odcinka drogi w przypadku prowa-
dzonych na nim robót, zabezpieczenie pla-
cu budowy przed dostępem osób nieza-
trudnionych, wykonanie daszka ochronnego 
nad przejściami, drogami komunikacyjnymi. 
W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 
jednym przypadku skierowano do sądu 
wniosek o ukaranie osoby winnej, a kolejne 
24 osoby ukarano mandatami karnymi w 
łącznej wysokości 19.750zł. W efekcie zli-
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kwidowano wszystkie ujawnione zagrożenia 
o charakterze publicznym, oraz wiele inne 
nieprawidłowości wynikających z wadliwie 
skonstruowanych i posadowionych ruszto-
wań, prowadzenia robót na wysokości bez 
odpowiedniego zabezpieczenia pracowni-
ków przed upadkiem z wysokości, eksplo-
atacji niesprawnych maszyn budowlanych i 
prowizorycznie wykonanych instalacji elek-
trycznych. Usunięcie tych zagrożeń nie 
gwarantuje jednak trwałej poprawy, gdyż 
ujawnione wcześniej zagrożenia mogą po-
jawić się ponownie na innej budowie pro-
wadzonej przez tego samego pracodawcę 
lub na tej samej budowie, gdy prace konty-
nuują inne firmy. Potwierdza to potrzebę 
częstych wizytacji robót prowadzonych w 
miejscach ogólnodostępnych.  

 
3.10. Przestrzeganie uprawnień pra-

cowniczych związanych z rodzi-
cielstwem

 
W 2007 roku inspektorzy pracy prze-

prowadzili 30 szczegółowych kontroli dot. 
przestrzegania uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali ogółem 3684 pra-
cowników, w tym 2511 kobiet. Nieprawidło-
wości w zakresie uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem stwierdzono u 
16 pracodawców. W tabeli zamieszczonej 
poniżej określono zakres tych kontroli i 
stwierdzone nieprawidłowości. 

Tabela nr 3.23. 

 

 

Badane zagadnienie 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 
badano

Liczba 
prac., u 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników, w 

st. do 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

G godzin 
D dni  
K kwota 

Stosunek pracy     
Czy przestrzegano przepisów dot. wypowiadania i rozwiązywania umowy o 
pracę z kobietą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego albo ojcem wy-
chowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego? 

15 - -  
 

Czy przestrzegano przepisów dot. przedłużenia umowy na czas określony do 
dnia porodu? 11 2 2   

Czy prac. przestrzega zakazu rozwiązywania st. pracy w okresie od dnia złoże-
nia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia 
zakończenia tego urlopu (z zastrzeżeniem wyjątków z art. 1861 §1 K. p.)? 

16 - -  
 

Czy prac. przeniósł kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią do innej pracy? 5 - -   
Czy prac. w przypadku niemożności przeniesienia do innej pracy, zwolnił kobietę 
w ciąży lub karmiącą dziecko piersią na czas niezbędny z obowiązku świadcze-
nia pracy? 

4 - -  
 

Czas pracy      
Czy prac. przestrzega  zakazu zat. kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę? 22 1 1 12 G
Czy prac. przestrzega zakazu zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej? 21 1 1   
Czy prac. przestrzega zakazu zat. kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych? 22 - - - G
Urlopy, zwolnienia od pracy      
Czy przestrzegano przepisów dotyczących udzielania urlopu wychowawczego? 18 - -   
Czy na wniosek prac. wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 
14, udzielono zwolnienia od pracy na dwa dni w roku kalendarzowym? 23 - - - D

Czy pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko udzielono na jego wniosek, 
niewykorzystanej przez matkę części urlopu macierzyńskiego? 3 - -   

Czy na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego obniżono 
jego wymiar czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu? 

3 - -  
 

Świadczenia związane z ciążą i macierzyństwem      
Czy prawidłowo wypłacane są świadczenia związane z ciążą i macierzyństwem? 22 1 2 2312 K
Prace wzbronione      
Czy pracodawca ustalił wykaz prac wzbronionych kobietom (dotyczy pracodaw-
ców obowiązanych do utworzenia regulaminu pracy)? 23 11    

Czy kobiety są zatrudniane wyłącznie przy pracach dozwolonych? 30 - -   
 

Analizując przedstawione dane widać, 
że najczęściej ujawnianą nieprawidłowością 
był brak wykazu prac wzbronionych kobie-
tom. Pozostałe naruszenia przepisów miały 
charakter marginalny i były związane naj-
częściej z niewłaściwą interpretacją stanu 
faktycznego. W trakcie kontroli stwierdzono 

tylko jeden przypadek umyślnego działania 
pracodawcy naruszającego uprawnienia 
kobiety w ciąży. Kontrole nie wykazały sy-
tuacji odmowy udzielenia pracownikom 
urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, 
ani odmowy udzielenia zwolnienia od pracy 
osobom opiekującym się dziećmi do lat 14. 
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Nie stwierdzono też zatrudniania pracownic 
przy pracach wzbronionych kobietom. 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie 
kontroli nieprawidłowościami, inspektorzy 
pracy skierowali do pracodawców łącznie 
21 wniosków. W związku z ujawnionymi 
wykroczeniami przeciwko prawom pracow-
nika, w jednym przypadku osobę winną 
ukarano mandatem karnym w wysokości 
1000zł. Według posiadanych informacji, na 
dzień sporządzania niniejszego sprawoz-
dania pracodawcy uwzględnili ponad 81% 
zaleceń, które zawarto w wystąpieniach. W 
efekcie tego usunięte zostały prawie 
wszystkie nieprawidłowości, o których mo-
wa wyżej.  

Podsumowując należy stwierdzić, że w 
2007 roku, podobnie jak w latach poprzed-
nich, inspektorzy pracy stwierdzili nieliczne 
przypadki naruszenia przepisów prawa 
pracy dot. rodzicielstwa. Dotychczasowe 
działania restrykcyjne inspektorów pracy i 
ich działalność profilaktyczna, jak też kam-
pania edukacyjna  prowadzona przede 
wszystkim w mediach przyniosły efekty. 
Oznacza to, że pracodawcy znają i zasad-
niczo respektują przepisy dotyczące 
uprawnień związanych z rodzicielstwem. 
Jednakże przeprowadzone kontrole wska-
zują, że problem w tym zakresie nadal ist-
nieje. Zapewne nie ujawniono wszystkich 
nieprawidłowości związanych z pracą ko-
biet. Część nieprawidłowości jest ukrywana 
przez pracodawców, jaki i przez pracowni-
ce, które mając świadomość, że mogą stra-
cić pracę, boją się zgłosić ten fakt inspekto-
rowi pracy. Jedną z gwarancji przestrzega-
nia uprawnień pracowniczych związanych z 
rodzicielstwem jest instytucja inspektora 

pracy i zasób środków prawnych, jakimi 
dysponuje. W związku z tym, uważamy za 
celowe kontynuowanie tego tematu w na-
stępnych latach. 
 
3.11.  Kontrole legalności zatrudnienia i 

innej pracy zarobkowej
 

W 2007 roku Państwowa Inspekcja 
Pracy oprócz tradycyjnych obszarów dzia-
łalności podjęła realizację nowych zadań. 
Jednym z tych zadań była kontrola prze-
strzegania przepisów ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W roku sprawoz-
dawczym w celu realizacji tych obowiązków 
inspektorzy pracy realizowali kontrole w 
ramach niniejszego tematu, jak też innych 
tematów, których wyniki zostały opisane w 
rozdziale V sprawozdania (patrz pkt 5.2. i 
5.4). Omawiany temat realizowano w 
dwóch podtematach „Kontrole legalności 
zatrudnienia obywateli polskich” i „Kontrola 
legalności zatrudniania cudzoziemców”. 
 
a) Kontrole legalności zatrudnienia obywa-
teli polskich 
 

W ramach tego podtematu inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili 550 kontroli podmiotów, w 
których było łącznie zatrudnionych lub wy-
konywało inną pracę zarobkową przeszło 
17 tys. osób. W tabeli zamieszczonej poni-
żej przedstawiono zakres kontroli, niepra-
widłowości oraz środki prawne zastosowa-
ne w celu ich wyeliminowania. 

Tabela nr 3.24. 

 

Badane zagadnienie 

Liczba 
przedsię-
biorców,  
u których 

stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
osób, 

których 
stwier-
dzone 

uchybie-
nia doty-

czą 
KONTROLA WYKONANIA DZIAALNOŚCI 
Czy działalność gospodarczą podjęto po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym albo do Ewidencji Działalności Gospodarczej)? 1  

Czy dopełniono obowiązku zgłoszenia do ewidencji lub rejestru zmian danych objętych wpi-
sem? -  

Czy działalność gospodarcza prowadzona jest po uzyskaniu, tam gdzie jest to niezbędne, 
wymaganej koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub zezwolenia? -  

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, WYKONYWANIA INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
Czy pracownikowi potwierdzono na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy 
o pracę i jej warunki? 43 82 

Czy charakter świadczonej pracy jest zgodny z rodzajem umowy (umowa cywilnoprawna 
zamiast umowy o pracę)? 26 155 

Czy osoby zatrudnione lub wykonujące inną pracę zarobkową zostały zgłoszone do ubezpie-
czenia społecznego? 17 33 

Czy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego zostało dokonane w wymaganym przepisami 
terminie (art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)?  41 82 
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Czy podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest faktyczne wynagrodzenie 
wypłacone pracownikowi? 2 13 

Czy pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej 
uzyskał od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezro-
botnych i poszukujących pracy?  

182 779 

Czy pracodawca zawiadomił w formie pisemnej właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnie-
niu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarob-
kowej?  

86 144 

Czy pracodawca zawiadomił powiatowy urząd pracy w wymaganym terminie (w okresie do 5 
dni)?  59 95 

Czy bezrobotny zawiadomił powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub pozarolniczej działalności?  88 119 

Czy bezrobotny zawiadomił powiatowy urząd pracy w wymaganym terminie (w ciągu 7 dni)? 45 60 
OPŁACANIE SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY 
Czy dopełniono obowiązku opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy?  23 445 
Czy składki na Fundusz Pracy opłacane są w przewidzianym przepisami terminie  
(art. 47 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)  41 951 

Czy zgłoszono do ZUS wymagane dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy?  6 18 
Czy zgłoszono do ZUS prawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy?  3 12 
DYSKRYMINACJA PRZY ZATRUDNIANIU 
Czy przestrzegane są zasady równego traktowania przy zatrudnianiu (odmowa zatrudnienia 
kandydata na wolnym miejscu zatrudnienia lub miejscu przygotowania zawodowego ze wzglę-
du na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację 
seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową)? 

- 
 

- 
 

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 499 wniosków. Ogółem 
w związku z ujawnionymi wykroczeniami w 110 przypadkach skierowano do sądu  wniosek o ukaranie osoby winnej, 
a kolejne 96 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 106.850zł.  

Ponadto o wynikach kontroli informowano inne organy, np. takie jak: 

• Starosta  94 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 36 

• Urząd Skarbowy / Urząd Kontroli Skarbowej 14 

Według posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili ok. 60% 
wniosków. W efekcie ww. działań większość nieprawidłowości, o których mowa wyżej zostało usuniętych. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

w prawie każdym kontrolowanym obszarze 
stwierdzano nieprawidłowości. Kontrole 
wykazały, iż praktyka zawierania umów 
cywilnoprawnych w sytuacjach, w których w 
łączącym strony stosunku prawnym prze-
ważają cechy stosunku pracy jest nadal 
stosowana. Stwierdzono, że ze 155 oso-
bami zostały zawarte umowy cywilnopraw-
ne w warunkach, w których zgodnie z art. 
22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta 
umowa o pracę. Pracodawcy zawierając 
umowy cywilnoprawne, podejmują bowiem 
świadome działania zmierzające do obni-
żenia kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Niepokojące jest zatrudnia-
nie pracowników bez zawierania z nimi na 
piśmie jakiejkolwiek umowy. Nieprawidło-
wości z tym związane wynikają zarówno z 
chęci wykonywania pracy „na czarno” przez 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne, jak 
również ze stosowania przez pracodawców 
tzw. okresów próbnych, w trakcie których 
ocenia się przydatność danej osoby do 
zatrudnienia. Stwierdzono, że 82 osoby 
zostały zatrudnione lub powierzono im wy-
konywanie innej pracy zarobkowej bez po-
twierdzenia na piśmie w wymaganym ter-

minie rodzaju zawartej umowy i jej warun-
ków. Spośród ww. osób, 45 było przed roz-
poczęciem pracy bezrobotnymi. Ponadto 
ustalono, że 33 osoby nie zostały zgłoszo-
ne do ubezpieczenia społecznego, w tym 
17 bezrobotnych. Wobec 445 osób nie do-
pełniono obowiązku opłacania comiesięcz-
nych składek na Fundusz Pracy, a wobec 
951 osób nie opłacono ich w terminie. 
Część pracodawców nie dopełniło ciążące-
go na nich obowiązku informowania w for-
mie pisemnej właściwego powiatowego 
urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zareje-
strowanej jako bezrobotna lub powierzeniu 
jej wykonywania innej pracy zarobkowej. To 
samo dotyczy części osób bezrobotnych.  
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
są różnorodne, oprócz celowego działania 
w celu obniżenia kosztów prowadzonej 
działalności również nieznajomość przepi-
sów prawa, jaki ich lekceważenie. Skala 
naruszeń prawa w omawianym zakresie 
wskazuje, że w dalszym ciągu wymagany 
jest szczególny nadzór nad przestrzega-
niem przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
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b) Kontrola legalności zatrudniania cudzo-
ziemców 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Olsztynie przeprowadzili ogółem 10 kontroli 
w zakresie legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. Kontrolami objęto 
ogółem 71 cudzoziemców zatrudnionych w 
kontrolowanych podmiotach. W przypadku  
6 cudzoziemców, spośród objętych kontro-
lą, wymagane było zezwolenia na pracę. 
Wszyscy posiadali takie zezwolenia. Tylko 
u jednego z kontrolowanych pracodawców 
stwierdzono dwa mniej istotne uchybienia. 
Dwóch cudzoziemców zgłoszono do ubez-
pieczenia społecznego nieterminowo 
(opóźnienie kilkudniowe), a dwóch kolej-
nych zatrudniono na czas nieokreślony, 
pomimo że zezwolenie na pracę zostało 
wydane na czas określony. W ocenie in-
spektora pracy nieprawidłowości te zostały 
spowodowane nieumyślnie i wynikały z 
niedostatecznej znajomości przez osoby 
reprezentujące kontrolowane podmioty, 
warunków zatrudniania cudzoziemców 

określonych w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku 
interwencji inspektora pracy pracodawca, u 
którego stwierdzono nieprawidłowości zo-
bowiązał się do respektowania przepisów 
prawa dot. zatrudniania cudzoziemców. 
 
3.12. Kontrole przestrzegania przepisów 

ustawy o produktach biobójczych
 

W 2007 roku w ramach tematu inspek-
torzy pracy Okręgu przeprowadzili kontrole 
w 8 zakładach o zróżnicowanej wielkości. 
Skontrolowano 4 baseny, 2 zakłady z bran-
ży weterynaryjnej 1 zakład produkcji ko-
smetyków oraz 1 zakład przemysłu spo-
żywczego. We wszystkich skontrolowanych 
zakładach stosowano produkty biobójcze w 
celach dezynfekcji pomieszczeń i narzędzi 
pracy (łącznie stosowano 21 produktów 
biobójczych). W kontrolowanych zakładach 
zatrudniono 299 pracowników, w tym przy 
pracach związanych ze stosowaniem pro-
duktów biobójczych - 74 pracowników, w 
tym 53 kobiety. 

 Tabela nr 3.25. 
 
 

Badany problem (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba 
zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no uchy-

bienia 

Liczba 
zbadanych 

 D/N*,  

Liczba 
D/N*, któ-
rych dot. 

stwierdzo-
na niepra-
widłowości 

Opakowanie produktu biobójczego      
Czy opakowania produktów biobójczych posiadają właściwe oznakowanie 
(np. nie wprowadzają w błąd, nie zawierają określeń typu „nietoksyczny”, ” 
nieszkodliwy” itp.)? 

1 21 
N 

1 
N

Karta charakterystyki produktu biobójczego      
Czy pracodawca posiada dla produktów biobójczych aktualne karty charak-
terystyki (dotyczy produktów biobójczych oraz substancji czynnych wcho-
dzących w skład produktu biobójczego klasyfikowanych jako niebezpieczne 
substancje chemiczne zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2001 
r. o substancjach i preparatach chemicznych)? 

4 22 

D 

4 

D

Środki ochrony indywidualnej      
Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej? 2     

Odzież i obuwie robocze      
Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieży i obuwia 
roboczego? 1     

Instrukcja postępowania z produktami biobójczymi      
Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje postępo-
wania z produktami biobójczymi? 1     

* D - dokumentów; N - substancji i preparatów chemicznych 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa wyżej jak i innych uchybień stwierdzonych w 
trakcie kontroli, inspektorzy pracy wydali ogółem 83 decyzje i skierowali do pracodawców 26 wniosków w wystąpie-
niach. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy poinformowali, że wykonali 82 decyzji (ok. 99% 
wydanych) i uwzględnili 22 wnioski (ok. 85%). W efekcie usunięto prawie wszystkie nieprawidłowości. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

najczęściej stwierdzano brak karty charak-
terystyki produktu biobójczego (dot. 4 pro-
duktów u 4 pracodawców). W przypadku 2 
pracodawców stwierdzono nieprzydzielenie 

pracownikom odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej. W ocenie inspektora 
pracy przyczyna tych nieprawidłowości to 
bagatelizowanie zagrożeń związanych ze 
stosowaniem substancji i preparatów nie-
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bezpiecznych. Pracodawcy uważali, że 
stosowane w ich działalności produkty 
chemiczne nie stwarzały zagrożeń. W wy-
niku interwencji inspektora pracy usunięto 
wszystkie wyżej wymienione nieprawidło-
wości. W efekcie: 
− 12 pracowników wyposażono w środki 

ochrony indywidualnej, 
− 4 pracodawców zapewniło kartę charak-

terystyki stosowanego produktu bio-
bójczego (dot. 35 pracowników), 

− 17 pracownikom udostępniono instruk-
cję postępowania ze stosowanymi przez 
nich preparatami biobójczymi, 

− 1 pracodawca oznakował w sposób 
zapewniający identyfikację zawartości 
pojemników zawierających produkty 
biobójcze (dot. 10 pracowników), 

− 1 pracodawca opracował zasady przy-
działu pracownikom środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia ro-
boczego (dot. 4 pracowników). 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole 
potwierdzają, że w większości przypadków 
pracodawcy przestrzegają zasad bhp przy 
stosowaniu niebezpiecznych produktów 
chemicznych. Jednocześnie pracodawcy 
bagatelizują zagrożenia stwarzane przez 
produkty biobójcze, które często można 

zaliczyć do produktów chemicznych po-
wszechnie używanych w gospodarstwach 
domowych. Uważają, że w przypadku ta-
kiego produktu nie ma potrzeby dostarcze-
nia karty charakterystyki. Skutkiem tego 
produkty te nie są stosowane w sposób 
zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Pracownikom nie są wydawane 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
 
3.13. Kontrole dot. przewozu drogowe-

go towarów niebezpiecznych
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili 10 szczegółowych kontroli 
ukierunkowanych na ocenę wypełniania 
przez pracodawców wymagań związanych 
z przewozem drogowym towarów niebez-
piecznych. Ogółem skontrolowano 29 po-
jazdów, którymi przewożono towary nie-
bezpieczne. Ponadto kontrolowano bazy, 
terminale paliwowe, jak i zagadnienia zwią-
zane z przygotowaniem pracowników (kie-
rowców) do pracy.  

W poniżej zamieszczonych zestawie-
niach określono uchybienia stwierdzone w 
trakcie tych kontroli. 

Wykres nr 3.5. 

Stwierdzone nieprawidłowości - wydane decyzje
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Stwierdzone nieprawidłowości - wnioski w wystąpieniach
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Z powyższych zastawień wynika, że 
najwięcej uchybień stwierdzano w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy. Naj-
częściej dotyczyło to szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pacy. Jeden pra-
codawca nie poddał pracowników szkole-
niom okresowym. Ponadto u co drugiego 
pracodawcy pracowników wykonujących 
czynności związane z przewozem drogo-

wym towarów niebezpiecznych szkolono na 
podstawie programów, które nie uwzględ-
niały wymagań ADR oraz nie zawierały 
informacji na temat zagrożeń i postępowa-
nia na wypadek awarii. Niewiele mniej nie-
prawidłowości stwierdzano w obszarach 
związanych z transportem. Przy czym nie-
prawidłowości te dotyczyły innych zagad-
nień niż oznakowanie pojazdów. W przy-
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padku kontrolowanych pojazdów stwier-
dzono zazwyczaj brak wymaganego wypo-
sażenia (instrukcji, trójkątów ostrzegaw-
czych, latarek, łopat itp.). W przypadku 
dwóch terminali paliwowych stwierdzono 
niewłaściwe oznakowanie znakami drogo-
wymi dróg transportowych. Nieprawidłowo-
ści stwierdzano również w zakresie organi-
zacji stanowisk pracy. Tutaj najczęściej 
stwierdzono brak wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych. Odnotowano to u 4 pra-
codawców. Wprawdzie wszyscy pracodaw-
cy dokonali oceny ryzyka zawodowego, 
jednak w 4 przypadkach ocena ta nie 
uwzględniała zagrożeń przy czynnościach 
związanych z przewozem drogowym towa-
rów niebezpiecznych.  

Na okoliczność przeprowadzonych 
kontroli pojazdów samochodowych sporzą-
dzono 26 list kontrolnych, których oryginały 
przekazano  Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Transportu Drogowego w Olsztynie, zgod-
nie z wymogami w tym zakresie. Ponadto w 
celu usunięcia nieprawidłowości, o których 
mowa wyżej inspektorzy pracy wydali łącz-
nie 71 decyzji oraz skierowali do pracodaw-
ców  10 wystąpień zawierających łącznie 
52 wnioski. W związku z ujawnieniem 3 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika, 
w jednym przypadku osobę winną ukarano 
mandatem karnym w wysokości 700zł. We-
dług dostępnych danych, na dzień sporzą-
dzania niniejszego sprawozdania, praco-
dawcy wykonali prawie 63% wydanych 
środków prawnych. W efekcie usunięto 
większość uchybień.  

Porównując wyniki kontroli przeprowa-

dzonych w latach 2004-2007 należy stwier-
dzić, że nastąpiła poprawa w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących 
przewozu drogowego materiałów niebez-
piecznych (ADR). W dużej mierze przyczy-
nił się do tego kontrole prowadzone przez 
organa nadzoru i kontroli, a w szczególno-
ści Inspekcję Transportu Drogowego. Na 
zakończenie należy dodać, że obowiązują-
ce w tym względzie przepisy są złożone i 
wymagają one specjalistycznej wiedzy osób 
zaangażowanych w przygotowanie materia-
łów do transportu. Dlatego nadal bardzo 
istotne jest zapewnienie przez pracodaw-
ców stosownych szkoleń tym osobom.  
 

Kontrole zakładów Ministerstwa 3.14. 
Obrony Narodowej, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Policji, Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej

 
Realizując program działania Pań-

stwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w ramach 
tematu przeprowadzili 15 kontroli zakładów 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Straży Granicznej, Służby Więzien-
nej. W zakładach tych, podobnie jak i w 
zakładach innych branż, inspektorzy pracy 
stwierdzali przypadki naruszania przepisów 
prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

Wykres nr 3.6. 

Zakres przedmiotowy wydanych decyzji - 2007 r.
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Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach - 2007 r.
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Ogółem, w celu usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości z zakresu bezpie-

czeństwa i higieny pracy, inspektorzy pracy 
wydali 79 decyzji. Ponadto do pracodaw-
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ców skierowano 12 wystąpień zawierają-
cych łącznie 78 wniosków, w których wno-
szono o usunięcie uchybień z zakresu pra-
worządności w stosunkach pracy jak i bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania praco-
dawcy wykonali prawie 94% wydanych 
środków prawnych. W efekcie realizacji 
tych środków prawnych usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
w skontrolowanych zakładach wprawdzie 
stwierdzano liczne nieprawidłowości, lecz 
nie były to istotne uchybienia. Nie stwier-
dzono np. wykonywania prac w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdro-
wia pracowników. Tylko w jednym przypad-
ku inspektor pracy dopatrzył się wykrocze-
nia przeciwko prawom pracownika i wobec 
osoby winnej zastosował środek oddziały-
wania wychowawczego. 
 
3.15. Kontrole związane z badaniem 

skarg
 

W roku sprawozdawczym do Okręgo-

wego Inspektoratu Pracy wpłynęły 1323 
skargi, z czego:  
- 1199 skarg skierowano do rozpatrze-

nia,  
- 56 skarg złożono ad acta,  
- 52 skargi przekazano zgodnie z właści-

wością rzeczową lub miejscową,  
- 18 skarg zostało wycofane przez skar-

żących.  
Ponad połowa skarg wpłynęła od pracowni-
ków i byłych pracowników. Co trzecia skar-
ga była anonimowa, a co trzydziesta po-
chodziła od związków zawodowych. Z uwa-
gi na to, że część skarg dotyczyła tego 
samego pracodawcy lub była rozpatrywana 
bez przeprowadzenia kontroli,  łączna licz-
ba kontroli związanych z skargami wyniosła 
1008. W tej liczbie znajdują się również 
kontrole przeprowadzone w wyniku skarg 
złożonych w grudniu 2006 roku, które były 
rozpatrywane w 2007roku. Ponadto należy 
dodać, że część skarg, które wpłynęły w 
grudniu 2007 roku zostało przekazanych do 
rozpatrzenia w styczniu 2008 roku. 
 

Tabela nr 3.26. 
 Liczba kontroli  

Kontrola związane z badaniem skarg pracowników 168 
Kontrola związane z badaniem skarg związku zawodowego 42 
Kontrola związana z badaniem skarg byłych pracowników 343 
Kontrola związana z badaniem skarg anonimowych 350 
Kontrola związana z badaniem skarg pracowników niepełnosprawnych 5 
Kontrola związana z badaniem pozostałych skarg 100 

Razem 1008 
 

Wykres nr 3.7. 

Struktura przedmiotowa skarg 
(zasadne, bezzasadne) - 2007 r.
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Od lat wiodącym tematem spośród 

problemów zgłaszanych w skargach są 
nieprawidłowości związane z wypłatą wy-
nagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
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pieniężnych, czasem pracy, nawiązaniem i 
rozwiązaniem stosunku pracy.   

Tematyka skarg związanych z wyna-
grodzeniem za pracę oraz innymi świad-
czeniami wynikającymi ze stosunku pracy 
dotyczyła w głównej mierze niewypłacania i 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia 
za pracę. Skargi ujawniły również szereg 
innych nieprawidłowości, m. in.: niewypła-
canie lub obniżanie wynagrodzenia za pra-
cę w godzinach nadliczbowych, a także 
niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz 
wynagrodzenia za czas choroby.  

Następna pod względem liczebności 
grupa tematyczna skarg dotyczyła nawią-
zania i rozwiązywania stosunku pracy. 
Główne naruszenia w ramach tej grupy 
dotyczyły niezgodności rodzaju umowy z 
charakterem świadczonej pracy, braku pi-
semnego potwierdzenia rodzaju i warunków 
umowy o pracę oraz niewydania świadec-
twa pracy i nieprawidłowości w treści świa-
dectwa pracy. Większość skarg z prezen-
towanej grupy pochodziła od pojedynczych 
pracowników i dotyczyła jednostkowych 
naruszeń przepisów prawa pracy.  

Kolejną grupę stanowiły skargi zwią-
zane z naruszaniem czasu pracy. Więk-
szość skarg w ramach tej grupy dotyczyła 
prowadzenia nierzetelnej ewidencji czasu 
pracy. Skargi poruszały również tematykę 
zatrudniania pracowników powyżej prze-
ciętnie 5 dni w tygodniu oraz 40-
godzinnego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. Przeprowadzone 
kontrole wskazywały również na po-
wszechne zatrudnianie pracowników z na-
ruszeniem przepisów o 11 godzinnym od-
poczynku dobowym i 35 godzinnym tygo-
dniowym oraz w godzinach przekraczają-
cych dobowy i przeciętny tygodniowy wy-
miar czasu pracy. W większości przypad-
ków praca wykonywana ponad wymiar i w 
godzinach nadliczbowych nie była właści-
wie albo w ogóle rekompensowana. Czę-
stym zjawiskiem jest też zawieranie umów 
cywilnoprawnych (zlecenia, dzieła) celem 
obchodzenia przepisów o wynagradzaniu 
za pracę świadczoną w godzinach nadlicz-
bowych (zwłaszcza w przypadku pracowni-
ków ochrony mienia). Wykazywano rów-
nież, że pracodawcy często nie obniżają 
wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku 
wystąpieniem święta w innym dniu niż nie-
dziela w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Pewna grupa skarg dotyczy również nie-
prawidłowości w związku z zatrudnianiem 
pracowników niepełnosprawnych. Praco-
dawcy wbrew obowiązkowi ustawowemu 

nie dokonują obniżenia wymiaru czasu 
pracy z 8 do 7 godzin dziennie (w stosunku 
do pracowników z orzeczonym umiarkowa-
nym lub znacznym stopniem niepełno-
sprawności). Zdarzało się również, że 
wprawdzie pracodawcy dokonywali tego 
obniżenia,  ale z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne. 

Następna grupa tematyczna to skargi 
składane na pracodawców łamiących prze-
pisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nie 
zapewniających właściwych warunków 
pracy. Główne naruszenia dotyczyły niedo-
stosowania obiektów i pomieszczeń pracy 
do warunków pracy, braku pomieszczeń i 
urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz 
środków higieny osobistej, nieprawidłowego 
zabezpieczenia stanowiska pracy. Prze-
prowadzone kontrole wskazywały również 
na brak badań lekarskich, szkoleń bhp, 
które pośrednio wpływają na bezpieczne 
wykonywanie pracy. Cechą charaktery-
styczną skarg składanych w ramach tego 
zagadnienia, jest ogólne formułowanie za-
rzutów przez skarżących. Zazwyczaj wska-
zuje się na złe warunki pracy w zakładzie 
lub nieprzestrzeganie przepisów bhp, nie 
precyzując problemu. 

Skargi związane z udzielaniem urlopu 
wypoczynkowego poruszały przeważnie 
tematykę nieudzielania przysługujących 
pracownikom urlopów wypoczynkowych we 
właściwym terminie, w tym z końcem I 
kwartału roku następnego. Ponadto poja-
wiają się również problemy z niewłaściwym 
udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz z 
dość powszechną odmową udzielania urlo-
pów na żądanie. Zdarzają się też skargi, w 
których to skarżący podnoszą zarzuty nie-
właściwego naliczania prawa do pierwsze-
go urlopu i jego wymiaru. Problem nastrę-
cza też dość często naliczenie urlopu po 
zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu roku 
kalendarzowego oraz wymiaru urlopu dla 
pracowników młodocianych. Powszechna 
jest też praktyka narzucania przez praco-
dawców terminów urlopów, zarówno co do 
urlopu bieżącego jak i zaległego. 

Skargi związane z wypadkami w pra-
cy dotyczyły głównie nieprawidłowości z 
zakresu ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy przez zespół powy-
padkowy oraz niesporządzenia protokołu z 
wypadku przy pracy. 

Skargi dotyczące nieprawidłowości w 
zakresie gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych były 
związane z nieprzekazaniem odpisów w 
terminie na konto zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, nieprawidłowościami 
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w zakresie regulaminu funduszu i przeka-
zywaniem środków funduszu na inne cele 
niż określone w ustawie oraz nieutworze-
niem funduszu wbrew ciążącemu obowiąz-
kowi. Coraz częściej podnoszone są w 
skargach zarzuty niewłaściwego ustalania 
kręgu osób uprawnionych do korzystania ze 
środków fundusz oraz dyskryminacji w 
przydzielaniu pomocy z funduszu. Chodzi 
najczęściej o byłych pracowników, tj. renci-
stów i emerytów. 

Wśród skarg wniesionych do Okręgu 
znajdowały się skargi dotyczące dyskry-
minacji i mobbingu. W okresie sprawoz-
dawczym zarejestrowano 47 skarg doty-
czących stosowania praktyk mobbingowych 
w stosunkach pracy. Tylko w 3 przypad-
kach podnoszone w skargach zarzuty oka-
zały się zasadne, natomiast aż w 32 przy-
padkach - bezzasadne. W pozostałych 12 
przypadkach brak było możliwości oceny 
stawianych zarzutów. W 2007 roku  odno-
towano 15 skarg z zakresu naruszeń prze-
pisów dotyczących równego traktowania w 
zatrudnieniu. Wśród skarg wniesionych do 
Okręgu znajdowały się skargi dotyczące 
molestowania seksualnego,  dyskryminacji 
przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu sto-
sunku pracy ze względu na płeć czy  przy-
należność związkową, dyskryminacji przy 
kształtowaniu wynagrodzenia ze względu 
na płeć, dyskryminacji ze względu na nie-
pełnosprawność. Przeprowadzone czynno-
ści kontrolne tylko w 1 przypadku potwier-
dziły zasadność stawianych zarzutów dys-
kryminacji, natomiast w 10 przypadkach 
zarzuty oceniono jako bezzasadne. W 4 
przypadkach nie można było dokonać oce-
ny stawianego zarzutu.  Należy podkreślić, 
że pracownicy coraz częściej powołują się 
w skargach na zarzut nierównego trakto-
wania w zatrudnieniu czy mobbing, nie 
odróżniając obu pojęć. Każdy przejaw dzia-
łań pracodawcy traktowany jest w skargach 
jako mobbing czy dyskryminacja, podczas 
gdy często pracodawca korzysta z przysłu-
gujących mu uprawnień władczych wynika-
jących z przepisów prawa pracy. Świadczy 
to o niskiej świadomości społecznej i nad-
używaniu obu pojęć. Dyskryminacja i mob-
bing są trudne do potwierdzenia i udowod-
nienia podczas kontroli, gdyż działania pra-
codawców polegają w głównej mierze na 
czynieniu uwag słownych. Poza tym, sporo 
skarg traktujących o praktykach mobbingo-
wych  wpływa anonimowo, co dodatkowo 
utrudnia,  a czasem czyni wręcz niemożli-
wym ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy 
przez inspektora pracy podczas wykony-
wania czynności kontrolnych. W takim 

przypadku pomocne jest doradztwo w za-
kresie skierowania sprawy do sądu pracy, 
pomoc pracownikom w pisaniu pism proce-
sowych, czy też pouczanie o stosowaniu 
ewentualnych środków zaradczych. Zazwy-
czaj podczas kontroli sygnalizuje się praco-
dawcy, że stosowanie ewentualnego mob-
bingu lub dyskryminacji jest niezgodne z 
przepisami prawa pracy, bowiem to właśnie 
na pracodawcy, zgodnie z art. 943 § 1 Ko-
deksu pracy, ciąży obowiązek przeciwdzia-
łania mobbingowi. 

 
*** 

Dane statystyczne wskazują, że liczba 
skarg wpływających do Okręgowego In-
spektoratu Pracy od kilku lat rośnie. Cztery 
główne tematy skarg to: wynagrodzenie za 
pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku 
pracy, czas pracy i warunki pracy. Łącznie 
tematy te stanowią ok. 72% rozpatrzonych 
przedmiotów skarg. W wielu skargach ob-
serwuje się używanie przez pracowników 
słownictwa nacechowanego emocjonalnie 
natomiast w niedostatecznym stopniu opi-
sywane są fakty. Duży odsetek skarg to 
skargi anonimowe, ponieważ pracownicy 
boja się sankcji ze strony pracodawcy (utra-
ty pracy). Z lektury złożonych skarg oraz 
ustaleń kontrolnych wynika, że przyczyny 
nieprzestrzegania prawa pracy są zróżni-
cowane. Najważniejsze z nich to nieznajo-
mość przepisów oraz zła kondycja ekono-
miczna pracodawcy, rzadziej lekceważenie 
prawa. Zdarza się świadome łamanie pra-
wa przez pracodawców, którzy dążą w ten 
sposób do obniżenia kosztów działalności. 

 
W związku ze skargami rozpatrywa-

nymi w roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy wydali 411 decyzji  i 1151 wniosków. 
Na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania pracodawcy zrealizowali ok. 80% 
tych decyzji i ok. 70% wniosków. W efekcie 
usunięto większość stwierdzonych niepra-
widłowości. Na przykład, w efekcie realiza-
cji decyzji pracownikom wypłacano przeszło 
590 tys. zł.   

 
Podsumowując należy uznać, że skar-

gi pracownicze spełniają swoją rolę w za-
kresie sygnalizowania nieprawidłowości 
istniejących u pracodawcy i umożliwiają 
interweniowanie właśnie tam, gdzie naru-
szenia prawa wyrządzają znaczną dolegli-
wość pracownikom. W trakcie rozpatrywa-
nia skarg istnieje możliwość skontrolowania 
bieżącej sytuacji w zakładzie pracy pod 
względem przestrzegania przepisów prawa 
pracy oraz podstawowych zasad bezpie-



III. WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ RUTYNOWYCH
 

54 

czeństwa i higieny pracy. Pozwala to przy-
jąć, że tryb skargowy realizuje funkcję pre-

wencyjną w zakresie przestrzegania prawa 
pracy.
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IV.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE 

DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH 
 

 
W 2007 roku realizowano pierwszy 

etap działań długofalowych przewidzianych 
w programie działania Państwowej Inspek-
cji Pracy na lata 2007-2009. W ramach tych 
działań inspektorzy pracy Okręgu przepro-
wadzali kontrole w ramach następujących 
tematów: 
• Przestrzeganie przepisów dotyczących 

wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-
sunku pracy. 

• Przestrzeganie przepisów o czasie pra-
cy. 

• Kontrole przestrzegania wymagań mini-
malnych w odniesieniu do maszyn 
i urządzeń technicznych (zakłady użyt-
kujące sprzęt do tymczasowej pracy na 
wysokości). 

• Bezpieczeństwo pracy w zakładach cha-
rakteryzujących się największym nasile-
niem zagrożeń zawodowych (wzmożony 
nadzór).  

W rozdziale omówiono realizację ww. tema-
tów. Wprawdzie wyniki te odnoszą się tylko 
do kontrolowanych zakładów, ale mogą 
wskazywać również na występowanie pew-
nych zjawisk ogólniejszych. 
 
4.1. Przestrzeganie przepisów dotyczą-

cych wynagrodzeń i innych świad-
czeń ze stosunku pracy 

 
W ramach tego tematu w 2007 roku 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektora-
tu Pracy przeprowadzili kontrole w 45 za-
kładach, w których łącznie było zatrudnio-
nych 1577 pracowników, w tym 1022 kobie-
ty i 11 pracowników młodocianych. W po-
niższych zestawieniach określono zakres 
kontroli oraz zestawiono nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie tych kontroli prze-
prowadzonych w ramach tematu. 

 
Wykres nr 4.1. Wykres nr 4.2.

Podział skontrolowanych zakładów 
wg branż

13

7
37

14

1

zakłady przetwórstwa przemys łowego
zakłady branży handlowej
zakłady transportowe
jednostki państwowe i samorządowe
zakłady branży budowlanej
zakłady obs ługi nieruchomości

Podział  zakładów ze względu na 
liczbę zatrudnionych

80

17 20

do 9 pracowników
od 10 do 49
od 50 do 249
250 i więcej

 
Tabela nr 4.1. 

Rodzaj należności 

Liczba 
zakła-

dów, w 
których 
problem 
badano 

Liczba 
zakła-

dów, w 
których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
pracow-
ników, 
których 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

Ogółem 
kwota, 
której 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

(zł) 

Brak regulaminu wynagradzania  23 3 - - 
Nieprawidłowy regulamin wynagradzania 20 6 - - 
Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 45 14 28 50 827 
Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia  45 20 188 181 213 
Wypłacanie wynagrodzenia w wys. niższej od min. wynagrodzenia 45 - - - 
Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie o pracę 43 2 6 297 
Dokonanie bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę 19 3 3 3 119 
Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 33 17 69 55 977 
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Obniżenie należnego wynagrodzenia za pracę w godz. nadliczbowych 25 4 128 16 995 
Niewypłacenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych 1 - - - 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. dod.  wynagrodzenia za pracę w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych 1 - - - 

Niewypłacenie w prawidłowej wys. dod. wy.  za pracę w porze nocnej 18 9 90 4 883 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. ryczałtu za pracę w porze nocnej 3 2 1 722 
Niewypłacenie w prawidłowej wysokości dodatku za staż pracy 9 2 2 207 
Niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święto 11 1 1 21 
Niewypłacenie w prawidłowej wysokości premii regulaminowej 6 2 2 307 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. dod. wynagrodzenia rocznego 8 1 12 23 264 
Niewypłacenie nagrody jubileuszowej 8 - - - 
Niewypłacenie prawidłowej wysokości nagrody jubileuszowej 8 - - - 
Niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 40 1 1 304 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. wynagrodzenia za urlop wy. 40 1 7 187 
Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wy. 36 20 30 36 865 
Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy 25 4 7 348 

Niewypłacenie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za który 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 6 2 3 1389 

Niewypłacenie w prawidłowej wys. wynagrodzenia za czas niewykony-
wania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia  5 - - - 

Niewypłacenie wynagrodzenia za czas choroby 27 3 3 2 593 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. wynagrodzenia za czas choroby 24 - - - 
Niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 12 4 66 250 
Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ekwiwalentu za używanie 
własnej odzieży 9 - - -  

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży 
roboczej 24 5 50 7 620 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 
pranie i naprawę odzieży roboczej 22 - - - 

Niewypłacenie odprawy rentowej lub emerytalnej 4 1 1 53 340 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. odprawy rentowej lub emerytalnej 4 - - - 
Niewypłacenie św. pieniężnego zasądzonego orzeczeniem sądowym 2 - - - 
Niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowych  10 3 13 2 202 
Niewypłacenie w prawidłowej wys. należności z tytułu podróży służb. 10 1 1 460 
Niewypłacenie odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika 1 1 1 1 872 

Nieprawidłowości związane z wynagradza. osób niepełnosprawnych  6 1 1 1 
Nieprawidłowości dotyczące wynagradzania pracowników zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze czasu pracy  11 2 5 101 

 
Z przedstawionego zestawienia wyni-

ka, że najczęściej występujące nieprawi-
dłowości to:  
• niewypłacanie pracownikom wynagro-

dzenia za pracę, 
• niewypłacanie wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbowych, 
• niewypłacanie dodatku za pracę w porze 

nocnej, 
• obniżanie ekwiwalentów pieniężnych za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
• niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego 

za pranie odzieży roboczej. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nie 
wypłacenia lub zaniżenia 577 pracownikom 
264151 zł należnego wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń pieniężnych.  

Spośród 20 skontrolowanych praco-
dawców, którzy nieterminowo wypłacali 

wynagrodzenie za pracę: 
• 7 prowadziło działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego,  
• 6 prowadziło działalność handlową, 
• 4 prowadziło działalność transportową, 
• 2 prowadziło działalność budowlaną. 
Nie stwierdzono natomiast nieterminowego 
wypłacania wynagrodzenia przez praco-
dawców obsługi nieruchomości, a także 
przez samorządowe i państwowe jednostki 
organizacyjne. Niewypłacanie wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych i 
dodatku do wynagrodzenia za każdą godzi-
nę pracy w porze nocnej nagminnie wystę-
puje u pracodawców prowadzących działal-
ność transportową i w zakresie przetwór-
stwa przemysłowego. 

Tabela nr 4.2. 
 

Rodzaj świadczenia 
Odsetek pracodawców, u których stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby 

skontrolowanych zakładów 
 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 35,4% 21,9% 33,3% 13,3% 33,3 %
Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę 25% 28,1% 16,6% 26,6% 44,4 %

 56 
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Rodzaj świadczenia 

Odsetek pracodawców, u których stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby 

skontrolowanych zakładów 
 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

Wypłacenie wynagrodzenia w wys. niższej od min. wynagrodzenia 8,3% 3,1% -   6,6% -
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w pozostałych przypadkach 11,1% 9,4% 3,3%  3,3% 11,1 %
Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 25,0% 28,1% 50,0% 16,6% 37,7 %
Obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  4,2% 9,4% 20,0% 3,3 % 8,8 %
Niewypłacenie lub obniżenie dodatku za pracę w porze nocnej 19,1% 18,8% 20,0% 10,0% 24,4 %
Niewypłacenie lub obniżenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 3,1% 3,3% - 2,2 %
Niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 6,2% 3,1% 3,3% - 2,2 %
Obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 2,1% -   3,3% 3,3% 2,2%
Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 39,6% 21,9% 20,0% 10,0% 44,4%
Obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 12,5% 6,2% 3,3% 16,6% 8,8%
Niewypłacenie lub obniżenie nagrody jubileuszowej 8,3% 6,2% 3,3% - -
Niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas niewykonywania 
pracy, za który pracownik zachowuje wynagrodzenie - 3,1% - - 4,4%

Niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas choroby 14,6% 3,1% 13,3% - 6,6%
Niewypłacenie lub obniżenie świadczenia urlopowego 16,6% 3,1% - - -
Niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie 
własnej odzieży roboczej  8,3% 3,1% 10,0% - 8,8%

Niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i 
naprawę odzieży roboczej 6,2% 6,2% 13,3% 10,0% 11,1%

Niewypłacenie lub obniżenie odprawy rentowej i emerytalnej 2,1% 3,1% 3,3% - 2,2%
Niewypłacenie świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym 
wyrokiem sądowym 2,1% 3,1% - 3,3% -

Niewypłacenie lub obniżenie należności z tytułu delegacji służbowej 2,1% - 10,0% - 8,8%
Brak regulaminu wynagradzania - 3,1% 3,3% - 6,6%
Niewypłacenie lub obniżenie odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy 

14,6% 6,2% 10,0% - 2,2 %

 
Z przedstawionego niżej zestawienia 

wynika, że skala nieprawidłowości w 22 
objętych kontrolą problemach na przestrze-
ni pięciu analizowanych lat zwiększyła się. 
W odniesieniu do liczby skontrolowanych 
pracodawców w 2007 roku znacznie wzrósł 
odsetek tych, u których stwierdzono niewy-
płacanie i nieterminowe wypłacanie wyna-
grodzeń za pracę. Zwiększyła się także 
liczba pracodawców, u których stwierdzono 
niewypłacanie wynagrodzeń za pracę w 
godzinach nadliczbowych, a także tych, u 
których stwierdzono niewypłacanie ekwiwa-
lentów pieniężnych za urlop wypoczynko-
wy.           

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, 
że przyczynami nieprawidłowości polegają-
cymi na niewypłacaniu lub obniżaniu wyna-
grodzeń za pracę i innych świadczeń wyni-
kających ze stosunku pracy były przede 
wszystkim: nieznajomość przepisów praw-
nych (60% przypadków), bezpodstawna 
odmowa wypłaty należności (18% przypad-
ków), brak środków finansowych (10% 
przypadków), pomyłka w obliczeniach (9% 
przypadków), inne przyczyny (3% przypad-
ków). 

W celu usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości wydano 24 decyzje nakazu-
jące wypłacenie 191 pracownikom przeszło 

135 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę 
i innych należnych świadczeń pieniężnych. 
Ponadto, skierowano 27 wystąpień, zawie-
rających 122 wnioski, w tym 109 wniosków 
dotyczących wypłacenia 1224 pracownikom 
przeszło 129 tys. zł tytułem wynagrodzenia 
za pracę i innych należnych świadczeń 
pieniężnych. W związku ze stwierdzonymi 
w czasie kontroli nieprawidłowościami ma-
jącymi znamiona wykroczeń w 4 przypad-
kach skierowano do sądu grodzkiego wnio-
ski o ukaranie osób winnych, a 7 kolejnych 
osób ukarano mandatami karnymi na 
łączną kwotę 18400zł. 

Według informacji posiadanych na 
dzień sporządzania sprawozdania, praco-
dawcy wykonali 23 decyzje (ok. 96% wyda-
nych) i wypłacili 190 pracownikom przeszło 
133 tys. zł. Ponadto uwzględniono 80 wnio-
sków zawartych w wystąpieniach (ok. 66% 
ogółu wydanych) i wypłacono pracownikom 
przeszło 96 tys. zł. 

Podsumowując wyniki kontroli zauwa-
żamy, że wzrósł odsetek pracodawców, 
którzy nie wypłacają wynagrodzeń za pra-
cę. Nieprawidłowości związane z wypłaca-
niem wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy 
występują przede wszystkim w przedsię-
biorstwach prowadzących działalność pro-
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dukcyjną i transportową, a także handlową. 
W latach następnych przede wszystkim w 
tych zakładach należy prowadzić tego typu 
kontrole. 

 
4.2. Przestrzeganie przepisów o czasie 

pracy 
 

Zgodnie z programem działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok oma-
wiany temat składał się z trzech podtema-
tów: „Przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy”, „Przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy kierowców”, „Przestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy pracowników banków”. 
Kontrolą objęto zakłady o różnej wielkości 
ze względu na zatrudnienie i o zróżnicowa-
nym charakterze działalności. Celem kon-

troli było sprawdzenie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o czasie pracy.  

 
a) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
 

W związku z realizacją tematu skontro-
lowano 37 pracodawców, którzy zatrudniali 
łącznie 2564 pracowników, w tym 1153 
kobiet i 14 pracowników młodocianych. 
Wśród kontrolowanych pracodawców prze-
ważały zakłady sektora prywatnego – 31, 
natomiast sektor publiczny był reprezento-
wany przez 6 pracodawców.  Nieprawidło-
wości w zakresie przestrzegania przepisów 
o czasie pracy stwierdzono we wszystkich 
zakładach. Rodzaje i liczbę poszczególnych 
naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.3. 
 
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba pra-
codawców, u 
których dana 
nieprawidło-
wość wystą-

piła 
Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego 17 
Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze st. systemem czasu pracy 9 
Nieprawidłowe ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 8 
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 7 
Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 16 
Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobowej lub przedłużonego 
dobowego wymiaru 13 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej normy tygodniowej 15 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 4 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego, przeciętnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu 9 
Nierekompensowanie pracy w niedzielę innym dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 5 
Nierekompensowanie pracy w święto innym dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 1 
Niezapewnienie pracownikowi przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 4 
Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pię-
ciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 25 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku 10 
Niezapewnienie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku 15 
Nieustalenie w umowie o pracę liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, 
za które prac. przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 K. p. 3 

Nieprzestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej 4 
Nieprawidłowe stosowanie przerywanego systemu czasu pracy 1 
Nieprawidłowe udzielanie czasu wol. za czas przepracowany ponad ustaloną normę bez wniosku 
pracownika 1 

Nieprawidłowe wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych 1 
Zatrudnianie prac.  w warunkach przekroczenia NDN i NDS w wymiarze większym niż 8 godzin 1 
Zat. opiekunów dzieci w wieku do lat 4 w wymiarze wyższym niż 8 godzin na dobę bez ich zgody 1 
Nieprzestrzeganie przepisów o prac. zat. przy pilnowaniu mienia, ochronie, zakładach straży pożarnej 2 
Nieprzestrzeganie przepisów o dyżurach 1 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dot. czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 167 
wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 4 przypadkach skierowano do sądu wniosek o ukaranie osoby 
winnej, a kolejnych 17 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 12400zł. Według posiadanych informa-
cji na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 125 wniosków (ok. 75% wydanych). W 
efekcie tego usunięta została większość stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
Przeprowadzone w 2007 roku kontrole 

wykazały podobne nieprawidłowości i wy-
kroczenia co kontrole z lat poprzednich. 
Prawie połowa z kontrolowanych podmio-
tów nie poinformowała pracowników o 
obowiązujących w zakładzie systemach i 
rozkładach czasu pracy a także przyjętych 

okresach rozliczeniowych. Niepokoi fakt, że 
w większości przypadków pracodawcy re-
agowali zdziwieniem na pytanie inspektora 
o obwieszczenia dotyczące wspomnianych 
zagadnień, traktując je jako niepotrzebny 
obowiązek, nie mający większego znacze-
nia dla uprawnień pracowniczych. W więk-
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szości przypadków pracownicy zostali poin-
formowani o systemie czasu pracy i okresie 
rozliczeniowym za pośrednictwem informa-
cji udzielanej na podstawie art. 29 § 3 Ko-
deksu pracy. Pracodawcy nagminnie naru-
szają przepisy dotyczące zapewnienia pra-
cownikom 11 godzinnego odpoczynku do-
bowego i 35 godzinnego odpoczynku w 
każdym tygodniu, czyli instytucji prawnych, 
które weszły w życie od 1 stycznia 2004r. 
Podobnym problemem jest naruszanie za-
sady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy – aż 68% kontrolowanych podmiotów 
zobowiązywało pracowników do pracy w 
dniach wolnych, często też w niedziele i 
święta, nie udzielając w zamian innych dni 
wolnych w okresie rozliczeniowym. Główna 
przyczyna ww. nieprawidłowości to, oprócz 
braku odpowiedniej wiedzy, zła sytuacja 
ekonomiczna większości kontrolowanych 
pracodawców. Skutkuje to brakiem możli-
wości zatrudnienia odpowiedniej liczby pra-
cowników, aby zapewnić przestrzeganie 
wymagań określonych w Kodeksie pracy. 
Nie bez znaczenia jest też wola pracowni-
ków, którzy niejednokrotnie godzą się lub 
wręcz wnioskują o zatrudnianie w wyższym 
wymiarze czasu pracy licząc na wyższe 
zarobki. Pracodawcy przekonywali inspek-
torów pracy, że pracownicy mając do wybo-
ru wyższe wynagrodzenie lub czas wolny 
za pracę ponad wymiar, z reguły wybierają 
to pierwsze. Natomiast żadnego usprawie-
dliwienia nie można znaleźć dla przypad-
ków nieprowadzenia lub nierzetelnego pro-
wadzenia ewidencji czasu pracy. Przepisy o 
prowadzeniu ewidencji czasu pracy są, nie 

tylko wymogiem formalnym, ale mają klu-
czowe znaczenie dla ustalenia wysokości 
przysługującego wynagrodzenia. Nierzetel-
ne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
niewykazywanie w niej faktycznych godzin 
pracy budzi podejrzenie, że w części przy-
padków ewidencja jest prowadzona na po-
trzeby organów kontrolnych. Ustalono, że 
większość przypadków nierzetelnego pro-
wadzenia ewidencji czasu pracy wiąże się z 
niewypłaceniem pracownikom należnego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-
liczbowych lub próbami ukrycia naruszania 
przepisów o czasie pracy. 
 
b) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
kierowców 
 

W związku z realizacją podtematu 
przeprowadzono 12 kontroli. Pracodawcy 
wytypowani do kontroli zatrudniali łącznie 
430 pracowników, w tym 76 kobiet i 2 pra-
cowników młodocianych. Według podziału 
PKD przeprowadzono kontrole w zakładach 
branży: 
• handlu detalicznego i hurtowego – 3 

kontrole; 
• transportu – 6 kontroli; 
• produkcji betonu – 2 kontrole; 
• produkcji mebli – 1 kontrola.  

W roku 2007 nieprawidłowości w za-
kresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy stwierdzono w 11 na 12 kontrolowa-
nych zakładów. Rodzaje i liczbę poszcze-
gólnych naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.4 
 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba pra-

codawców, u 
których dana 
nieprawidło-
wość wystą-

piła 
Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego 7 
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 3 
Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 6 
Zat.  prac. w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobowej lub przedłużonego dobowego wy-
miaru 5 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej normy tygodniowej 2 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 1 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego, przeciętnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu 2 
Nierekompensowanie pracy w niedzielę innym dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 1 
Nierekompensowanie pracy w święto innym dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 2 
Niezapewnienie pracownikowi przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 1 
Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pię-
ciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 1 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku 6 
Niezapewnienie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku 1 
Nieprzestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej 5 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dot. czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 40 
wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 1 przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie osoby 
winnej, a kolejnych 8 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 7350zł. Według posiadanych informacji 
na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili tylko 21 wniosków (ok. 53% wydanych). W 
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pozostałym zakresie pracodawcy nie udzielili odpowiedzi o sposobie wykonania zaleceń a z uwagi na krótki okres od 
zakończenia kontroli inspektorzy jeszcze nie przeprowadzili kontroli sprawdzających. 

 
Analizując wyniki kontroli dot. czasu 

pracy kierowców możemy wskazać na trzy 
zagadnienia, z których przestrzeganiem 
pracodawcy mają najwięcej kłopotów. Oko-
ło 75% kontrolowanych podmiotów nie pro-
wadzi lub nieprawidłowo prowadzi ewiden-
cję czasu pracy. Jest to główny problem jaki 
dotyka pracodawców zatrudniających kie-
rowców. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o 
czasie pracy kierowców, ewidencję czasu 
pracy pracodawca prowadzi dla kierowców, 
niezależnie od stosowanego systemu czasu 
pracy i sposobu wynagradzania za godziny 
nadliczbowe i za pracę w porze nocnej, w 
rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyję-
tym okresie rozliczeniowym. Wielu praco-
dawców albo lekceważy obowiązek prowa-
dzenia ewidencji czasu pracy uważając, że 
„wykresówki” w sposób dostateczny wska-
zują ile czasu kierowca pracował, albo nie-
rzetelnie prowadzi ewidencję czasu pracy, 
co często prowadzi do zaniżania wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych lub w porze nocnej. Drugi problem 
jest związany ze specyfiką pracy kierowcy, 
a dot. pracy w godzinach nadliczbowych 
oraz niezapewniania wymaganych okresów 
odpoczynku dobowego. Nieprawidłowości 
w tym zakresie stwierdzono u połowy kon-
trolowanych podmiotów. Według praco-
dawców przestrzeganie ww. wymagań przy 
przewozach i transporcie wiąże się ze 

wzrostem zatrudnienia, co czyni tę gałąź 
gospodarki zupełnie nieopłacalną. Należy 
jeszcze zwrócić uwagę na funkcjonowanie 
art. 11 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierow-
ców, który nakłada na pracodawców obo-
wiązek ustalania rozkładów czasu pracy na 
okresy nie krótsze niż 2 tygodnie. W trakcie 
kontroli pracodawcy oświadczali, że ustale-
nie takich rozkładów jest niemożliwe, gdyż 
charakter świadczonej pracy jest nieregu-
larny, a godziny pracy uzależnione od po-
trzeb aktualnego kontrahenta. Uniemożliwia 
to planowanie pracy takiego kierowcy, stąd 
rozkład czasu pracy jest sporządzany na 
bieżąco, praktycznie z dnia na dzień. W 
efekcie prawie 60% pracodawców nie usta-
la obowiązujących w zakładzie systemów i 
rozkładów czasu pracy. 
 
c) przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
pracowników banku 
 

W związku z realizacją podtematu 
skontrolowano 8 pracodawców prowadzą-
cych działalność bankową. Pracodawcy 
wytypowani do kontroli zatrudniali łącznie 
792 pracowników, w tym 634 kobiety. Nie-
prawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów o czasie pracy stwierdzono we 
wszystkich kontrolowanych jednostkach. 
Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń 
obrazuje poniższa tabela. 

 
Tabela nr 4.5. 

 
Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u któ-
rych dana nie-
prawidłowość 

wystąpiła 
Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego 2 
Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym  systemem 
czasu pracy 4 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 3 
Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobowej lub przedłużo-
nego dobowego wymiaru 5 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej normy tygodniowej 5 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego, przeciętnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu 1 
Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 4 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku 1 
Niezapewnienie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku 1 
Nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę bez 
wniosku pracownika 2 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dot. czasu pracy inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 25 
wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 1 przypadku osobę winną ukarano mandatem karnym w wyso-
kości 600zł. Według posiadanych informacji na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 
23 wnioski (ok. 92% wydanych). W efekcie tego usunięta została większość stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
W ocenie inspektorów pracy na pod-

stawie przeprowadzonych kontroli nie moż-
na w sposób jednoznaczny ocenić stanu 

przestrzegania przepisów o czasie pracy w 
tej branży, ponieważ na terenie właściwości 
miejscowej Okręgu znajdują się głównie 
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oddziały banków, których siedziba znajduje 
się na terenie innych Okręgów, a tym sa-
mym dostęp do części dokumentów doty-
czących czasu pracy jest znacznie utrud-
niony. Niemniej udało się wyodrębnić dwa 
problemy charakterystyczne dla znacznej 
części kontrolowanych podmiotów:  
• nieprawidłowe ustalanie dobowego wy-

miaru czasu pracy, 
• świadczenie pracy w dniach wolnych 

wynikających z przeciętnie pięciodnio-
wego tygodnia pracy.   

Stwierdzono, że połowa kontrolowanych 
banków ustalając w harmonogramach do-
bowy wymiar czasu pracy, nie zauważa 
brzmienia art. 128 § 3 pkt. 1 Kodeksu pra-
cy. Wprowadzenie przez ustawodawcę 
pojęcia „doby pracowniczej” do celów rozli-
czania czasu pracy nie tylko utrudniło pra-
codawcom organizowanie pracy zgodnie z 
potrzebami, ale często stało też w sprzecz-
ności z interesem samych pracowników. Z 
przeprowadzonych rozmów wynika, że za-
równo pracodawcy jak i pracownicy chcieli-
by mieć możliwość bardziej swobodnego 
organizowania sobie czasu pracy. Drugim 
problemem dotyczącym 40% kontrolowa-
nych pracodawców jest nieprzestrzeganie 
normy przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy. Zgodnie z przepisem art. 1513 Ko-
deksu pracy, polecanie pracy w dniu wol-
nym wynikającym z przeciętnie pięciodnio-
wego tygodnia pracy jest możliwe w razie 
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej 
w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 
ochrony mienia lub środowiska albo usu-
nięcia awarii, czy też szczególnych potrzeb 
pracodawcy. Praca w takim dniu wolnym 
powinna być rekompensowana poprzez 
udzielenie innego dnia wolnego w terminie 
ustalonym przez strony stosunku pracy, 
w przyjętym okresie rozliczeniowym.  Nie-
stety pracodawcy w większości czuli się 
zwolnieni z tego obowiązku wypłacając 
pracownikom wynagrodzenie z odpowied-
nim dodatkiem z tytułu pracy w godzinach 
nadliczbowych. W większości przypadków 
pracownicy nie mieli nic przeciwko takiemu 
rekompensowaniu pracy w dniu wolnym. 

 

*** 
Podsumowując wyniki kontroli docho-

dzimy do identycznych wniosków jak w roku 
poprzednim. Przepisy Kodeksu pracy doty-
czące czasu pracy są nagminnie naruszane 
przez pracodawców. Częściowo wynika to z 
nieznajomości przepisów, częściowo z ce-
lowego działania pracodawców. Należy 
zwrócić uwagę, że pracodawcy często 
przeprowadzają odmienną interpretację 
obowiązujących przepisów niż kontrolujący 
ich inspektorzy pracy, powołując się na 
publikacje w gazetach, czasopismach. Po-
winno stanowić to wskazówkę i delegację 
dla organów stanowiących prawo, do takie-
go formułowania przepisów, by były one 
jasne i czytelne dla wszystkich zaintereso-
wanych stron.   
  
4.3. Kontrole przestrzegania wymagań 

minimalnych w odniesieniu do ma-
szyn i urządzeń technicznych (za-
kłady użytkujące sprzęt do tymcza-
sowej pracy na wysokości) 

 
 W 2007 roku w ramach tematu prze-

prowadzono 32 kontrole w zakładach pro-
wadzących działalność budowlaną. W 22 z 
nich zatrudnionych było do 9 pracowników, 
w 8 od 10 do 49, w 2 od 50 do 249. Ogółem 
w zakładach tych poddano ocenie 100 
sztuk urządzeń do tymczasowej pracy na 
wysokości, w tym: 
• 18 drabin, 
• 53 rusztowania, 
• 21 urządzeń do ustalania pozycji pra-

cownika i wejść z wykorzystaniem lin, 
• 8 sztuk pozostałych urządzeń do tym-

czasowej pracy na wysokości. 
Inspektorzy pracy mieli zastrzeżenia do 
większości ocenianych urządzeń, w tym: 
• 13 drabin, 
• 51 rusztowań, 
• 21 urządzeń do ustalania pozycji pra-

cownika i wejść z wykorzystaniem lin, 
• 8 sztuk pozostałych urządzeń do tym-

czasowej pracy na wysokości. 
W poniższej tabeli ujęto w sposób synte-
tyczny zakres kontroli jak i ich wyniki. 

Tabela nr 4.6. 
Liczba zakładów, w 

których 
Liczba urządzeń 
lub pracowników 

Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) 
nie 

stwier-
dzono 
uchy-
bień 

stwier-
dzono 
uchy-
bienia 

pro-
blem 
nie 

wystą-
pił 

objętych 
bada-
niem 

których 
dot. 

niepra-
widłowo-

ści 
INFORMACJE OGÓLNE      
Czy pracowników eksploatujących sprzęt poddano wymaganym szkole-
niom w zakresie bhp z uwzględnieniem zagrożeń związanych z pracą na 
wysokości? 

1 
 

26 
 

5 
 

234 
 

23 
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Czy pracownicy eksploatujący sprzęt posiadają aktualne zaświadczenia z 
profilaktycznych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na 
wysokości? 

1 
 

21 
 

10 
 

234 
 

31 
 

Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy, na których użytkowany jest sprzęt do tymczasowej 
pracy na wysokości? 

1 
 

22 
 

9 
 

234 
 

50 
 

Czy pracodawca dokonuje udokumentowanych wstępnych kontroli przed 
oddaniem sprzętu do eksploatacji?  

2 
 

11 
 

19 
 

90 
 

49 
 

Czy pracodawca dokonuje udokumentowanych, okres. kontroli sprzętu?  5 27 96 71 
Czy kontrole są przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje? 

16 
 

10 
 

6 
 

58 
 

21 
 

Czy pracodawca rejestruje wyniki kontroli? 11 10 11 66 29 
Czy pracodawca dokonał udokumentowanego przeglądu i oceny sprzętu?  4 28 96 74 
Czy użytkowany sprzęt posiada opracowaną w języku polskim instrukcję 
bezpieczeństwa i higieny pracy?      

• drabiny 20 6 6 18 12 
• rusztowania 7 17 8 53 19 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 24 4 4 21 13 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

Czy pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do pisemnych instrukcji 
bhp dot. użytkowania sprzętu?      

• drabiny 22 6 4 13 7 
• rusztowania 8 16 8 49 17 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 24 3 5 21 14 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

Czy instrukcje zawierają wymagane informacje (dot. warunków użytkowa-
nia, występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych oraz 
praktyki użytkowania)? 

     

• drabiny 24 6 2 9 3 
• rusztowania 14 15 3 33 6 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 26 5 1 13 2 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

Czy właściwie dobrano sprzęt do rodzaju wykonywanej pracy?      
• drabiny 20 10 2 18 2 
• rusztowania 7 25 - 53 - 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 24 5 3 19 8 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

Czy użytkowany sprzęt ma odpowiednie urządzenia ochronne?      
• drabiny 21 6 5 14 7 
• rusztowania 7 4 21 53 41 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 24 8 - 21 - 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 - 1 8 8 

Czy tymczasowa praca na wysokości jest wykonywana w warunkach 
pogodowych niezagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników?      

• drabiny 20 12 - 18 - 
• rusztowania 7 24 1 53 1 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 24 8 - 21 - 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

Czy środki ochrony zbiorowej zapobiegające upadkom mają przerwy 
jedynie w miejscach wejścia lub zejścia z drabin lub schodów?      

• drabiny 24 7 1 11 1 
• rusztowania 7 19 6 53 9 
• wejścia z wyk. lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika 28 3 1 11 3 
• inny sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 31 1 - 8 - 

DRABINY      
Czy drabiny są tak ustawione, aby zapewniona była ich stateczność? 20 10 2 18 2 
Czy drabiny przenośne opierają się na stabilnym, trwałym, posiadającym 
odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble 
pozostawały w pozycji poziomej oraz są zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem? 

20 
 

10 
 

2 
 

18 
 

2 
 

Czy przenośne drabiny są zabezpieczone przed przemieszczaniem się w 
trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy 
górnych lub dolnych końcach podłużnic albo poprzez inne rozwiązania o 
równoważnej skuteczności? 

20 
 

6 
 

6 
 

18 
 

8 
 

Czy drabiny zawieszane, z wyjątkiem drabin linowych, są zaczepione w 
bezpieczny sposób, tak, aby zapobiec ich przemieszczaniu lub bujaniu? 

32 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Czy drabiny używane jako środki dostępu są dostatecznie długie, (wy-
starczająco wystają ponad platformę dostępu) lub zastosowano inne 
środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy? 

27 
 

4 
 

1 
 

8 
 

1 
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Czy drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane są używane w taki 
sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem 
siebie? 

29 
 

3 
 

- 
 

3 
 

- 
 

Czy drabiny przejezdne przed ich użyciem są pewnie unieruchomione? 32 - - - - 
RUSZTOWANIA      
Czy dla rusztowania został opracowany przez kompetentną osobę plan 
jego montażu, użytkowania i demontażu? 

14 
 

14 
 

4 
 

42 
 

9 
 

Czy zapewniono stateczność rusztowania? 7 13 12 53 18 
Czy elementy rusztowania nie gotowe do użytkowania, w szczególności 
podczas ich składania, demontażu lub zmiany są oznaczone znakami 
ostrzegawczymi, oraz odpowiednio odgraniczone za pomocą środków 
uniemożliwiających dostęp do strefy niebezpiecznej? 

24 
 

8 
 

- 
 

12 
 

- 
 

Czy rusztowania są montowane, demontowane lub istotnie zmieniane 
pod nadzorem? 

18 
 

9 
 

5 
 

32 
 

10 
 

Czy rusztowania są montowane, demontowane lub istotnie zmieniane 
przez osoby posiadające wymagane uprawnienia? 

18 
 

7 
 

7 
 

32 
 

14 
 

Czy osobie nadzorującej i pracownikom montującym, demontującym lub 
istotnie zmieniającym rusztowanie udostępniono plan jego montażu i 
demontażu? 

19 
 

9 
 

4 
 

31 
 

9 
 

Czy wymiary, kształt oraz układ pomostów rusztowania są dostosowane 
do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego ciężaru? 

7 
 

21 
 

4 
 

53 
 

5 
 

Czy pomosty rusztowania są zamontowane w taki sposób, aby ich ele-
menty nie mogły się poruszać w trakcie użytkowania? 

7 
 

25 
 

- 
 

53 
 

- 
 

WEJŚCIA Z WYKORZYSTANIEM LIN ORAZ SPRZĘT DO USTALANIA POZYCJI PRACOWNIKA 
Czy wejścia z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalania pozycji pracowni-
ka podczas pracy są stosowane tylko w warunkach, gdzie ocena ryzyka 
wskazuje, że praca może być wykonywana bezpiecznie i stosowanie 
innego, bezpieczniejszego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione? 

25 
 

5 
 

2 
 

13 
 

2 
 

Czy zapewniono pracownikom siedziska z odpowiednim wyposażeniem? 31 1 - 6 - 
Czy system wejścia z wykorzystaniem lin oraz sprzęt do ustalania pozycji 
pracownika składają się, co najmniej z dwóch oddzielnie zakotwiczonych 
lin tj. liny roboczej i liny bezpieczeństwa? 
(nie dotyczy to sytuacji, gdy z oceny ryzyka wynika, że użycie drugiej liny 
spowodowałoby pracę bardziej niebezpieczną i zostały przedsięwzięte 
odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo przy użyciu jednej liny) 

28 
 

- 
 

4 
 

13 
 

13 
 

Czy pracownicy są przyczepieni do liny bezpieczeństwa za pomocą od-
powiedniej uprzęży? 

24 
 

1 
 

7 
 

21 
 

19 
 

Czy lina robocza jest wyposażona w bezpieczne środki wejścia i zejścia i 
ma samoblokujący się system zapobiegający upadkowi pracownika w 
przypadku utraty przez niego kontroli nad swoimi ruchami? 

28 
 

- 
 

4 
 

11 
 

11 
 

Czy lina bezpieczeństwa jest wyposażona w ruchomy system zabezpie-
czenia pracownika przed upadkiem, który podąża za jego ruchami? 

27 
 

1 
 

4 
 

12 
 

11 
 

Czy narzędzia i inne akcesoria używane przez pracownika są  przytwier-
dzone do jego uprzęży lub siedziska? 

29 
 

3 
 

- 
 

10 
 

- 
 

Czy praca jest odpowiednio zaplanowana i nadzorowana, tak aby możli-
we było natychmiastowe udzielenie pomocy pracownikowi w przypadku 
grożącego mu niebezpieczeństwa? 

24 
 

7 
 

1 
 

18 
 

3 
 

Czy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, w zakresie wykonywanych 
czynności, w tym procedur ratunkowych? 

24 
 

5 
 

3 
 

18 
 

6 
 

 
W każdym przypadku stwierdzenia 

uchybień inspektorzy pracy wydali stosow-
ne środki prawne celem ich wyeliminowania 
(378 decyzji). W związku z ujawnionymi w 
trakcie kontroli wykroczeniami, w jednym 
przypadku skierowano do sądu wniosek o 
ukaranie, a kolejnych 18 osób ukarano 
mandatami karnymi na łączną kwotę 
15.500zł. Według informacji dostępnych w 
dniu sporządzania niniejszego sprawozda-
nia, wykonano przeszło 88% wydanych 
decyzji. W efekcie ich realizacji usunięto 
większość stwierdzonych uchybień. 

Podsumowując, kontrole wykazały, że 
93% ocenianych urządzeń do tymczasowej 
pracy na wysokości nie spełniało minimal-
nych wymagań. W niektórych przypadkach 
stan tych urządzeń stwarzał bezpośrednie 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników 

wykorzystujących ten sprzęt. Stwierdzano 
użytkowanie sprzętu, który nie był zmonto-
wany zgodnie z wymaganiami producenta i 
obowiązującymi przepisami. Dotyczyło to 
głównie rusztowań. Używano sprzęt uszko-
dzony. Dotyczyło to głównie drabin. W 
przypadku rusztowań nietypowych brak 
było planów montażu. Pracodawcy w więk-
szości przypadków nie przeprowadzali 
wstępnych i okresowych udokumentowa-
nych kontroli sprzętu do tymczasowej pracy 
na wysokości. W wielu przypadkach brak 
było opracowanej w języku polskim instruk-
cji bezpieczeństwa i higieny pracy. Duży 
problem stanowiły drabiny wykonane tzw. 
systemem gospodarczym, które zazwyczaj 
nie spełniały wymagań określonych w Pol-
skich Normach. Przyczyny nieprawidłowo-
ści to przede wszystkim brak środków fi-
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nansowych na wymianę sprzętu do tym-
czasowej pracy na wysokości lub dostoso-
wanie go do minimalnych wymagań, tole-
rowanie przez nadzór używania niespraw-
nego sprzętu oraz nieznajomość lub trud-
ności interpretacyjne dotyczące przepisu 
regulującego wymagania minimalne. W tym 
miejscu należy przypomnieć, że z dniem 1 
stycznia 2006 roku upłynął 3-letni okres na 
dostosowanie maszyn i urządzeń oraz in-
nego wyposażenia stanowisk pracy do po-
stanowień rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 30 października 2002 roku w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kresie użytkowania maszyn przez pracow-
ników podczas pracy. Mając to na uwadze, 
inspektorzy pracy podczas kontroli udo-
stępniali pracodawcom materiały profilak-
tyczne dotyczących tej problematyki. Skala 
stwierdzonych nieprawidłowości w omawia-
nym obszarze uzasadnia kontynuowanie  
kontroli jak i inne działania prewencyjne w 
latach następnych.  
 
4.4. Bezpieczeństwo pracy w zakładach 

charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych 
(wzmożony nadzór)

 
Realizując program działania PIP na la-

ta 2007-2009 w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy wytypowano do wzmożonego nadzo-
ru 4 zakłady charakteryzujące się dużym 
nasileniem zagrożeń zawodowych. W za-
kładach tych zatrudnionych było ogółem 
852 pracowników, w tym 414 w warunkach 
zagrożenia czynnikami związanymi ze śro-
dowiskiem pracy, 131 w warunkach zagro-
żenia związanych z uciążliwością pracy i 50 
w warunkach zagrożenia czynnikami me-
chanicznymi związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi.  

W roku sprawozdawczym w zakładach 
objętych wzmożonym nadzorem przepro-
wadzono po 2 kontrole. Działania kontrolne 
inspektorów pracy nakierowane były 
przede wszystkim na likwidację lub znacz-
ne ograniczenie występujących zagrożeń 
zawodowych. W trakcie kontroli stwierdza-
no wiele nieprawidłowości. Prowadzone 
kontrole wykazały, że we wszystkich skon-
trolowanych zakładach dokonano oceny 
ryzyka zawodowego, jednakże stwierdzo-
no przypadki pominięcia przy ocenie ryzy-
ka zawodowego niektórych z wykonywa-
nych w danym zakładzie prac. W jednym z 
przedsiębiorstw nie dokonano oceny ryzy-
ka zawodowego związanego z wykonywa-
niem pracy na stanowiskach administra-

cyjno-biurowych. W kolejnym przedsiębior-
stwie nie dokonano oceny ryzyka zawodo-
wego związanego z wykonywaniem pracy 
na stanowisku konserwator-mechanik. 
Przyczyną powyższego stanu rzeczy była 
niedostateczna analiza stanowisk występu-
jących w strukturze zatrudnienia w zakła-
dzie. W trzech zakładach nie zidentyfiko-
wano wszystkich zagrożeń fizycznych, 
chemicznych, mechanicznych. Ponadto w 
dwóch zakładach nie dokonano aktualizacji 
oceny ryzyka zawodowego w związku z 
przeprowadzaniem okresowych badań 
czynników szkodliwych dla zdrowia wystę-
pujących w środowisku pracy.  

Kontrolując zagadnienia związane z 
prowadzeniem działań profilaktycznych 
przez pracodawców, w tym w szczególno-
ści przeprowadzaniem okresowych analiz 
przyczyn wypadków przy pracy stwierdzo-
no, że we wszystkich kontrolowanych za-
kładach takie analizy wypadków były prze-
prowadzane. Z przeprowadzanych analiz w 
żadnym z zakładów nie wyciągano jednak i 
nie proponowano wniosków lub działań 
profilaktycznych. W przeprowadzanych 
analizach przyczyn wypadków dokonano 
najczęściej  statystycznego ujęcia wypad-
ków z pogrupowaniem na wypadki danego 
rodzaju w zależności od skutków, ciężkości, 
przyczyn wypadku, itp. Analizując wyniki 
przeprowadzonych w tym zakresie kontroli 
nasuwa się wniosek, że dokonywanie przez 
pracodawców okresowych analiz przyczyn 
wypadków ma prawdopodobnie na celu 
jedynie realizację obowiązku nałożonego 
na nich przepisami prawa pracy, a nie zaś 
podjęcie właściwej profilaktyki i działań słu-
żących poprawie stanu bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakładzie. W dokumenta-
cjach powypadkowych sporządzanych 
przez zakładowe zespoły powypadkowe 
daje się zauważyć, że proponowane środki 
i wnioski profilaktyczne bardzo często cha-
rakteryzują się wysokim poziomem ogólno-
ści. Często proponowanym środkiem profi-
laktycznym, a w niektórych przypadkach 
jedynym, było zalecenie omówienie wypad-
ku z pracownikami danego działu lub pra-
cownikami zatrudnionymi przy danej pracy, 
w związku z wykonywaniem której doszło 
do wypadku. Ponadto inspektorzy pracy 
analizując dokumentację powypadkową 
stwierdzali nieadekwatność zaproponowa-
nych w protokołach powypadkowych środ-
ków profilaktycznych do okoliczności i przy-
czyn wypadku. 

W kontrolowanych zakładach pracy w 
latach 2005-2006 nie stwierdzono przypad-
ku wystąpienia choroby zawodowej lub 
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podejrzenia wystąpienia choroby zawodo-
wej.  

Jak wynika z przeprowadzonych kon-
troli problem spełnienia minimalnych wy-
magań przez użytkowane maszyny pojawił 
się praktycznie w każdym z zakładów. 
Główne nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyły niezapewnienia odpowiednich 
osłon chroniących przed dostępem do stref 
niebezpiecznych, czy też niewłaściwego 
stanu technicznego, nieodpowiedniego 
opisania urządzeń sterowniczych oraz bra-
ku na maszynach i urządzeniach odpo-
wiedniego oznakowania znakami ostrzega-
jącymi przed zagrożeniami. 

W trzech kontrolowanych zakładach 
utworzono służbę bhp, a w jednym zlecono 
wykonywanie jej zadań specjaliście spoza 
zakładu, pomimo że istniał obowiązek utwo-
rzenia takiej służby. 

W żadnym z kontrolowanych zakładów 
nie działa społeczna inspekcja pracy. 

W dwóch zakładach istniał obowiązek 
powołania komisji bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Komisje powołano. Powołane komi-
sje bhp przeprowadzały okresowe przeglą-
dy stanowisk pracy. Jednak w jednym za-
kładzie przeglądy stanowisk pracy prze-
prowadzane były jedynie raz w roku. Po-
nadto w zakładzie tym komisja nie uczest-
niczyła w opiniowaniu podejmowanych 
przez pracodawcę środków profilaktycz-
nych służących zapobieganiu wypadkom 
przy pracy. 

Oprócz uchybień opisanych wyżej in-
spektorzy pracy stwierdzali inne nieprawi-
dłowości dotyczące eksploatowanych bu-
dynków, pomieszczeń pracy, maszyn i 
urządzeń technicznych.  

W celu likwidacji opisanych wyżej nie-
prawidłowości inspektorzy pracy wydali 
ogółem 124 decyzje. Ponadto do praco-
dawców skierowano 7 wystąpień, które 
zawierały łącznie 35 wniosków. Na wykre-
sach zamieszczonych poniżej określono 
zakres przedmiotowy decyzji i wniosków 
wydanych w 2007 roku. 

 
Wykres nr 4.3. 

Zakres przedmiotowy wydanych decyzji

2
3

5
6

8
8
8

10
14

22
38

pozostałe
ocena ryzyka zawodowego

przgotowanie pracowników do pracy
czynniki szkodliwe

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie
urządzenia i instalacje

stanowiska i procesy pracy
magazynowanie i składowanie
obiekty pomieszczenia pracy

transport
maszyny i urządzenia techniczne

 
 

Wykres nr 4.4. 

Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach

1
1
1

2
2

3
6

8
11

pozostałe
czynniki szkodliwe

transport
komisja bhp

maszyny i urządzenia techniczne
przgotowanie pracowników do

wypadki przy pracy
stosunek pracy

ocena ryzyka zawodowego

 
 

W 2007 roku efektem działalności in-
spektorów pracy oraz starań pracodawców 

była poprawa warunków pracy uzyskana 
we wszystkich 4 zakładach (dot. ogółem 91 
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osób). Poprawę uzyskano poprzez wyko-
nanie prac modernizacyjnych i remontów, 
zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń 

technicznych, zmianę technologii lub elimi-
nację z produkcji szkodliwych surowców. 

Tabela nr 4.7. 
Kolejne zakła-

dy objęte 
wzmożonym 

nadzorem 

 
Przykłady osiągniętych efektów 

 
I. 

→ zakupiono linię traka ramowego z kabiną dźwiękoszczelną dla operatora traka, co poprawiło 
warunki pracy 4 pracowników, 

→ zmodernizowano wydział palisad poprzez likwidację 4 otaczarek (zastąpienie nowszym cią-
giem technologicznym ograniczyło zakres koniecznych do wykonania prac w zagrożeniu wy-
padkowym, wynikającym z obsługi maszyn niebezpiecznych). Zmiany te spowodowały popra-
wę warunków pracy 8 pracowników; 

 
II. 

→ zakupiono mechaniczne młoty kruszące do wybijania odlewów, którymi zastąpiono używane 
dotychczas młotki ręczne, co spowodowało wyeliminowanie zagrożeń związanych z nadwyrę-
żeniem (przeciążeniem) układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych oraz zmniejszenie 
prawdopodobieństwa powstania urazów fizycznych związanych ze stłuczeniami. Wprowadzo-
ne zmiany spowodowały poprawę warunków pracy 3 pracowników,  

→ przeprowadzenie remontu budynku wydziału mechanicznego, w tym ocieplenie ścian oraz 
zainstalowanie centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, wpłynęło na poprawę warunków 
pracy dla 7 pracowników; 

 
III. 

→ zakupiono dwa nowe wózki jezdniowe z napędem silnikowym, co spowodowało poprawę bez-
pieczeństwa przy wykonywaniu prac w transporcie wewnątrzzakładowym oraz poprawę wa-
runków wykonywania prac przez 2 operatorów wózków, 

→ dzięki przeprowadzeniu drugiego etapu remontu nawierzchni hali czesalni zlikwidowano nie-
równości podłogi powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji. Przyczyniło się to do ogranicze-
nia zagrożeń czynnikami fizycznymi i poprawy bezpieczeństwa pracy 15 pracowników; 

 
IV. 

→ wyremontowano urządzenia wyposażenia cynkowni, w tym naprawiono przewody wentylacji 
miejscowej w galwanizerni, co spowodowało poprawę warunków pracy 4 pracowników, po-
przez ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowanymi substancjami chemicznymi o wła-
ściwościach toksycznych i żrących, 

→ umieszczono odpowiednie informacje o substancjach chemicznych znajdujących się w po-
szczególnych wannach galwanizerni – co spowodowało ograniczenie zagrożeń związanych z 
czynnikami chemicznymi o właściwościach toksycznych i żrących dla 4 pracowników. 

→ usprawniono system sterowania prasami przy stosowaniu otwartych przyrządów (narzędzi), 
poprzez zapewnienie odpowiedniego sterowania, co ograniczyło zagrożenia zgnieceniem i 
amputacją palców rąk dla 6 prac., 

→ uzupełniono wyposażenie magazynów wyrobów, poprzez:  
- zapewnienie urządzeń ochronnych (odbojów) chroniących konstrukcje regałów magazy-

nowych przed uszkodzeniem przez przemieszczające się wózki widłowe, a tym samym 
zapobiegających zagrożeniom związanym z utratą stabilności przez regały. Ograniczyło 
to potencjalne zagrożenie wypadkowe dla 4 pracowników, 

- zapewnienie barierek chroniących osoby wychodzące z pomieszczeń biurowych przed 
niekontrolowanym wtargnięciem na drogę transportową, którą poruszają się wózki wi-
dłowe, co ograniczyło zagrożenia wypadkowe związane z możliwością potrącenia przez 
wózki przemieszczające się drogą komunikacyjną usytuowaną tuż przy wyjściu z po-
mieszczeń biurowych magazynu. Ograniczyło to zagrożenia wypadkowe dla 6 pracowni-
ków. 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że 

we wszystkich zakładach objętych wzmo-
żonym nadzorem w większym lub mniej-
szym stopniu osiągnięto poprawę warun-
ków pracy. Działania kontrolne (a także 
doradcze, informacyjne, promocyjne) in-
spektorów pracy w zakładach objętych 
wzmożonym nadzorem nakierowane są 
przede wszystkim na likwidację lub przy-

najmniej ograniczenie występujących za-
grożeń. Wieloletnie doświadczenia wskazu-
ją, że działania te sprawdzają się i przyno-
szą oczekiwane efekty. Ponadto systema-
tyczne kontrole skłaniają pracodawców do 
podejmowania konkretnych przedsięwzięć 
na rzecz poprawy warunków pracy, pomimo 
nieraz bardzo trudnej sytuacji finansowej.
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V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM 

 
 

Realizując program działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy oprócz 
działań rutynowych oraz długofalowych 
przeprowadzali kontrole w ramach następu-
jących tematów rocznych zaplanowanych 
na 2007 rok: 
• Przestrzeganie przepisów o urlopach 

wypoczynkowych. 
• Przestrzeganie przepisów dotyczących 

zatrudniania pracowników, w tym pra-
cowników sezonowych. 

• Wykonywanie przez pracodawców orze-
czeń sądów pracy. 

• Przestrzeganie przez agencje zatrud-
nienia przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bhp, w odniesieniu do młodych 
pracowników (w wieku do 26 lat). 

• Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bhp w placówkach handlu deta-
licznego. 

• Zagrożenia u osób pracujących w pla-
cówkach ochrony zdrowia przy ręcznych 
pracach transportowych. 

• Przestrzeganie przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w stacjach autoga-
zu. 

• Bezpieczeństwo pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym przy użytkowaniu. 

• Przestrzeganie przepisów Bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach wydo-
bywających kopaliny pospolite. 

• Kontrole przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych i prze-
mysłowych. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w za-
kładach, w których stosowane są (wy-
twarzane, magazynowane) substancje i 
preparaty chemiczne stwarzające za-
grożenie pożarem i wybuchem. 

• Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w firmach zajmujących się 
zbiórką odpadów komunalnych. 

• Przestrzeganie przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy związanych z wy-
stępowaniem w miejscu pracy czynni-
ków chemicznych (z wyłączeniem za-
kładów branży chemicznej). 

• Bezpieczeństwo pracowników narażo-
nych na hałas i drgania mechaniczne. 

• Przestrzeganie przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach prze-
mysłu spożywczego produkujących na-
poje (spirytusowe, piwowarskie, gazo-
wane). 

• Przestrzeganie przepisów bhp w gospo-
darstwach rolnych. 

• Bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwa-
niu drewna i innych pracach w leśnictwie 

• Kontrole spełniania wymagań zasadni-
czych wyrobów przez producentów i do-
stawców. 

• Przestrzeganie przepisów bhp w zakła-
dach prowadzących działalność budow-
laną. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mosto-
wych. 

Ponadto inspektorzy pracy Okręgu realizo-
wali inne tematy roczne, które zostały 
wprowadzone do realizacji przez kierownic-
two Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie 
roku sprawozdawczego: 
- Kontrole w jednostkach organizacyj-

nych Poczty Polskiej. 
- Przestrzeganie prawa pracy, w tym 

bhp, w placówkach należących do sieci 
„Biedronka”. 

- Kontrole przestrzegania prawa pracy, w 
tym bhp w placówkach handlowych w 
okresie przedświątecznym. 

W niniejszym rozdziale sprawozdania 
omówiono realizację tematów, o których 
mowa wyżej.  
 
5.1. Przestrzeganie przepisów o urlo-

pach wypoczynkowych 
 

W roku sprawozdawczym w ramach 
tematu inspektorzy pracy Okręgu przepro-
wadzili 45 kontroli w zakresie oceny prze-
strzegania przepisów prawa pracy dot. 
urlopów wypoczynkowych. Kontrolami zo-
stały objęte zarówno duże zakłady pracy, w 
których zatrudnionych było ponad 100 pra-
cowników (9 pracodawców), jak i małe za-
kłady pracy, w których zatrudnionych było 
do 9 pracowników (10 pracodawców). 
Większość, bo 26 kontroli przeprowadzono 
u średniej wielkości pracodawców, zatrud-
niających od 10 do 99 pracowników. 

Skontrolowani pracodawcy zatrudniali 
ogółem 5296 osób, w tym 2394 kobiet oraz 
11 młodocianych.  
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W czasie przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy pracy aż w 44 zakładach pracy 
stwierdzili nieprawidłowości dotyczące 
przestrzegania przepisów o urlopach wypo-
czynkowych. Tylko w jednym przypadku 
kontrola w zakresie przestrzegania przepi-

sów o urlopach wypoczynkowych nie wyka-
zała żadnych nieprawidłowości w tym za-
kresie.  

W poniżej zamieszonej tabeli określo-
no zakres kontroli i nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie tych kontroli. 

 
Tabela nr 5.1. 

 
Badane zagadnienie  Liczba 

zakładów, 
w których 
badano 

zagadnie-
nie 

Liczba 
zakładów,  
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
pracowni-

ków, 
których 

dotyczyła 
nieprawi-
dłowość 

Planowanie i ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego    
Czy prawidłowo ustalono plan urlopów wypoczynkowych? 25 4 174 
Czy prawidłowo ustalono prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku 
zatrudnienia? 32 1 1 

Czy prawidłowo ustalono wymiar urlopu w pierwszym roku zatrudnienia? 32 1 1 
Czy prawidłowo ustalono prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego? 45 3 3 
Czy prawidłowo ustalono wymiar kolejnego urlopu wypoczynkowego? 45 8 54 
Udzielanie urlopu wypoczynkowego    
Czy prawidłowo udzielono pracownikowi urlopu wypoczynkowego (art.1542 § 1-4 
Kodeksu pracy)? 45 1 1 

Czy prawidłowo udzielono młodocianemu urlopu wypoczynkowego z upływem 6 
miesięcy od dnia rozpoczęcia pierwszej pracy? 4 - - 

Czy udzielano urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do końca I kwartału roku następującego po nim? 45 36 604 

(6454 dni)
Czy udzielane są urlopy wypoczynkowe na żądanie pracownika? 45 - - 
Czy urlopu dodatkowego z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia 
udzielono w prawidłowym wymiarze? - - - 

Czy urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym udzielono w prawidłowym wymiarze? 8 3 3 

(50 dni) 
Czy przestrzegano przepisów dotyczących dzielenia urlopu wypoczynkowego? 45 9 41 
Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy    

Czy wypłacono pracownikom wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? 45 1 1 
(428zł) 

Czy wynagrodzenie za urlop wypłacono w należnej wysokości? 45 1 2 
(250zł) 

Czy wypłacono ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy? 31 12 17 
(9110zł) 

Czy ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacono w 
należnej wysokości? 28 5 5 

(744zł) 
Czy przestrzegano pozostałych regulacji dotyczących urlopów wypoczynkowych? 20 2 4 

 

Wydane środki prawne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 
Wnioski w wystąpieniach 103 
Decyzje nakazujące wypłacenia pracownikom należnych świadczeń 2 (1918,60zł) 
Wnioski do sądu o ukaranie osoby winnej 1 
Mandaty (ogólna kwota mandatów) 8 (7100zł) 
Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali ponad 80% wniosków zawartych w wystąpie-
niach oraz jedną decyzję nakazującą wypłacenie pracownikom należnych świadczeń pieniężnych. W efekcie usunięto 
większość stwierdzonych nieprawidłowości.  

 
Z powyższego zestawienia wyraźnie 

widać, że w badanym obszarze najwięk-
szym problemem jest nieudzielanie pra-
cownikom urlopów wypoczynkowych w 
przysługującym im wymiarze w roku kalen-
darzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do końca pierw-
szego kwartału następnego roku kalenda-
rzowego. Dla porównania warto przypo-
mnieć, że w 2006 r. takie nieprawidłowości 
stwierdzono u trzech na czterech skontro-
lowanych pracodawców, a w 2007 r. już u 
czterech na pięciu skontrolowanych.  W 
ocenie inspektorów  pracy nie jest  to spo-

wodowane słabą znajomością czy też błęd-
ną interpretacją przez pracodawców obo-
wiązujących przepisów prawa pracy. Za-
zwyczaj nieudzielanie urlopów wypoczyn-
kowych czy też udzielanie ich w sposób 
niezgodny z przepisami jest sposobem na 
zapewnienie ciągłości funkcjonowania za-
kładu przy ograniczonym zatrudnieniu pra-
cowników. Pracodawcy usprawiedliwiali się 
brakiem możliwości zatrudnienia większej 
ilości pracowników, ze względu na brak 
osób chętnych do pracy. 

Wyniki kontroli wskazują, że nadal nie 
jest spełniany wymóg dot. udzielania pra-
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cownikom urlopu wypoczynkowego w taki 
sposób, aby co najmniej jedna cześć obej-
mowała nie mniej niż 14 kolejnych dni ka-
lendarzowych. Niemniej w tym obszarze 
obserwujemy poprawę. W 2006 roku u co 4 
skontrolowanego pracodawcy stwierdzano 
naruszanie przepisów w tym zakresie, a 
2007 roku u co 5.  

Analizując wyniki kontroli zauważamy, 
że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowo-
ści w zakresie udzielania urlopu na żąda-
nie. Nie wynika to jednak z faktu, że praco-
dawcy przestrzegają przepisy w tym wzglę-
dzie. Podczas kontroli przeprowadzonych w 
roku sprawozdawczym, jak też w latach 
poprzednich, pracodawcy sporadycznie 
przedstawiali dokumenty potwierdzające 
wykorzystywanie przez pracowników urlopu 
na żądanie, co można rozumieć jako brak 
chęci i potrzeby ze strony pracowników do 
korzystania z tego prawa lub też jako cichy 
brak przyzwolenia pracodawców na korzy-
stanie z urlopu na żądanie.  

Na zakończenie należy dodać, że cią-
gle zdarzają się najbardziej bulwersujące 
przypadki naruszania przepisów dotyczą-
cych naliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

W tym obszarze pracodawca winien wyka-
zać szczególną staranność. A właśnie brak 
należytej staranności w stwierdzonych 
przypadkach był przyczyną stwierdzonych 
nieprawidłowości. Dlatego uchybienia w 
tym względzie spotykały się i będą spoty-
kać się ze zdecydowaną reakcją ze strony 
inspektorów pracy.  
 
5.2. Przestrzeganie przepisów dotyczą-

cych zatrudniania pracowników, 
w tym pracowników sezonowych 

  
Kontrole w ramach tematu były prze-

prowadzane w dwóch etapach. Pierwszy 
etap realizowano do 1 lipca 2007 roku, tj. 
do dnia wejścia z życie nowej ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy, a drugi po 
wejściu jej w życie. 
 
a) Pierwszy etap kontroli 
 

W pierwszym półroczu 2007 roku w 
ramach tematu skontrolowano 34 praco-
dawców, którzy zatrudniali łącznie 2207 
pracowników. W tabeli zamieszczonej poni-
żej określono zakres kontroli oraz ujawnio-
ne nieprawidłowości. 

Tabela nr 5.2. 
 
 

Badane zagadnienia (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników, 
których 
stwier-
dzone 

uchybie-
nia dot.

Zawieranie umów o pracę   
Czy prac. pot.. na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia  pracy, rodzaj umowy o pr. i jej warunki? 5 8 
Czy umowa o pracę została sporządzona prawidłowo (czy zawiera wymagane prawem elementy)? 11 18 
Czy charakter świadczonej pracy jest zgodny z rodzajem umowy? 3 13 
Udzielanie informacji   
Czy pracodawca udzielił pracownikowi pisemnej informacji o obowiązującej dobowej i tygodniowej 
normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz 
długości okresu wypowiedzenia umowy - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o 
pracę (art. 29 § 3 k. p.)? 

16 
 

71 
 

Czy pracodawca udzielił prac. pisemnej inf. o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty 
wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie pot. przez prac. przybycia i obecności w pracy i usprawie-
dliwiania nieobecności w pracy - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę? 

7 
 

23 
 

Czy pracownik został zapoznany z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 § 1 K. p.? 7 44 
Czy pracodawca udostępnił prac. tekst przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu? 4 93 
Rozwiązywanie umów o pracę   
Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem? 6 8 
Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia? 2 2 
Stosowanie kar   
Czy przestrzegano przepisów dotyczących stosowania kar? 2 2 
Świadectwa pracy   
Czy pracownikowi wydano świadectwo pracy? 2 2 
Czy treść świadectwa pracy jest prawidłowa? 18 29 
Czy świadectwo pracy zostało wydane w terminie? 5 32 
Akta osobowe pracowników   
Czy pracodawca prowadzi akta osobowe pracowników? 1 3 
Czy akta osobowe pracowników prowadzone są prawidłowo? 15 51 
Regulamin pracy   
Czy pracodawca ustalił regulamin pracy? 4  
Czy regulamin pracy został prawidłowo opracowany? 8  
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Czy prac. został zapoznany z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem pracy? 1 21 
Przygotowanie do pracy   
Czy pracownika poddano wstępnym badaniom lekarskim? 7 20 
Czy pracownika poddano wstępnym szkoleniom bhp? 8 46 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dot. omawianego tematu jak i innych stwierdzonych nieprawidłowo-
ści inspektorzy pracy wydali 170 decyzji oraz skierowali do pracodawców 36 wystąpień zawierających łącznie 292 
wnioski. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie 
osoby winnej, a kolejnych 10 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 6900zł. Według posiadanych 
informacji na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 132 decyzje (ok. 78% wydanych) i 
uwzględnili 202 wnioski zawarte w wystąpieniach (ok. 69% wydanych). W efekcie tego usunięta została większość 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że 

pracodawcy naruszają obowiązujące prze-
pisy z zakresu prawa pracy dot. zatrudnia-
nia pracowników. Stwierdzone przez in-
spektorów nieprawidłowości dotyczyły za-
równo nawiązywania i rozwiązywania sto-
sunku pracy, prowadzenia akt osobowych, 
braku przekazywania na piśmie zatrudnio-
nym pracownikom informacji zawartych w 
art. 29 § 3 Kodeksu pracy, należytego 
opracowywania regulaminu pracy oraz ob-
wieszczenia, o którym mowa w art. 150 
Kodeksu pracy, jak i poddawania zatrud-
nianych pracownikom wstępnym badaniom 
lekarskim i wstępnym szkoleniom w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
b) Drugi etap kontroli 
 

Celem kontroli przeprowadzonych w 
ramach drugiego etapu, podobnie jak w 
pierwszym etapie, była ocena przestrzega-

nia przez pracodawców przepisów dotyczą-
cych zatrudniania pracowników, w tym pra-
cowników sezonowych oraz likwidacja 
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień 
prowadząca do uzyskania w kontrolowa-
nych podmiotach gospodarczych efektów w 
postaci respektowania przepisów prawa. W 
związku z wejściem w życie przepisów no-
wej ustawy o PIP, kontrole zostały rozsze-
rzone o problematykę legalności zatrudnie-
nia. W ramach podtematu skontrolowano 
30 pracodawców, którzy zatrudniali łącznie 
564 pracowników. Kontrolami objęto za-
równo małe zakłady zatrudniające do 9 
pracowników (14 zakładów), średnie za-
trudniające od 10 do 49 pracowników (14 
zakładów) oraz duże zatrudniające od 50 
do 249 pracowników (2 zakłady). W za-
mieszczonej poniżej tabeli określono zakres 
kontroli oraz nieprawidłowości stwierdzone 
w ich trakcie. 

Tabela nr 5.3. 
 
 

Badane zagadnienia (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników, 
których 
stwier-
dzone 

uchybie-
nia dot.

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY   
Czy prac. pot. na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i jej warunki?  5 10 
Czy umowa o pracę została sporządzona prawidłowo (czy zawiera wymagane prawem elementy)? 4 4 
Czy charakter świadczonej pracy jest zgodny z rodzajem umowy?  1 9 
Czy pracodawca udzielił pracownikowi pisemnej informacji o obowiązującej pracownika dobowej i 
tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysłu-
gującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego oraz obowiązującej pracownika długości okresu 
wypowiedzenia umowy - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę? 

13 40 

Czy pracodawca udzielił prac. pisemnej inf. o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty 
wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie pot. przez prac. przybycia i obecności w pracy oraz 
usprawiedliwiania nieobecności w pr. - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pr.? 

9 19 

Czy pracownika poddano wstępnym badaniom lekarskim? 9 45 
Czy pracownika poddano wstępnym szkoleniom bhp? 8 18 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ORAZ FUNDUSZ PRACY 
Czy zgłoszenie do ubezpieczenia społ. zostało dokonane w wymaganym przepisami terminie?  5 6 
Czy dopełniono obowiązku opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy? 3 32 
Czy składki na Fundusz Pracy opłacane są w przewidzianym przepisami terminie ? 2 24 
Czy zgłoszono do ZUS wymagane dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy? 1 3 
Czy zgłoszono do ZUS prawdziwe dane mające wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy? 1 3 
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNI 
Czy pracodawca przed zatrudnieniem pracownika uzyskał od niego pisemne oświadczenie o 
pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy? 7 28 
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Czy pracodawca zawiadomił w formie pisemnej właściwy PUP o zatrudnieniu bezrobotnego?  3 3 
Czy pracodawca zawiadomił PUP w wymaganym terminie o zatrudnieniu bezrobotnego?  1 4 
Czy bezrobotny zawiadomił PUP o podjęciu pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności? 4 5 
ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY 
Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem? 1 1 
Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia? 1 1 
STOSOWANIE KAR 
Czy przestrzegano przepisów dot. stosowania kar? 2 4 
WYDAWANIE ŚWIADECTW PRACY 
Czy pracownikowi wydano świadectwo pracy? 1 1 
Czy treść świadectwa pracy jest prawidłowa? 13 20 
Czy świadectwo pracy zostało wydane w terminie? 1 1 
PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH 
Czy akta osobowe prac. prowadzone są prawidłowo? 17 61 
REGULAMIN PRACY 
Czy regulamin pracy został prawidłowo opracowany? 11  
Czy prac. został zapoznany z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem pracy? 1 1 
Czy pracownik został zapoznany z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 150 §1 K. p.? 10 46 
Czy pracodawca udostępnił prac. tekst przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu? 3 48 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (dot. omawianego tematu jak i innych stwierdzonych nieprawidło-
wości) inspektorzy pracy wydali 141 decyzji oraz skierowali do pracodawców 30 wystąpień zawierających łącznie 195 
wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, w sześciu przypadkach skierowano do sądu wniosek o ukaranie 
osoby winnej, a kolejnych 8 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 8800zł. Według posiadanych 
informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 112 decyzji (ok. 79% wydanych) i 
uwzględnili 162 wnioski zawarte w wystąpieniach (ok. 83% wydanych). W efekcie tego usunięta została większość 
stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto Okręgowy Inspektor Pracy oraz inspektorzy pracy skierowali do właściwych 
organów 17 powiadomień o zakresie i tematyce kontroli. 

 
Z zamieszczonego powyżej zestawie-

nia wynika, że pracodawcy naruszają obo-
wiązujące przepisy zarówno z zakresu pra-
wa pracy jak i ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Również 
osoby bezrobotne nie przestrzegają doty-
czących ich obowiązków określonych w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Stwierdzone, w trakcie 
kontroli prowadzonych w ramach I i II eta-
pu, nieprawidłowości dotyczyły zarówno 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, prowadzenia akt osobowych, braku 
przekazywania na piśmie zatrudnionym 
pracownikom informacji zawartych w art. 29 
§ 3 Kodeksu pracy, należytego opracowy-
wania regulaminu pracy oraz obwieszcze-
nia, o którym mowa w art. 150 Kodeksu 
pracy, jak i poddawania zatrudnianych pra-
cowników wstępnym badaniom lekarskim i 
wstępnym szkoleniom z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Ponadto w trakcie 
kontroli realizowanych w ramach II etapu 
stwierdzono naruszanie przez pracodaw-
ców obowiązków dotyczących opłacania 
składek na ubezpieczenie społeczne i fun-
dusz pracy oraz zatrudniania pracowników 
zarejestrowanych jako bezrobotni. W oce-

nie inspektorów pracy przyczyny stwierdzo-
nych nieprawidłowości to nieznajomość 
obowiązujących przepisów oraz ich lekce-
ważenie.  

Z analizy wyników kontroli wynika, że 
w dalszym ciągu wymagany jest szczególny 
nadzór nad przestrzeganiem przepisów 
dotyczących zatrudniania pracowników, w 
tym obowiązku opłacania składek na fun-
dusz pracy oraz zatrudniania pracowników 
zarejestrowanych jako bezrobotni. Zadanie 
to należy realizować w ramach kontroli 
rutynowych. 
 
5.3. Wykonywanie przez pracodawców 

orzeczeń sądów pracy 
 

W 2007 roku sprawdzono realizację 45 
orzeczeń sądów pracy, w tym 36 wyroków 
i 9  ugód sądowych. Kontrolą objętych zo-
stało 31 pracodawców. Stwierdzono wyko-
nanie 30 orzeczeń, w tym 21 wyroków i 9 
ugód sądowych. Natomiast 7 pracodawców 
nie wykonało łącznie 15 prawomocnych 
wyroków, co dotyczyło 15 pracowników.  

W poniżej zamieszczonej tabeli okre-
ślono zakres przedmiotowy orzeczeń, któ-
rych nie wykonano. 

Tabela nr 5.4. 

Zakres przedmiotowy orzeczenia Liczba orzeczeń, których nie 
wykonano 

Wypłata wynagrodzenia za pracę 3 (dot. 3 pracowników) 

Wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzież roboczej  1 (dot. 1 pracowników) 
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Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 (dot. 3 pracowników) 

Sprostowanie i wydanie świadectwa pracy 8 (dot. 8 pracowników) 

 
Główną przyczyną niewykonywania 

orzeczeń sądowych dotyczących wypłaty 
należności ze stosunku pracy były wskazy-
wane przez pracodawców trudności finan-
sowe. W jednym przypadku dotyczyły one 
nawet jednostki samorządu terytorialnego. 
W większości przypadków dotyczyło to 
jednak pracodawców prywatnych, którzy w 
wyniku tych trudności znajdowali się w fazie 
całkowitej likwidacji prowadzonej działalno-
ści lub zmiany jej profilu. Jedną z przyczyn 
było również wstrzymywanie się z wykona-
niem wyroków m.in. na skutek toczących 
się postępowań sądowych w podobnych 
sprawach. Przyczyna ta była wskazywana 
w przypadku 7 wyroków dotyczących wy-
dania nowego lub sprostowanego świadec-
twa pracy.  

 W związku z niewykonaniem orzeczeń 
sądów pracy inspektorzy pracy w 4 przy-
padkach skierowali do sądu wniosek o uka-
ranie, a w kolejnych 3 przypadkach zasto-
sowali mandaty karne w łącznej wysokości 
1850zł. 

Na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania, w wyniku działań inspekto-
rów pracy zostało wykonanych 13 wyroków. 
W efekcie 7 pracownikom wydano świadec-
two pracy lub świadectwo pracy sprostowa-
no. Kolejnym 5 pracownikom wypłacono 

należności ze stosunku pracy w łącznej 
kwocie 10.412,41zł. 

Kontrole w zakresie wykonywania 
przez pracodawców prawomocnych wyro-
ków sądów pracy bez wątpienia stanowią 
jeden z najważniejszych obszarów działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy, zarówno 
ze względu na swoje znaczenie dla popra-
wy stanu praworządności, jak i aspekt spo-
łeczny. Stanowią wymierną pomoc dla pra-
cowników pokrzywdzonych na skutek za-
niechania przez pracodawców wykonania 
obowiązków nałożonych wyrokiem lub ugo-
dą sądową.  

Podsumowując należy stwierdzić, że 
przeprowadzone kontrole w zakresie reali-
zacji przez pracodawców orzeczeń sądów 
pracy wskazują, że problem w tym zakresie 
nadal istnieje, a nawet się pogłębia. 
W związku z tym zasadne jest kontynu-
owanie kontroli.  
 
5.4. Przestrzeganie przez agencje za-

trudnienia przepisów ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 
 
W 2007 roku  skontrolowano 11 agen-

cji zatrudnienia. W poniżej zamieszczonej 
tabeli  określono zakres świadczonych 
usług przez te agencje. 

Tabela nr 5.5. 
Kontrolowany podmiot świadczy usługi w zakresie: 
• pośrednictwa pracy na terytorium RP 7 
• pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich 2 
• doradztwa personalnego 6 
• poradnictwa zawodowego 7 
• pracy tymczasowej 5 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, 

w 4 agencjach stwierdzono nieprawidłowo-
ści dotyczące przestrzegania przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Stwierdzono, że:  
• w 3 kontrolowanych agencjach, w do-

kumentach, ogłoszeniach i ofertach 
agencje zatrudnienia nie podawały nu-
meru wpisu do rejestru agencji zatrud-
nienia, 

• w 1 agencji, w umowach pomiędzy 
agencją a 7 obywatelami polskimi, kie-
rowanymi do pracy za granicą, nie okre-
ślono strony pokrywającej koszty dojaz-
du i powrotu osoby skierowanej do pra-
cy w przypadku niewywiązania się pra-
codawcy zagranicznego z warunków 
umowy oraz trybu dochodzenia związa-
nych z tym roszczeń, 

• w 1 agencji w informacji o działalności 
agencji zatrudnienia przedstawianej 
marszałkowi województwa zamieszczo-
no nieprawidłowe dane.  

Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidło-
wości, w ocenie inspektorów pracy zostały 
spowodowane nieumyślnie i wynikały z 
niedostatecznej znajomości przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy przez osoby reprezentu-
jące kontrolowane podmioty.  

W związku ze stwierdzonymi w trakcie 
kontroli nieprawidłowościami w zakresie 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, skierowano do 4 
agencji wystąpienia zawierające łącznie 5 
wniosków. Ponadto do Marszałka Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego skiero-
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wano 2 powiadomienia o stwierdzonych 
przypadkach naruszenia warunków prowa-
dzenia agencji zatrudnienia określonych w 
przepisach o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Powiadomienia doty-
czyły niepodawania przez agencje w doku-
mentach, ogłoszeniach i ofertach numeru 
wpisu do rejestru agencji. Według posiada-
nych informacji, na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania, agencje 
uwzględniły 3 wnioski. W efekcie większość 
stwierdzonych uchybień została usuniętych. 

Podsumowując, z przedstawionych 
danych wynika, że najczęściej ujawnianą 
nieprawidłowością jest niepodawanie we 
wszystkich dokumentach ogłoszeniach i 
ofertach numeru wpisu do rejestru agencji. 
Pozostałe naruszenia przepisów miały cha-
rakter marginalny i były związane najczę-
ściej z niewłaściwą interpretacją stanu fak-
tycznego oraz brakiem wiedzy. W trakcie 
kontroli nie stwierdzono przypadków 
umyślnego działania pracowników agencji 
naruszających obowiązujące przepisy w 
zakresie agencji zatrudnienia. Kontrole nie 
wykazały prowadzenia agencji bez dopeł-
nienia wymogów rejestracyjnych oraz nie-
spełnienia przez kontrolowane agencje 
wymogów dot. warunków lokalowych, wy-
posażenia technicznego oraz kwalifikacji 
personelu. Nie stwierdzono nieprzestrzega-
nia przez kontrolowane agencje zatrudnie-
nia zakazu pobierania dodatkowych opłat. 
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wyni-
ki kontroli w pełni odzwierciedlają rzeczywi-
sty stan przestrzegania przez agencje 
przepisów dot. prowadzenia agencji zatrud-
nienia, ponieważ inspektorzy pracy dotarli 
do kontrolowanych agencji na podstawie 

Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, a 
nie w wyniku skarg osób korzystających z 
usług kontrolowanych agencji. W 2007 roku 
Okręg nie był informowany przez marszałka 
województwa lub wojewódzki urząd pracy o 
przypadkach naruszania lub podejrzenia 
naruszania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
przez agencje zatrudnienia działające na 
terenie naszego regionu. Wyniki kontroli 
świadczą, że w latach następnych kontrole 
agencji zatrudnienia należy realizować w 
ściślejszej współpracy z marszałkiem wo-
jewództwa oraz wojewódzkim urzędem 
pracy. 
 
5.5. Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, w tym bhp, w odniesieniu do 
młodych pracowników (w wieku do 
26 lat) 

 
Zgodnie z programem działania Pań-

stwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok oma-
wiany temat składał się z trzech podtema-
tów: „Pracownicy młodociani”,  „Młodzi pra-
cownicy” „Sezonowa praca dzieci i mło-
dzieży”. Kontrolą objęto zakłady o różnej 
wielkości ze względu na zatrudnienie i o 
zróżnicowanym charakterze działalności. 
 
a) Pracownicy młodociani 
 

W ramach tematu inspektorzy pracy 
przeprowadzili kontrole u 21 pracodawców 
zatrudniających łącznie 176 młodocianych. 
W tabeli zamieszczonej poniżej ujęto za-
kres kontroli oraz nieprawidłowości stwier-
dzone w ich trakcie. 

Tabela nr 5.6. 
 
 
 
 

Badane zagadnienie 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
badano 
zagad-
nienie 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
stwier-
dzono 
niepra-

widłowo-
ści 

Liczba 
pracow-
ników, 
których 

dot. 
niepra-
widło-
wość 

Ewidencja pracowników młodocianych     
Czy prowadzono ewidencję pracowników młodocianych? 21 3 14 
Czy prowadzono ewidencję czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych 
młodocianym w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego? 13 9 62 

Szkolenia bhp    
Czy młodocianych poddano szkoleniom wstępnym ogólnym? 21 2 7 
Czy młodocianych poddano szkoleniom wstępnym stanowiskowym? 21 2 11 
Profilaktyczne badania lekarskie    
Czy pracowników młodocianych poddano wstępnym badaniom lekarskim? 21 3 16 
Czy pracowników młodocianych poddano okresowym badaniom lekarskim? 11 1 1 
Czy przed zatrudnieniem młodociany przedstawił świadectwo lekarskie, że praca dane-
go rodzaju nie zagraża jego zdrowiu? 21 4 13 

Stosunek pracy    
Czy umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego z pracownikami mło-
docianymi zawierane są prawidłowo? 21 4 15 
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Czy przestrzegano przepisów dot.  rozwiązywania umów o pracę zawartych w celu 
przygotowania zawodowego za wypowiedzeniem przez pracodawcę? 4 1 1 

Czy przestrzegano przepisów dot. rozwiązywania umów o pracę zawartych w celu 
przygotowania zawodowego bez wypowiedzenia z winy pracownika? 2 1 2 

Czas pracy    
Czy młodocianych zatrudniano w prawidłowym dobowym wymiarze czasu pracy? 21 - - 
Czy w regulaminie pracy lub informacji udzielonej pracownikowi z art. 29 § 3 przewi-
dziano przerwę w pracy trwającą 30 min.? 19 14 76 

Czy pracownikom młodocianym zapewniano w każdym tygodniu co najmniej 48 godzin 
nieprzerwanego wypoczynku obejmującego niedzielę? 19 2 4 

Czy młodocianym zapewniono nieprzerwaną 14 godz. przerwę obejmującą porę nocną? 19 - - 
Czy prowadzono ewidencję czasu pracy młodocianych? 21 6 29 
Czy przestrzegano zakazu zatrudniania młodocianych w godz. nadliczbowych? 19 1 2 
Czy przestrzegano zakazu zatrudniania młodocianych w porze nocnej? 20 - - 
Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne    
Czy młodocianym prawidłowo ustalono wymiar urlopu wypoczynkowego? 21 3 14 
Czy pracownikom młodocianym udzielono na ich wniosek pierwszego urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 12 dni? 13 2 3 

Czy pracownikom młodocianym uczęszczającym do szkoły udzielano urlopu bezpłatne-
go w okresie ferii szkolnych? 11 1 2 

Wynagrodzenie za pracę    
Czy pracownikom młodocianym wypłacono wynagrodzenie za pracę? 21 - - 
Czy wypłacano młodocianym wynagrodzenie za pracę w należnej wysokości? 21 - - 
Czy wypłacano młodocianym wynagrodzenie za pracę terminowo? 21 - - 
Prace wzbronione i dozwolone pracownikom młodocianym    
Czy opracowano wykaz stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronionych młodocianym? 21 5  
Czy opracowano wykaz stanowisk pracy i prac dozwolonych w celu odbycia przygoto-
wania zawodowego? 21 7  

Czy opracowano wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrud-
nionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe? 2 -  

Czy wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym 
celu niż przygotowanie zawodowe został zatwierdzony przez inspektora pracy? 2 -  

Czy przestrzegano zakazu zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych? 18 2 2 
Kształcenie zawodowe    
Czy opracowano program kształcenia zawodowego młodocianych? 21 1  
Czy kształcenie zawodowe młodocianych prowadzono zgodnie z programem? 19 -  
Czy kształcenie zawodowe młodocianych prowadzą osoby posiadające uprawnienia? 21 1  
Ocena ryzyka zawodowego    
Czy pracodawca ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe związane z pracą wykony-
waną przez pracowników młodocianych? 21 7 41 

Czy w ocenie ryzyka uwzględniono kryteria związane z dojrzałością psychiczną i fizycz-
ną młodocianego, jego brakiem doświadczenia zawodowego i życiowego, brakiem 
świadomości występujących zagrożeń i umiejętności oceny ich szkodliwych następstw? 

15 9 46 

Czy pracodawca poinformował pracowników młodocianych o ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami? 15 2 5 

Czy poinformowano przedstawiciela ustawowego młodocianego o ryzyku zaw., które 
wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami?  15 8 49 

Czy pracodawca zastosował niezbędne środki profilaktyczne (wynikające z oceny 
ryzyka - o ile została przeprowadzona prawidłowo) zmniejszające ryzyko zawodowe 
związane z pracą wykonywaną przez młodocianego? 

13 2 12 

Czy w zakładzie prowadzona jest rejestracja wypadków przy pracy młodocianych? 3 -  
Inne zagadnienia z zakresu bhp, w których stwierdzono nieprawidłowości     
Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych? 10 3   
Czy pracodawca przydzielił młodocianym odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 10 1 1 P
Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dot. odzieży i obuwia roboczego? 17 3   
Czy obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 17 1   
Czy stanowiska pracy są wyposażone zgodnie z przepisami bhp? 18 2 4 S
Czy maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne? 14 1 2 M
Czy maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze? 14 1 3 M
Czy maszyny i urządzenia są w odpowiednim stanie technicznym? 14 1 1 M
Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają opracowaną instrukcję bhp? 6 1   
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej została potwierdzona pomiarami? 20 2   
Czy urządzenia i instalacje energetyczne są właściwie eksploatowane? 19 2   
Czy drogi, przejścia komunikacyjne, rampy są we właściwym stanie technicznym? 12 1   
Czy pracodawca zapewnił wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z przepisami? 19 3   

P – pracownicy; S – stanowiska pracy; M – maszyny i urządzenia
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Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy skierowali do pracodawców ogółem 125 wnio-
sków w wystąpieniach, w tym 65 w związku z naruszeniem przepisów dot. ochrony pracy młodocianych. Ponadto 
wydali 89 decyzje, w tym 24 w związku z naruszeniem przepisów dot. ochrony pracy młodocianych. W związku z 
ujawnionymi wykroczeniami dot. zatrudniania młodocianych jak i innych problemów, w jednym przypadku skierowano 
do sądu wniosek o ukaranie osoby winnej, a 7 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 6500zł. Według 
posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 67 decyzji (ok. 75% 
wydanych) i uwzględnili 96 wniosków zawartych w wystąpieniach (ok. 77% wydanych). W efekcie tego usunięta zo-
stała większość stwierdzonych nieprawidłowości. 

 
Jak ustalili inspektorzy pracy, incyden-

talny charakter miały naruszenia polegające 
na zatrudnianiu młodocianych w porze noc-
nej i w godzinach nadliczbowych oraz w 
nieprawidłowym dobowym wymiarze czasu 
pracy. Niewielki był również odsetek praco-
dawców naruszających przepisy w zakresie 
udzielania młodocianym pierwszego urlopu 
wypoczynkowego. Nie stwierdzono przy-
padku niewypłacania młodocianym wyna-
grodzenia. Natomiast wielu kontrolowanych 
pracodawców nie przestrzegało przepisów 
dotyczących opracowania wykazu stano-
wisk pracy i rodzajów prac wzbronionych 
młodocianym oraz  wykazu stanowisk pracy 
i prac dozwolonych w celu odbycia przygo-
towania zawodowego, a także prowadzenia 
ewidencji czasu pracy przy pracach wzbro-
nionych, a dozwolonych dla potrzeb odby-
cia przygotowania zawodowego. Kontrole 
wykazały liczne naruszenia przepisów do-
tyczących oceny ryzyka zawodowego. Naj-
bardziej bulwersujące jest zatrudnianie 
młodocianych przy pracach wzbronionych. 
W roku sprawozdawczym stwierdzono dwa 
takie przypadki. Na przykład w jednym z 
zakładów zatrudniono pracownika młodo-
cianego na wysokości ponad 3m bez za-
bezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 
Nie należy lekceważyć też innych nieprawi-
dłowości dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Bulwersujące są przypadki 
obsługiwania przez młodocianych nie-
sprawnych maszyn i urządzeń technicznych 
z uwagi na duże zagrożenie urazem (a w 

konsekwencji kalectwem lub nawet śmier-
cią), jak również z uwagi na utrwalanie się 
niewłaściwego podejścia pracowników mło-
docianych do kwestii bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 

Przyczyny nieprawidłowości  to skom-
plikowane przepisy, a także lekceważenie 
prawa. Ponadto należy podkreślić, że pra-
codawcy wykorzystują sytuację na rynku 
pracy, tj. nadmiar młodocianych chcących 
podjąć naukę zawodu.  Z tych względów 
młodociani jak i ich ustawowi przedstawicie-
le często wybierają zakłady, w których wa-
runki pracy są złe. 

Ze względu na szczególny charakter 
przepisów prawa dot. zatrudniania pracow-
ników młodocianych inspektorzy pracy 
nadal będą kontrolować ich przestrzeganie 
przez pracodawców. 
 
b) Pracownicy młodzi 
 

Realizując przewidziany w programie 
działania PIP temat „Pracownicy młodzi” 
przyjęto następujące kryteria: wiek pracow-
ników 18–26 lat, staż pracy nie dłuższy niż 
3 lata. W ramach tego tematu inspektorzy 
pracy skontrolowali 15 pracodawców, któ-
rzy zatrudniali łącznie 271 młodych pra-
cowników, w tym 146 o stażu pracy poniżej 
1 roku i 125 o stażu pracy od 1 roku do 3 
lat. W tabeli zamieszczonej poniżej ujęto 
nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 
tych kontroli.  

Tabela nr 5.7. 
 
 
 

Badane zagadnienie dot. zatrudniania pracowników młodych,  
w trakcie badania których stwierdzono nieprawidłowości 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
badano 
zagad-
nienie 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników, 
których 

dot. 
niepra-
widło-
wość 

Szkolenia bhp    
Czy instruktaż stanowiskowy pracownika przeprowadzono przed dopuszczeniem go do 
wykonywania pracy na określonym stanowisku? 15 2 2 

Czy pracodawca organizuje specjalne programy edukacyjne dla osób rozpoczynających 
pracę, mające na celu m.in. ich adaptację w zakładzie pracy zapoznanie z organizacją 
i ze specyfiką prowadzonej działalności? 

15 
 

6 
  

Profilaktyczne badania lekarskie    
Czy pracownik przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku odbył profi-
laktyczne wstępne badania lekarskie? 15 2 4 

Kwalifikacje    
Czy pracownik został zatrudniony przy pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami 
(wykształceniem zawodowym, ukończonymi kursami, itp.)? 15 2 11 
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Ocena ryzyka zawodowego    
Czy w ocenie ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez pracownika 
młodego pracodawca uwzględnił jego kwalifikacje zawodowe i poziom umiejętności 
wykonania pracy? 

13 
 

5 
 

50 
 

Czy w ocenie ryzyka zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez pracownika 
młodego pracodawca uwzględnił jego młody wiek? 13 5 50 

Stosunek pracy    
Czy pracodawca nie mający obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy udzielił pra-
cownikowi w formie pisemnej informacji, o której mowa w art.29 §3 Kodeksu pracy?  10 1 2 

Czy przestrzegano przepisów dot. rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia? 3 1 2 
Czas pracy 
Czy zatrudniano pracowników przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozli-
czeniowym (art. 129 § 1 Kp.)? 15 4 23 

Wynagrodzenie i inne świadczenia 
Czy wypłacono pracownikom wynagrodzenie za pracę? 15 1 1 
Czy wypłacono w prawidłowej wysokości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadlicz-
bowych? 11 2 6 

Urlopy wypoczynkowe 
Czy udzielano urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do końca I kwartału roku następującego po nim? 12 1 1 

Inne zagadnienia z zakresu bhp, w których stwierdzono nieprawidłowości 
Czy w zakładzie przestrzegano  przepisy dot. odzieży i obuwia roboczego? 14 3   
Czy pomieszczenia higieniczno – sanitarne są właściwe wyposażone? 15 1 1 O
Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? 4 1   
Czy określono wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych? 4 1   
Czy stanowiska pracy są wyposażone zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich 
specyfiki technicznej i technologicznej? 13 1 1 S

Czy maszyny i urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne? 15 2 3 M
Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej została potwierdzona pomiarami? 14 1   
Czy urządzenia i instalacje energetyczne są właściwie eksploatowane? 15 1   
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymywane są we właściwym stanie 
technicznym? 10 1   

Czy materiały są właściwie składowane lub / i magazynowane? 11 1   
*    O – obiekty; S – stanowiska pracy; M – maszyny i urządzenia

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli inspektorzy pracy do pracodawców skierowali 
ogółem 86 wniosków w wystąpieniach, w tym 50 dot. bezpośrednio pracowników młodych. Ponadto wydano 40 decy-
zji, w tym 16 dot. bezpośrednio pracowników młodocianych. W związku z ujawnionymi wykroczeniami dot. zatrudnia-
nia młodych pracowników jak i innych problemów, w 2 przypadkach skierowano do sądu wniosek o ukaranie osoby 
winnej,  3 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 2700zł, w przypadku 2 kolejnych osób zastosowa-
no środek oddziaływania wychowawczego. Według posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania pracodawcy wykonali 36 decyzji (ok. 90% wydanych) i uwzględnili 79 wniosków zawartych w wystąpieniach 
(ok. 92% wydanych). W efekcie tego usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

z zakresu praworządności w stosunkach 
pracy najwięcej uchybień dotyczyło prze-
strzegania zasady przeciętnie pięciodnio-
wego tygodnia pracy. Stwierdzono również, 
że 2 pracodawców zaniżyło młodym pra-
cownikom należność za pracę świadczoną 
w godzinach nadliczbowych, a jeden ze 
skontrolowanych pracodawców w ogóle nie 
wypłacił wynagrodzenia. Takie postępowa-
nie pracodawców należy uznać za szcze-
gólnie naganne, gdyż odnosi się do mło-
dych ludzi, po raz pierwszy podejmujących 
pracę zawodową. 

Nieprawidłowości stwierdzano również 
w  sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Tutaj kontrole ukierunkowane były w 
szczególności na sprawdzenie przygotowa-
nia do pracy młodych osób, podejmujących 
zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Naj-
więcej uchybień ujawniono w zakresie 
szkolenia młodych pracowników. Praco-
dawcy nie organizowali specjalnych pro-

gramów edukacyjnych dla osób rozpoczy-
nających pracę, mających na celu ich adap-
tację w zakładzie pracy. Niepokoi to tym 
bardziej, że wiele z tych młodych osób za-
trudniona była na stanowiskach robotni-
czych, często przy eksploatacji maszyn i 
urządzeń lub w narażeniu na szkodliwe 
czynniki środowiska pracy. Wiele uchybień 
dotyczyło  oceny ryzyka zawodowego. 
Ocena ryzyka zawodowego rzadko była 
postrzegana jako źródło wiedzy o zagroże-
niach i zarazem narzędzie pomocne w po-
dejmowaniu działań korygujących i zapo-
biegawczych, a częściej  jako „zło koniecz-
ne”. Często firmy, którym zlecano ocenę 
ryzyka, dokonywały jej w sposób schema-
tyczny, nie biorąc pod uwagę specyfiki pra-
cy w danym przedsiębiorstwie i wszystkich 
potrzebnych informacji. Z tych względów 
nie były uwzględnione kryteria związane z 
młodym wiekiem pracownika i brakiem do-
świadczenia zawodowego.  
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Podsumowując, większość pracodaw-
ców nie wykazuje szczególnego zaintere-
sowania młodymi pracownikami (w tym 
podejmującymi pracę po raz pierwszy w 
życiu), traktując ich w taki sam sposób, jak 
pracowników z dłuższym stażem pracy (i 
dużym doświadczeniem zawodowym). 
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
to przede wszystkim nieznajomość przepi-
sów, a tylko sporadycznie ich lekceważe-
nie. Z tych względów wydaje się celowe 
kontynuowanie kontroli w latach następ-
nych. Działania kontrolne należy prowadzić 
obok innych działań prewencyjnych i pro-
mujących ochronę pracy w tym obszarze 
przy współpracy z mass mediami. 
 
c) Sezonowa praca dzieci i młodzieży 
 

W ramach podtematu „Sezonowa pra-
ca dzieci i młodzieży” skontrolowano 12 
pracodawców, którzy dzieci i młodzież za-
trudniali sezonowo, w szczególności w 
okresie letnio-wakacyjnym. Kontrole prze-
prowadzono w zakładach różnych branż. 
Wśród skontrolowanych zakładów 4 to małe 
firmy (zatrudniające do 9 pracowników), 2 
średnie (zatrudniające od 10 do 49 pracow-
ników), 4 duże zatrudniające od 50 do 249 
pracowników) oraz 2 wielkie (zatrudniające 
ponad 249 pracowników). 

W trakcie realizacji tego tematu po-
dobnie jak w przypadku tematów opisanych 
wyżej ujawniono naruszania przepisów dot. 
ochrony pracy młodocianych. Poniżej kilka 
przykładów tych uchybień.  

Podczas jednej z kontroli stwierdzono 
zatrudnianie młodocianej przy pracach 
wzbronionych, tj. sprzedaży alkoholu. U 
kolejnego pracodawcy czworo dzieci (poni-
żej 16 roku życia) wykonywało prace po-
rządkowe w trakcie układania chodnika z 
kamienia oraz prace związane z pilnowa-
niem baru bez zezwolenia właściwego in-
spektora pracy. Inny pracodawca dwoje 

młodocianych zatrudnił przy pracach po-
rządkowych i ręcznej naprawie drewnia-
nych palet. Zawartych umów nie potwierdził 
na piśmie. Młodociani nie posiadali orze-
czeń lekarskich o braku przeciwwskazań do 
wykonywania tych prac. Pracowników nie  
przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W celu wyeliminowania nieprawidło-
wości stwierdzonych w trakcie kontroli re-
alizowanych w ramach tematu inspektorzy 
pracy wydali 8 decyzji oraz skierowali do 
pracodawców 12 wniosków w wystąpie-
niach. Według informacji dostępnych na 
dzień sporządzania niniejszego sprawoz-
dania pracodawcy wykonali wszystkie de-
cyzje i uwzględnili 6 wniosków.  W efekcie 
usunięto większość uchybień.  

Reasumując, uwzględniając efekty 
kontroli celowe jest ich podejmowanie w 
każdym przypadku uzyskania informacji o 
zatrudnieniu młodocianego przy pracach 
sezonowych.  
 
5.6. Przestrzeganie prawa pracy, w tym 

bhp, w placówkach handlu detalicz-
nego 

 
Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W roku sprawozdawczym w ramach 
tego tematu inspektorzy pracy przeprowa-
dzili 4 kontrole w wielkopowierzchniowych 
placówkach handlowych, w których łącznie 
było zatrudnionych 647 pracowników, w 
tym 540 kobiet. Kontrolą objęto jedną pla-
cówkę wielkopowierzchniową, która już była 
kontrolowana w roku ubiegłym oraz trzy 
placówki, które nie były kontrolowane w 
roku ubiegłym. W poniżej zamieszczonej 
tabeli określono stwierdzone w trakcie tych 
kontroli nieprawidłowości, zastosowane 
środki prawne oraz uzyskane efekty. 

Tabela nr 5.8. 
Praworządność w stosunkach pracy 

Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba praco-
dawców, u 

których stwier-
dzono niepra-

widłowości 

Liczba pra-
cowników, 

których dot. 
nieprawidło-

wość  
Stosunek pracy 3  
Nieprawidłowości w regulaminie pracy 1  
Nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników 1  5 
Nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę 1 1 
Nieprzestrzeganie przepisów dot. rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia 1  1 
Nieprawidłowa treść świadectwa pracy 1  11 
Czas pracy 4  
Nieprawidłowa ewidencja czasu pracy 2 6 
Zatrudnianie pracowników powyżej 5 dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym 3 15 
Nieprawidłowe ustalenie wymiaru czasu pracy 2 6 
Niezapewnienie pracownikom odpoczynku dobowego 1 11 
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Nieudzielenie pracownikom należytego wypoczynku tygodniowego 2 3 
Nieudzielenie przerwy śniadaniowej pracownikom wykonującym pracę powyżej 6 
godz. 

1 21 

Wynagrodzenie i inne świadczenia 1  
Nieprawidłowe ustalenie w regulaminie zasad wynagradzania  1  
Urlopy wypoczynkowe 1  
Nieudzielenie w ustawowym terminie urlopu wypoczynkowego 1 3 (9 dni) 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Badane zagadnienie, w 
którym stwierdzono 
nieprawidłowości 

Liczba placó-
wek, w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Szkolenia bhp 1 - jeden z pracowników nie został poddany szkoleniu okresowemu, 
Badania lekarskie 1 - 3 pracowników nie zostało poddanych wstępnym badaniom lekarskim,  
Ocena ryzyka zawodo-
wego 

2 - 19 pracowników nie poinformowano o ryzyku zawodowym, w tym 16 
kasjerek,  

Czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uciąż-
liwe 

1 
 

- 1 pracownik zatrudniony przy obsłudze wózka jezdniowego nie używał 
przydzielonego obuwia ochronnego ze stalowymi noskami, 

Obiekty i pomieszcze-
nia pracy 

2 - ubytki posadzki na ciągach komunikacyjnych (w jednej placówce), 
- zatarasowane wyjście ewakuacyjne oraz nieoznakowane miejsce 

niebezpieczne (w jednej placówce), 
Zaplecze higieniczno-
sanitarne 

1 - jadalni nie wyposażono w indywidualne zamykane szafki do przecho-
wywania własnego posiłku pracownika, co dotyczyło 150 pracowników 
korzystających z jadalni, 

Wentylacja, ogrzewa-
nie, oświetlenie               

1 
 

- brak pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, 

Stanowiska i procesy 
pracy 

3 - zastawione towarem dojścia do stanowisk pracy (w jednej placówce), 
- nie zapewniono w 2 placówkach pracownikom wykonującym pracę na 

6 stanowiskach stale w pozycji stojącej lub chodzącej możliwości od-
poczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej, 

- niewłaściwe wyposażenie 6 stanowisk pracy przy monitorach ekrano-
wych (w jednej placówce), 

- brak oznakowania znakami bezpieczeństwa wózków jezdniowych (w 
jednej placówce), 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

           1 - szlifierka znajdująca się w pokoju techników nie posiadała osłony 
tarcz szlifierskich, 

- prasa do belowania folii miała odgięty i pęknięty na długości 5mm hak 
trzymający osłonę tłoka, 

- eksploatowano 2 wózki jezdniowe z napędem silnikowym wysokiego 
podnoszenia oraz wózek jezdniowy z napędem silnikowym bez decy-
zji UDT zezwalającej na eksploatację, 

Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

           3 - niezapewnienie ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpo-
średnim w 2 placówkach (np. uszkodzone 2 gniazda wtykowe), 

- niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznej (w 2 placówkach), 
- niezabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia elektryczne 

przed uszkodzeniem mechanicznym (w 2 placówkach), 
Transport             4 - niewłaściwy stan techniczny 8 wózków jezdniowych w, tj. uszkodzone 

osłony akumulatorów (w 1 placówce), 
- niewłaściwe prowadzenie książek eksploatacji wózków (w 1 placów-

ce), 
- brak właściwego oznakowania dróg transportowych w (w 1 placówce), 
- zatarasowane drogi transportowe (w 3 placówkach), 

Magazynowanie 
i składowanie 

           3 - składowanie towarów na uszkodzonych paletach lub regałach (w 2 
placówkach), 

- brak oznaczenia dopuszczalnego obciążenia regałów w magazynie (w 
1 placówce) 

- składowanie towarów w magazynie w miejscu ładowania wózków (w 1 
placówce). 

 

Zastosowane środki prawne 
→ 55 decyzji, 
→ 23 wnioski w wystąpieniach, 
→ 1 mandat karny w wysokości 700zł 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 52 decyzje (ok. 95% wydanych)) oraz 
uwzględnili 15 wniosków (ok. 65% wydanych). Należy podkreślić, że w jednym przypadku termin realizacji decyzji 
jeszcze nie upłynął. W efekcie większość nieprawidłowości usunięto. 

 
Wyniki kontroli przeprowadzonych 

w placówkach wielkopowierzchniowych w 
bieżącym roku potwierdzają po raz kolejny, 

że stan praworządności w stosunkach pra-
cy w tych placówkach jest znacznie lepszy 
niż w małych placówkach handlowych. 
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Stwierdzone nieprawidłowości miały cha-
rakter incydentalny i były wynikiem niedo-
patrzenia. Nie stwierdzono umyślnego na-
ruszania przepisów prawa pracy. Z powyż-
szego zestawienia wynika, że do najczę-
ściej stwierdzanych nieprawidłowości 
z zakresu prawnej ochrony pracy w pla-
cówkach wielkopowierzchniowych należało 
niezapewnianie 5 dniowego tygodnia pracy 
bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji 
czasu pracy. Niemniej należy podkreślić, że 
były to przypadki jednostkowe. W zdecy-
dowanej większości przypadków w placów-
kach tych zapewnia się pracownikom 5 
dniowy tydzień pracy i rzetelnie prowadzi 
ewidencję czasu pracy, co w przypadku 
małych sklepów jest rzadkością.  

Również w toku kontroli zagadnień do-
tyczących bezpieczeństwa  higieny pracy 
nie stwierdzono przypadków rażącego na-
ruszenia przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Podobnie jak w latach 2005–
2006, najczęściej stwierdzano naruszenia 
przepisów bhp w zakresie składowania 
towarów, utrzymania ładu i porządku w 
ciągach komunikacyjnych. Wiele nieprawi-

dłowości dotyczyło organizacji stanowisk 
pracy. Stwierdzone nieprawidłowości były 
wynikiem zaniedbań organizacyjnych i w 
większości przypadków zostały usunięte w  
trakcie kontroli lub wkrótce po jej zakoń-
czeniu. 
 
Mniejsze placówki handlowe 

 
W 2007 roku inspektorzy pracy 

w związku z realizacją tematu przeprowa-
dzili 30 kontroli w zakresie przestrzegania 
prawa pracy przez pracodawców prowa-
dzących mniejsze placówki handlowe. Kon-
trolą objęto 10 placówek, które były kontro-
lowane w roku ubiegłym oraz 20 placówek, 
które nie były kontrolowane w roku ubie-
głym. W skontrolowanych jednostkach za-
trudniano łącznie 335 pracowników, w tym 
220 kobiet i 8 młodocianych.  

W tabelach, które zamieszczono poni-
żej określono stwierdzone w trakcie tych 
kontroli nieprawidłowości, zastosowane 
środki prawne oraz najistotniejsze efekty 
uzyskane w wyniku ich realizacji. 

Tabela nr 5.9. 
Praworządność w stosunkach pracy 

 

Badane zagadnienie, w którym stwier-
dzono nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których stwier-
dzono niepra-

widłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Stosunek pracy 14  
Nieprawidłowo opracowany regulamin 
pracy 
 
 

2 - regulaminy pracy w dwóch placówkach nie określały 
zasad wyposażenia pracowników w odzież i obuwie  
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także 
sposobu informowania o  ryzyku zawodowym i wykazu 
prac wzbronionych kobietom i młodocianym, 

Nieprawidłowe prowadzenie akt osobo-
wych pracowników 

11 - brak podziału akt na części, wykazów dokumentów i ich 
ponumerowania (dot. 88 akt), 

Niewydanie  umowy o pracę w dniu 
faktycznego rozpoczęcia pracy 

1 - umowę o pracę 5 pracownicom wydano od dnia otwar-
cia sklepu, pomimo że pracownice podjęły w tym sklepie 
pracę co najmniej jeden dzień wcześniej (przygotowy-
wanie sklepu do otwarcia /układanie towaru/), 

Zawarcie z pracownicami  sklepów 
umów cywilnoprawnych w warunkach, w 
których powinna być zawarta umowa o 
pracę  

2 - w jednym sklepie całodobowym zatrudniono 3 sprze-
dawczynie na podstawie umów zlecenia, 

- w jednym sklepie odzieżowym 4 pracownice sklepu  
zatrudniono na podstawie umów o dzieło na „ochronę 
towaru sklepu przed kradzieżą”, 

Nieprawidłowo zawarte umowy o pracę 
 
 

2 - nieokreślenie w umowach o pracę 8 pracowników za-
trudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy do-
puszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w 
umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie 
uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia w 
wysokości dodatku za pracę w godz. nadliczbowych, 

Niepoinformowanie pracowników o 
warunkach zatrudnienia 

9 - dotyczy 41 pracowników, 

Nieprawidłowa treść świadectwa pracy 8 - nieokreślenie podstawy prawnej rozwiązania stosunku 
pracy , ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynko-
wego – dotyczy 8 świadectw pracy, 

Czas pracy 17  
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 6 - dotyczy 28 pracowników, 
Nierzetelne prowadzenie ewidencji 
czasu pracy 

10 - niewykazywanie  pracy w soboty i w niedziele oraz 
pracy powyżej 8 godzin- dotyczy 70 pracowników, 

Zatrudnianie prac. więcej niż przeciętnie 
5 dni w tygodniu 

7 - dotyczy 27 pracowników, 
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Nieprawidłowe ustalenie wymiaru czasu 
pracy 

3 - ustalanie w harmonogramie pracy 26 prac. ilości godzin 
pracy zakładających pracę powyżej obowiązującej nor-
my czasu pracy, 

Nieprzestrzeganie dopuszczalnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu 

1 - 1 pracownica pracowała po 84-93 godziny tygodniowo, 

Nieprzestrzeganie dopuszczalnego 
limitu godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym 

1 - 1 pracownica w roku przepracowała 883 godziny nad-
liczbowe, tj. 733 godziny powyżej dopuszczalnego limi-
tu, 

Niezapewnianie pracownikom co czwar-
tej wolnej niedzieli 

1 - dotyczy 2 pracownic,  

Niezapewnianie pracownikom należne-
go odpoczynku  

4 - niezapewnianie 34 pracownikom należnego odpoczyn-
ku, w tym 7 pracownikom co najmniej 11 godzinnego 
odpoczynku dobowego, 

Wynagrodzenie i inne świadczenia 7  
Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych 

3 - dot. 8 pracowników (2.761 zł), 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego 
za używanie własnej odzieży roboczej 

1 - dot. 5 pracownikom na (600zł), 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego 
za pranie i  naprawę odzieży roboczej 

2 - dot. 5 pracownikom na (126 zł), 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy 

3 - dot. 4 pracownikom na (2.617zł), 

Zaniżenie wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczynkowy 

3 - dot. 4 pracownikom na (1.556zł), 

Urlopy wypoczynkowe 1  
Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego 
w terminie określonym w art. 168K.p. 

2 - 2 pracownikom nie udzielono łącznie 10 dni urlopu 
wypoczynkowego za 2006 r. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Badane zagadnie-
nie, w którym 

stwierdzono nie-
prawidłowości 

Liczba 
placówek, 
w których 

stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Szkolenia bhp 11 - niepoddanie w 7 placówkach 34 pracowników szkoleniu wstępnemu w zakresie 
bhp, 

- nieprzeprowadzenie w 4 placówkach szkolenia okresowego dla 13 pracowników,  
- niepoddanie się przez 4 pracodawców szkoleniu w zakresie bhp, 

Badania lekarskie  10 - niepoddanie w 10 placówkach 46 pracowników profilaktycznym badaniom lekar-
skim, w tym 45 badaniom wstępnym, 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

10 - niedokonanie oceny ryzyka zawodowego w 8 placówkach, 
- niepoinformowanie o ryzyku  zawodowym 52 pracowników   w 9 placówkach, 
- nieprowadzenie rejestru wypadków przy pracy przez 1 pracodawcę, 

Czynniki szkodliwe, 
uciążliwe 

9 - nieustalenie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego w 9 placówkach, 

Obiekty i pomiesz-
czenia pracy 

7 - nierówna posadzka w 2 placówkach, 
- brak wyjść ewakuacyjnych w 2 placówkach, 
- nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych w 4 sklepach, 

Zaplecze higienicz-
no-sanitarne 

3 - niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w 3 placów-
kach, 

Wentylacja, ogrze-
wanie, oświetlenie 

3 - brak skutecznej wentylacji w 1 sklepie, 
- niezabezpieczenie pomieszczeń pracy w 2 sklepach przed  napływem chłodnego 

powietrza, 
- brak pomiarów natężenia oświetlenia w 1 sklepie, 

Stanowiska i 
procesy pracy 

6 - brak instrukcji bhp w 3 sklepach, 
- zastawione towarem dojścia do stanowisk pracy w 2 sklepach, 
- niewłaściwe wyposażenie 3 stanowisk przy monitorach ekranowych w 1 placówce, 

Maszyny i urządze-
nia techniczne 

1 - brak instrukcji bhp 3 urządzeń w 1 placówce, 

Urządzenia i 
instalacje energe-
tyczne 

9 - instalacja elektryczna, która nie został zabezpieczona przed dotykiem bezpośred-
nim w 2 placówkach, 

- brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w 
8 placówkach, 

- brak ochrony instalacji i urządzeń elektrycznych przed dotykiem pośrednim w 2 
placówkach, 

- niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych w 3 placówkach, 
- niezabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym 

w 2 placówkach, 
Transport 3 - zatarasowane ciągi komunikacyjne, 
Magazynowanie i 
składowanie 

10 - brak instrukcji magazynowania i składowania towarów w 10 placówkach, 
- niewłaściwe składowanie towarów w 4 placówkach, 

Nadzór i kontrola 7 - niezapewnienie w 6 placówkach wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepi-
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stanu bhp sami bhp, 
- nieodbycie przez 1 pracodawcę wykonującego zadania służby bhp szkolenia 

niezbędnego do wykonywania zadań tej służby,  
- niekonsultowanie z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem i higieny 

pracy. 
 

Zastosowane środki prawne 
→ 148 decyzji 
→ 164 wnioski w 25 wystąpieniach 

→ 11 mandatów karnych 
→ 1 wniosek do sądu o ukaranie 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wykonali 129 decyzji (ok. 87% wydanych) oraz uwzględnili 
132 wnioski (ok. 80% wydanych). 

 

Przykłady efektów uzyskanych w wyniku realizacji środków prawnych: 
 

 
Rodzaj usuniętej nieprawidłowości: 

 

Liczba 
praco-

dawców

Liczba 
pracow-
ników 

Liczba 
dni 

Kwota 
wypła-
conych 
świad-
czeń 

- przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę 
- uporządkowanie akt osobowych prac. o niezbędne dokumenty 
- uzupełnienie umów o pracę o niezbędne informacje 
- wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
- wypłacenie ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej 
- wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
- udzielenie pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego  

1 
10 
2 
3 
2 
4 
2 

3 
88 
8 
8 
5 
8 
2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 

- 
- 
- 

2761zł 
126zł 

4173zł 
- 

 

Rodzaj usuniętej nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: Liczba placó-
wek 

Liczba pra-
cowników 

- przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp 
- ukończenie przez pracodawców szkoleń bhp 
- poddanie pracowników badaniom lekarskim  
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego 
- poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych 
- zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed dotykiem bezpośrednim 
- opracowanie instrukcji bhp dotyczących magazynowania i składowania towaru 
- zapewnienie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepisami bhp  
- przeprowadzenie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  

11 
4 

10 
7 
8 
3 
2 
8 
8 
5 

47 
- 

46 
- 

47 
- 
- 
- 
- 
- 

 
W trakcie kontroli małych placówek 

handlowych inspektorzy pracy stwierdzają 
wiele uchybień. W placówkach tych z reguły 
nie jest przestrzegany 5-dniowy tydzień 
pracy, pracownicy pracują po 6-7 dni w 
tygodniu, chociaż nie zawsze udaje się to w 
czasie kontroli udowodnić. Spośród 30 
skontrolowanych pracodawców nieprze-
strzeganie 5-dniowego tygodnia pracy 
udowodniono w 7 placówkach, ale uzasad-
nione podejrzenia występują również w 
przypadku 6 pracodawców, którzy nie pro-
wadzili ewidencji czasu pracy, jak również 
wobec pracodawców, którzy wykazywali 
zatrudnianie pracowników od poniedziałku 
do piątku, pomimo że sklep otwarty jest 
przez 7 dni w tygodniu.  

W każdej ze skontrolowanych po raz 
pierwszy placówce handlowej stwierdzono 
nieprawidłowości. Natomiast spośród 10 
ponownie skontrolowanych placówek han-
dlowych nieprawidłowości z zakresu praw-
nej ochrony stwierdzono jedynie w 4 pla-
cówkach. Świadczy to o tym, że działania 
podjęte przez inspektorów pracy w wyniku 
kontroli przeprowadzonych w poprzednim 
roku przyczyniły się do poprawy przestrze-
gania prawa w tym placówkach.  

Z uwagi na powszechnie łamanie w 
małych sklepach praw pracowniczych, a w 
szczególności naruszanie prawa do wypo-
czynku, problem ten powinien być nadal 
uznany za priorytetowy w planowaniu kon-
troli placówek handlowych. Według oceny 
inspektorów pracy, właściciele małych pla-
cówek handlowych czują się bezkarni, po-
nieważ placówki te są kontrolowane bardzo 
rzadko oraz ze względu na fakt, że udo-
wodnienie zatrudniania pracownika przez 6-
7 dni w tygodniu jest bardzo trudne.  

Na zakończenie należy dodać, że 
oprócz kontroli opisanych w niniejszym 
rozdziale inspektorzy pracy kontrole w pla-
cówkach handlowych przeprowadzali rów-
nież w ramach kontroli rutynowych oraz w 
ramach dwóch innych tematów: „Przestrze-
ganie prawa pracy, w tym bhp w placów-
kach należących do sieci Biedronka” i „Kon-
trole przestrzegania prawa pracy, w tym 
bhp, w placówkach handlowych w okresie 
przedświątecznym”. Wyniki tych kontroli 
zostały krótko opisane w dalszej części 
niniejszego rozdziału (patrz punkt 5.22.). 
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5.7. Zagrożenia u osób pracujących 
w placówkach ochrony zdrowia przy 
ręcznych pracach transportowych 

 
W ramach realizacji tematu inspekto-

rzy pracy przeprowadził kontrole w  10-ciu   
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielę-
gnacyjno-opiekuńczych z ogólnej liczby  13 
zakładów tego typu zarejestrowanych w 
rejestrze prowadzonym przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego. Z kontrolowanych 
zakładów 6 należało do sektora publiczne-
go a 4 do sektora niepublicznego. Celem 

kontroli było ustalenie, czy w zakładach 
tych stosowane są odpowiednie rozwiąza-
nia organizacyjno-techniczne w celu wyeli-
minowania lub ograniczenia ręcznego 
dźwigania ciężarów, w tym osób oraz czy w 
zakładzie przestrzegane są dopuszczalne 
normy ręcznego dźwigania ciężarów. 

W skontrolowanych zakładach praco-
wały łącznie 583  osoby. Informacje doty-
czące liczby pacjentów oraz liczby pracow-
ników wykonujących prace związane z ob-
ciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego 
zawarto w tabeli zamieszczonej poniżej. 

 
Tabela nr 5.10. 

Liczba pacjentów oraz liczby pracowników wykonujących prace związane z obciążeniem układu mięśniowo-
szkieletowego w kontrolowanych zakładach 

Sektor Liczba pacjentów Liczba pielęgnia-
rek Liczba salowych Liczba pracowni-

ków kuchni 
Liczba innych 
pracowników 

Publiczny 208 69 22 12 32 
Niepubliczny 135 49 6 8 47 
 

W  wyniku przeprowadzonych kontroli 
najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w 
zakresie szkoleń pracowników, które wy-
stąpiły w ponad połowie kontrolowanych 
zakładów i dotyczyły między innymi takich 
zagadnień, jak: brak przeprowadzenia 
szkoleń okresowych pracowników, brak 
przeszkolenia pracowników w zakresie 
bezpiecznych metod wykonywania prac 
przemieszczania i podnoszenia osób,  nie-
prawidłowo opracowane  programy szkoleń 
wstępnych i okresowych bhp – bez ujęcia w 
programach tematyki wykonywania prac 
podnoszenia i przemieszczania osób,  a 
również opracowania programów szkoleń 
wstępnych i okresowych  pracowników.   W 
siedmiu kontrolowanych zakładów wystąpiły 
nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka 
zawodowego, w tym w czterech zakładach 
w dokonanej ocenie nie uwzględniono za-
grożenia obciążeniami układu mięśniowo-

szkieletowego bądź nieprawidłowo dokona-
no tej oceny. Stwierdzono również niepra-
widłowości w  zakresie przeprowadzanych 
profilaktycznych badań lekarskich pracow-
ników, tj.: w pięciu zakładach łącznie 25 
pracowników nie posiadało aktualnych ba-
dań profilaktycznych,  w siedmiu zakładach 
w skierowaniach pracowników na badania 
lekarskie nie zamieszczano informacji na 
temat  wykonywania pracy w warunkach 
obciążenia układu mięśniowo - szkieleto-
wego, a  w połowie kontrolowanych zakła-
dów lekarz sprawujący profilaktyczną opie-
kę lekarską nie wizytował stanowisk zwią-
zanych z podnoszeniem lub przemieszcza-
niem. W  ośmiu kontrolowanych zakładach 
wystąpiły nieprawidłowości przy organizacji 
i wykonywaniu ręcznych prac transporto-
wych. Stwierdzone nieprawidłowości w tym 
zakresie przedstawiono w tabeli zamiesz-
czonej poniżej.  

 
Tabela nr 5.11. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości związane wykonywaniem 

ręcznych prac transportowych  

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba zbada-
nych urządzeń / 
liczba urządzeń 

których dot. 
nieprawidło-

wość  

Brak  instrukcji bezpiecznego wykonywania prac związanych z podnoszeniem i przeno-
szeniem pacjentów 

3 
  

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych w kuchni 5  
Brak instrukcji na temat bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transport. w pralni 4  
Niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania prac związanych z podnoszeniem i 
przenoszeniem pacjentów 

5 
  

Niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transport. w kuchni 1  
Brak  sprawnych hamulców przy koła jezdnych łóżek pacjentów  1 318/2 
Brak  możliwość regulacji wysokości  łóżka pacjentów posiadają 3 267/90 
Brak  mechanicznych urządzeń pomocniczych do pionizacji chorych 3  
Brak  sprzętu pomocniczego do przemieszczania pacjentów (np. podnośników) 1  
Brak  pomocniczych urządzeń transport. przy pracach zw. ze sprzątaniem pomieszczeń 1  
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Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa wyżej jak i innych uchybień stwierdzonych w 
trakcie kontroli, inspektorzy pracy wydali ogółem 80 decyzji i skierowali do pracodawców 93 wnioski w wystąpieniach. 
Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy poinformowali, że wykonali 71 decyzji (ok. 89% wyda-
nych) i uwzględnili 91 wniosków (ok. 98%). W efekcie usunięto prawie wszystkie opisane wyżej nieprawidłowości. 

 
Wyniki kontroli zakładów opiekuńczo- 

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych  
wskazują, że najwięcej nieprawidłowości 
ma charakter organizacyjno-porządkowy, 
np.: nieprzeprowadzanie szkoleń bhp pra-
cowników w głównej mierze szkoleń okre-
sowych. Wynikają one nie tylko z ograni-
czania wydatków, ale także z braku prawi-
dłowej organizacji pracy odpowiedzialnych 
służb oraz pomniejszania znaczenia (lek-
ceważenia) spraw bhp ze strony pracodaw-
ców skupiających się głównie na prowa-
dzeniu podstawowej działalności. Występu-
ją również  nieprawidłowości natury tech-
nicznej, które wymagają pewnych środków 
finansowych, ale możliwych do uzyskania 
pod warunkiem  wcześniejszego zaplano-
wania wydatków (np.: brak zapewnienia 
łóżek posiadających regulację wysokości). 

Porównując stan przestrzegania prze-
pisów prawa w zakładach publicznych i 
niepublicznych nie zauważa się znaczących 
różnic pomiędzy ww. sektorami w respek-
towaniu przepisów prawa. Nieprawidłowo-
ści podobnej natury  występują   niemalże 
w jednakowym stopniu w obu sektorach z 
niewielką  tendencją na niekorzyść zakła-
dów niepublicznych. Uogólniając można 
stwierdzić, że kontrolowane zakłady, za-
równo publiczne jak i niepubliczne prowa-
dzone przez zgromadzenia, fundacje bądź 
powstałe na bazie stowarzyszeń, w więk-
szości posiadają  bardzo dobrą bazą loka-
lowa oraz dysponują dobrym lub bardzo 
dobrym wyposażeniem technicznym, w tym 
sprzętem specjalistycznym, pomocnym w 
wykonywaniu ręcznych prac transporto-
wych. Natomiast zakłady niepubliczne pro-

wadzone przez osoby fizyczne posiadają  
znacznie gorszą bazę lokalową oraz dys-
ponują znacząco skromniejszym wyposa-
żeniem technicznym (bazując w większości 
na sprzęcie przejętym ze zlikwidowanych  
oddziałów szpitalnych). Ponadto pracodaw-
cy zakładów niepublicznych w większym 
stopniu szukają oszczędności finansowych 
ograniczając również wydatki  związane z 
poprawą warunków pracy. 
 
5.8. Przestrzeganie przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy w stacjach 
autogazu 

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy kontrolowali stacje autogazu, które 
dotychczas nie były kontrolowane jak i sta-
cje które były skontrolowane w 2006 roku. 
Celem kontroli i rekontroli była ocena prze-
strzegania przez pracodawców przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na 
stacjach paliw płynnych prowadzących 
dystrybucję autogazu oraz likwidacja 
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień 
prowadząca do uzyskania w kontrolowa-
nych podmiotach efektów w postaci popra-
wy warunków i bezpieczeństwa pracy. 

W ramach tematu  skontrolowano 46 
stacji autogazu, które dotychczas nie były 
kontrolowane. Na stacjach tych zatrudnio-
nych było ogółem 268 pracowników, w tym 
163 bezpośrednio przy obsłudze urządzeń i 
instalacji gazu płynnego. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej określono stwierdzone w 
trakcie tych kontroli nieprawidłowości oraz 
zastosowane środki prawne. 

Tabela nr 5.12.  
Zagadnienia objęte kontrolą Liczba stacji LPG z 

nieprawidłowościami 
Uwagi 

Badania lekarskie pracowników 4 dotyczy 7 pracowników 

Szkolenia bhp 12 dotyczy 11 pracowników i 12 pracodawców 

Ocena ryzyka zawodowego 13 w tym brak oceny dla atmosfer wybuchowych  

Kwalifikacje do obsługi urządzeń LPG 3 dotyczy 4 pracowników 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem 17 brak stosownego dokumentu  

Teren stacji (zadaszenie) 13 brak lub zbyt małe zadaszenia 

Oznakowanie stref zagrożenia wybuchem 20 brak lub niewłaściwe oznakowanie  

Instrukcje bezpieczeństwa (bhp/awaryjne) 13 brak lub niewłaściwe instrukcje 

Urządzenia podlegające UDT 1 brak decyzji zezwalającej na eksploatację 

Prace szczególnie niebezpieczne  15 nie określono wymaganych procedur 

Pomiary elektryczne 12 brak pomiarów skuteczności 

Oznakowanie terenu stacji paliw 14 brak lub nieprawidłowe oznakowanie 
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Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia nieprawidłowości dotyczących omawianego tematu jak i innych uchybień stwierdzonych w trakcie 
tych kontroli wydano 331 decyzji, w tym 1 wstrzymania prac i 2 skierowania do innych prac 4 pracowników, którzy nie 
posiadali wymaganych kwalifikacji. Ponadto do pracodawców skierowano 106 wniosków w wystąpieniach. W związku 
z nieprawidłowościami mającymi znamiona wykroczeń, w 1 przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie osoby 
winnej, a kolejne 8 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 6300zł. Na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania wykonano prawie 72% decyzji i uwzględniono ok. 71% wniosków. W wyniku realizacji środków praw-
nych usunięto większość stwierdzonych nieprawidłowości.  

 
Analizując wyniki kontroli stacji paliw 

dochodzimy do identycznych wniosków jak 
w roku poprzednim. Na przestrzeni ostat-
nich lat odnotowujemy poprawę w zakresie 
przygotowania pracowników do wykonywa-
nia pracy, a szczególnie w dziedzinie: ba-
dań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz wyposa-
żenia pracowników w odzież, obuwie robo-
cze oraz środki ochrony indywidualnej. W 
tym obszarze inspektorzy pracy stwierdzają 
jednak nadal nieprawidłowości. Najbardziej 
bulwersują przypadki dopuszczenia pra-
cowników do pracy bez wymaganych kwali-
fikacji oraz w warunkach bezpośredniego 
zagrożenia dla ich życia lub zdrowia. Inne 
istotne uchybienia stwierdzane na stacjach 
to brak dokumentu określającego zabez-
pieczenia stanowiska pracy przed wybu-
chem oraz brak okresowych analiz ryzyka 
zawodowego dla stanowisk pracy, na któ-
rych mogą występować atmosfery wybu-
chowe. Stwierdzano uchybienia w zakresie 
zadaszenia i oznakowania stacji paliw, stref 
zagrożenia wybuchem, znakiem zakazu 
używania ognia otwartego oraz instrukcji z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Generalnie stan przestrzegania przepisów 
bhp w stacjach autogazu należy ocenić jako 
niezadowalający. Pracodawcy tłumaczą się 
złożonością prawa i często wprowadzanymi 
do niego zmianami utrudniającymi właściwą 
interpretację uregulowań prawnych. Wska-
zują też na słabą kondycję finansową i wy-
sokie koszty pracy. Natomiast w ocenie 
inspektorów pracy ujawnione nieprawidło-
wości wynikają zwłaszcza z nieznajomości 
podstawowych przepisów i zasad bhp oraz 
braku dostatecznej wiedzy technicznej 
(często działalność tę podejmują przedsię-
biorcy nie posiadający żadnego doświad-
czenia w branży). Ponadto pracodawcy 
dążą za wszelką cenę do maksymalizacji 
zysków. Poszukiwanie oszczędności ma 
miejsce już na etapie inwestycji i skutkuje 
prowizorycznymi rozwiązaniami zastęp-
czymi, rezygnacją z niektórych zabezpie-
czeń, przystąpieniem do użytkowania stacji 
przed całkowitym zakończeniem robót i 
uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie. 

Jak już wspomniano wyżej, w roku 
sprawozdawczym przeprowadzano również 

rekontrole. Skontrolowano ponownie 27 
stacji autogazu spośród 30 skontrolowa-
nych w 2006 roku. Rekontrolami nie objęto 
wszystkich, ponieważ dwa podmioty za-
przestały działalności, zaś trzeci z praco-
dawców był uprzednio oceniony pozytywnie 
i nie zachodziła potrzeba ponownej kontroli. 
W trakcie kontroli oceniano przede wszyst-
kim realizację uprzednio wydanych decyzji. 
Stwierdzono, że 25 pracodawców wywiąza-
ło się z nałożonych na nich obowiązków i 
wykonało łącznie 189 decyzji. Natomiast 
dwóch pozostałych pracodawców nie wy-
konało łącznie 22 decyzji. W obu przypad-
kach inspektorzy pracy podjęli stosowne 
działania. Pracodawców ukarano manda-
tami karnymi w łącznej wysokości 1650zł. 
W wyniku działań inspektorów pracy decy-
zje wykonano. Należy podkreślić, że w 
trakcie ponownych kontroli ujawniono 
znacznie mniej nieprawidłowości niż w trak-
cie pierwszych kontroli. W trakcie pierw-
szych kontroli w celu usunięcia stwierdzo-
nych uchybień wydano łącznie 211 decyzji, 
a w trakcie ponownych kontroli już tylko 11, 
które na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania zostały wykonane.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że 
stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
przez pracodawców zatrudniających pra-
cowników w stacjach autogazu jest bardzo 
zróżnicowany. Stan ten jest bezpośrednio 
powiązany z kondycją finansową praco-
dawców oraz świadomością zagrożeń 
wśród pracodawców i pracowników.  
 
5.9. Bezpieczeństwo pracy w transpor-

cie wewnątrzzakładowym  
 

Zgodnie z programem działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok oma-
wiany temat składał się z dwóch podtema-
tów: „Wózki jezdniowe z napędem silniko-
wym” i „Przenośniki”. W ramach pierwszego 
z nich inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 24 zakładach, w których zatrud-
nionych było łącznie 1997 pracowników. 
Natomiast w ramach drugiego tematu kon-
trole przeprowadzono w 15 zakładach, w 
których zatrudnionych było łącznie 1376 
pracowników.  
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W tabelach zamieszczonych poniżej 
określono zakres kontroli oraz stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczące omawianego 
tematu. 

Tabela nr 5.13. 
Wózki jezdniowe z napędem silnikowym 

 

 
Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) Liczba 

kontroli, 
w których 

stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-

ników (P) 
/ stano-

wisk (S) / 
maszyn 

(M) 
objętych 

bada-
niem 

Liczba 
pracow-

ników (P) 
/ stano-

wisk (S) / 
maszyn 

(M), 
których 

uchybie-
nia dot.

SZKOLENIA BHP      
Czy w programie szkolenia prac. uwzględniono zagadnienia związane z zagrożeniami 
wynikającymi z użytkowania wózków? 2     

Czy prac. obsługujących wózki poddano szkoleniom w dziedzinie bhp? 1 190 P 1 P
Czy prac. wykonujący konserwację i naprawy wózków innych niż podnośnikowe odbyli 
specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie? 1 32 P 2 P

BADANIA LEKARSKIE      
Czy prac. obsługujących wózki poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? - 193 P - P
DODATKOWE KWALIFIKACJE      
Czy pracownicy obsługujący wózki posiadają wymagane dodatkowe kwalifikacje potwier-
dzone stosownym dokumentem? 1 193 P 1 P

Czy prac. obsługujący wózki zasilane gazem lub inni prac. dokonujący wymiany butli z 
gazem zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli? 1 86 P 15 P

Czy pracownicy konserwujący wózki podnośnikowe (podlegające dozorowi techniczne-
mu) posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne UDT? 1 20 P 2 P

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO      
 Czy ocena ryzyka uwzględnia zagrożenia wynikające z użytkowania wózków? 3 78 S 6 S
Czy pracodawca poinformował pracowników wykonujących prace w warunkach zagroże-
nia wynikającego z użytkowania wózków o ryzyku zawodowym? 5 193 P 12 P

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE      
Czy wózki mają odpowiednie urządzenia ochronne? 1 71 M 1 M
Czy wózki mają odpowiednie urządzenia sterownicze? 1 76 M 1 M
Czy wózki przeznaczone tylko do podnoszenia ładunków są wyraźnie oznakowane w 
celu uniknięcia przypadkowego ich wykorzystania do podnoszenia osób? 3 75 M 3 M

Czy wózki podnośnikowe oznakowano wartością maks dopuszczalnego udźwigu?  9 75 M 32 M
Czy wózki pozostawione bez obsługi są zabezpieczone przed ich uruchomieniem przez 
osoby nieupoważnione? 6 64 M 6 M

Czy ładowanie akumulatorów wózków elektrycznych odbywa się w warunkach niepowo-
dujących zagrożenia: wybuchem, porażenia prądem elektrycznych itp.? 1     

Czy użytkowane wózki posiadają opracowaną w języku polskim instrukcję bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dotyczącą ich obsługi? 2 76 M 23 M

Czy pracodawca prowadzi dokumentację eksploatacyjną wózków? 1     
Czy prowadzi się rejestr kontroli? 2     
Czy użytkowane wózki są w odpowiednim stanie technicznym? 5 77 M 7 M
Czy prac. posiada decyzje UDT zezwalające na eksploatację wózków pod.? 5 68 M 29 M
Czy są prowadzone dzienniki konserwacji wózków podnośnikowych? 2 51 M 2 M
Czy przestrzegane są terminy i zakres przeglądów konserwa. wózków pod.? 1     
TRANSPORT      
Czy pracodawca opracował zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym 
określił dopuszczalne prędkości wózków? 9     

Czy wyznaczono wyraźnie drogi? 11     
Czy oznakowano drogi zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym? 8     
Czy drogi są dostosowane do gabarytów wózków/ przewożonego ładunku? 2     
Czy drogi, przejścia komunikacyjne i rampy utrzymywane są we wł. stanie techn.? 3     
Czy zachowany jest ład i porządek na drogach? 5     
Czy niebezpieczne miejsca i przeszkody są wł. oznakowane i zabezpieczone? 8     
P - pracowników; S - stanowisk pracy; M - maszyn i urządzeń; 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia nieprawidłowości dot. transportu, jak i innych stwierdzonych w trakcie kontroli, inspektorzy pracy 
wydali 246 decyzji, w tym 20 decyzji wstrzymania prac oraz 5 decyzji skierowania do innych prac. Ponadto skierowa-
no do pracodawców 18 wystąpień zawierających 52 wnioski. W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli niepra-
widłowościami mającymi znamiona wykroczeń, w 6 przypadkach sprawców czynów niezgodnych z prawem ukarano 
mandatami karnymi na łączną kwotę 5400zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania pracodawcy wykonali 208 decyzji (ok. 85% wydanych) oraz uwzględnili 46 wniosków (ok. 88% wyda-
nych). W efekcie większość stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta, w tym wszystkie, które stwarzały 
bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 
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Tabela nr 5.14. 
Przenośniki 

 

 
Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba 
kontroli, 

w których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
P/S/M* 

objętych 
bada-
niem 

Liczba 
P/S/M*, 
których 

uchybie-
nie dot.

SZKOLENIA BHP     
Czy w programach szkolenia pracowników uwzględniono zagadnienia związane z zagro-
żeniami wynikającymi z użytkowania przenośników? 

3 
    

Czy prac. obsługując. przenośniki poddano wymaganym szkoleniom w dziedzinie bhp? 1 75 P 3 P
BADANIA LEKARSKIE     
Czy prac. obsługujących przenośniki poddano badaniom lekarskim? 1 75 P 3 P
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO     
Czy ocena ryzyka uwzględnia zagrożenia wynik. z użytkowania przenośników? 3 42 S 8 S
Czy pracodawca poinformował pracowników wykonujących prace w warunkach zagroże-
nia wynikającego z użytkowania przenośników o ryzyku zawodowym? 4 66 P 14 P

STANOWISKA I PROCESY PRACY     
Czy zachowany jest ład i porządek na stanowiskach pracy przy przenośnikach? 1 48 S 1 S
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE     
Czy użytkowane przenośniki mają odpowiednie urządzenia ochronne? 7 52 M 23 M
Czy zastosowane osłony lub urządzenia ochronne przenośnika spełniają wymagania 
minimalne dot. bhp w zakresie użytkowania maszyn? 5 49 M 17 M

Czy przenośniki wyposażone są w układ przeznaczony do ich całkowitego i bezpieczne-
go zatrzymania, z elementem sterowniczym (wyłącznikiem) dostępnym na każdym 
stanowisku pracy przy tych przenośnikach? 

3 50 
M 

11 
M

Czy przenośniki wyposażono w urządzenia do zatrzymania przenośnika w miejscu i 
uniemożliwiające ruch wsteczny w razie uszkodzenia napędu lub części nośnych? 1 42 M 1 M

Czy w przypadku zorganizowania przy przenośniku wielu st. pracy, wyposażone są takie 
przenośniki w automatyczną sygnalizację dźwiękową lub świetlną uprzedzającą o ich 
uruchomieniu, odbieraną na wszystkich st. pracy przy przenośniku?  

1 
  

 
 

Czy elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo pracy przy przenośniku są 
widoczne i możliwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane? 1 48 M 2 M

Czy przenośniki są wyposażone w odpowiednio oznakowane i łatwo rozpoznawalne 
wyłączniki służące do odłączenia od źródła energii?  1 52 M 3 M

Czy przenośniki podlegające ocenie zgodności posiadają taką ocenę? 1 19 M 1 M
Czy użytkowane przenośniki posiadają opracowaną w języku polskim instrukcję bezpie-
czeństwa i higieny pracy dotyczącą ich obsługi? 

1 
 

51 
 

M 7 
 

M

Czy przenośniki poddaje się okresowej kontroli? 1 51 M 3 M
Czy prowadzi się rejestr kontroli? 4    
Czy użytkowane przenośniki są w odpowiednim stanie technicznym? 3 52 M 11 M
Czy pracownicy wykonujący konserwację, naprawy, modernizację przenośników zostali 
upoważnieni przez pracodawcę do wykonywania tych prac? 1 34 P 4 P

URZĄDZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE     
Czy w przenośniku zapewniono ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym? 3 50 M 9 M
*  P - pracowników; S - stanowisk pracy; M - maszyn i urządzeń; 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia nieprawidłowości dot. transportu, jak i innych stwierdzonych w trakcie kontroli, inspektorzy pracy 
wydali 196 decyzji, w tym 21 decyzji wstrzymania prac i 5 decyzji skierowania do innych prac. Ponadto skierowali do 
pracodawców 11 wystąpień zawierających 32 wnioski. W 6 przypadkach sprawców czynów niezgodnych z prawem 
ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 5000zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 169 decyzji (ok. 86% wydanych) oraz uwzględnili 15 wniosków (ok. 
47% wydanych). W efekcie większość stwierdzonych uchybień została usunięta, w tym wszystkie, które stwarzały 
bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 

 
Z powyższych zestawień wynika, że 

najczęstszą nieprawidłowością związaną z 
eksploatacją wózków jezdniowych było 
zastawianie wewnątrzzakładowych dróg 
transportowych. Drogi komunikacyjne w 
halach produkcyjnych lub magazynach są 
traktowane jako dodatkowa powierzchnia 
magazynowa, co komplikuje manewrowa-
nie wózkami.  

W przypadku przenośników najczę-
ściej stwierdzana nieprawidłowość to brak 
urządzeń ochronnych. Inspektorzy pracy 

stwierdzali nieczytelność oznakowania 
miejsca linek bezpieczeństwa oraz nie-
sprawność wyłączników sprzężonych z 
linką bezpieczeństwa. Wyniki kontroli 
wskazują, że znaczna część kontrolowa-
nych pracodawców użytkujących przeno-
śniki nie dostosowała ich do minimalnych 
wymagań technicznych. Ponadto kontrole 
wykazały, że pracodawcy zaniedbują prze-
glądy, co niekorzystnie odbija się na stanie 
technicznym przenośników.  
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W wielu zakładach stwierdzano, ze w  
ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględ-
niano zagrożeń wynikających z użytkowa-
nia wózków jezdniowych i przenośników. 

Według pracodawców oraz osób dzia-
łających w imieniu pracodawcy, przyczyną 
nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie 
kontroli był przede wszystkich brak środków 
finansowych oraz brak znajomości przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Liczne nieprawidłowości polegające na 
eksploatacji wózków podnośnikowych bez 
decyzji UDT pracodawcy tłumaczyli długim 
okresem oczekiwania na przeprowadzenie 
przeglądu wózka przez inspektora UDT i 
wydanie decyzji zezwalającej na jego eks-
ploatację. Ponadto pracodawcy mają pro-
blemy ze skompletowaniem wymaganej 
dokumentacji technicznej zgłaszanych do 
UDT wózków (zwłaszcza starszych), co 
utrudnia i opóźnia proces ich legalizacji 
(wydłuża okres oczekiwania na pozytywną 
decyzję). Natomiast w ocenie inspektorów 
pracy przyczyny nieprawidłowości stwier-
dzonych w trakcie kontroli to przede 
wszystkim nieznajomość i lekceważenie 
przez nadzór i pracowników zagrożeń oraz 
niedostatek środków finansowych (na przy-
kład na zakup nowoczesnych środków 
transportu wewnątrzzakładowego). 

Podsumowując należy stwierdzić, że 
przeprowadzone kontrole wykazały niepra-
widłowości we wszystkich kontrolowanych 

zakładach, choć w zróżnicowanej skali. W 
wszystkich kontrolowanych zakładach w 
wyniku realizacji środków prawnych wyda-
nych przez inspektorów pracy osiągnięto 
pozytywne efekty. Na przykład wyelimino-
wano wszystkie stwierdzone zagrożenia dla 
życia i zdrowia pracowników. Poprawę uzy-
skano w zakresie warunków pracy. W efek-
cie kontroli inspektorów pracy rośnie odpo-
wiedzialność pracodawców za przygotowa-
nie pracowników do pracy na stanowisku 
pracy kierowców wózków jezdniowych jak i 
operatorów przenośników. Wyniki kontroli 
wskazują na konieczności kontynuowania w 
przyszłości kontroli zagadnień dotyczących 
transportu wewnątrzzakładowego w ramach 
działań rutynowych. 

 
5.10.  Przestrzeganie przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy w zakła-
dach wydobywających kopaliny 
pospolite 

 
W 2007 roku inspektorzy pracy Okręgu 

w ramach tematu skontrolowali 15 odkryw-
kowych zakładów górniczych wydobywają-
cych kopaliny pospolite (piasek, żwir, torf, 
kreda jeziorna), w których ogółem pracowa-
ło 129 osób. Nieprawidłowości stwierdzono 
we wszystkich kontrolowanych zakładach 
górniczych. W tabeli zamieszczonej poniżej 
zestawiano uchybienia. 

 
Tabela nr 5.15. 

Badane zagadnienie Stwierdzone nieprawidłowości 
Obiekty i pomiesz-
czenia pracy 

- w 2 zakładach niewłaściwy stan techniczny obiektów, 
- w 5 przypadkach teren zakładu górniczego, łącznie z wyrobiskami górniczymi, zwałowi-

skami i składowiskami, nie był ogrodzony i oznakowany tablicą informującą o: nazwie za-
kładu górniczego oraz tablicą zakazującą wstępu osobom nieupoważnionym, 

Zaplecze higieniczno-
sanitarne 

- w 3 zakładach nie zapewniono pomieszczeń higieniczno -sanitarnych, 
- w 5 zakładach pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie były właściwe i dostatecznie wy-

posażone (dot. 8 pracowników), 
Stanowiska i procesy 
pracy  

- w 1 zakładzie nie zabezpieczono i nie oznakowano miejsca niebezpiecznego (wyrobiska), 
- w 2 zakładach nie zapewniono zgodnego z przepisami dojścia do stanowisk pracy (dot. 3 

stanowisk pracy), 
- w 1 zakładzie stanowiska pracy nie były wyposażone zgodnie z przepisami bhp z 

uwzględnieniem ich specyfiki technicznej i technologicznej (dot. 1 stanowiska), 
- w 2 zakładach nie udostępniono do stałego korzystania instrukcji bhp (dot. 2 stanowisk), 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

- w 6 zakładach użytkowane maszyny i urządzenia nie miały odpowiednich urządzeń 
ochronnych (dot. 25 maszyn i urządzeń spośród 74 skontrolowanych), 

- w 4 zakładach użytkowane maszyny i urządzenia nie miały odpowiednich urządzeń ste-
rowniczych (dot. 12 maszyn i urządzeń spośród 73 skontrolowanych), 

- w 6 zakładach użytkowane maszyny i urządzenia nie były w odpowiednim stanie technicz-
nym (dot. 18 maszyn i urządzeń spośród 79 skontrolowanych), 

- w 2 zakładach użytkowane maszyny i urządzenia nie posiadały opracowanej w języku 
polskim instrukcji bhp (dot. 3 maszyn i urządzeń spośród 85 skontrolowanych), 

- w 2 zakładach kierownik ruchu zakładu górniczego nie ustalił częstotliwość przeglądów 
maszyn i urządzeń technicznych, 

- w 3 zakładach nie przeprowadzano udokumentowanych okresowych kontroli stanu tech-
nicznego obiektów, maszyn i urządzeń, 

- w 1 zakładzie w czasie przerw w pracy maszyny i urządzenia zostały zabezpieczone przed 
dostępem i uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, 

- w 1 zakładzie użytkowane maszyny i urządzenia techniczne nie były odpowiednio usytu-
owane i posadowione (zły stan posadowienia maszyn i urządzeń, utrudniony dostęp, brak 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości), 
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Transport  i składo-
wanie 

- w 3 zakładach 8 środków transportu zakładowego było w złym stanie techn., 
- w 2 zakładach załadunek kruszyw na środki transportu kołowego nie odbywał się zgodnie 

z przepisami bhp, 
- w 1 zakładzie organizacja zaplecza przeglądowo-remontowego była nieprawidłowa i nie 

zapewniała bezpieczeństwa pracy, 
- w 4 zakładach nie oznakowano i nie zabezpieczono dróg transportowych lub uczyniono to 

w sposób nieprawidłowy, 
- w 2 zakładach nie opracowano zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, 
- w 2 zakładach materiały nie były właściwie składowane, 

Szkolenia bhp - w 4 zakładach łącznie 13 prac. nie poddano wymaganym szkoleniom, 
Badania lekarskie - w 1 zakładzie 1 prac. nie poddano profilaktycznym badaniom lekarskim, 
Dodatkowe kwalifika-
cje 

- w 4 zakładach łącznie 10 prac. dopuszczono do pracy bez wymaganych dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych, 

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 162 decyzje oraz skierowali do praco-
dawców 21 wniosków w wystąpieniach. W 5 przypadku sprawców czynu niezgodnego z prawem ukarano mandatami 
karnymi w łącznej wysokości 4500zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozda-
nia pracodawcy wykonali 147 decyzji (ok. 91% wydanych) oraz uwzględnili 16 wniosków (ok. 76% wydanych). W 
efekcie zdecydowana większość stwierdzonych uchybień została usunięta. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

najczęstszą nieprawidłowością było użyt-
kowanie maszyn i urządzeń technicznych 
bez odpowiednich urządzeń ochronnych lub 
niesprawnych technicznie. Wiele nieprawi-
dłowości stwierdzano w zakresie transpor-
tu. Na przykład eksploatowano niesprawne 
technicznie środki transportu. Poza tym 
pracodawcy zaniedbywali znakowanie dróg 
transportowych.  

W 9 przypadkach ujawnione nieprawi-
dłowości były na tyle poważne, że w ocenie 
inspektorów pracy stwarzały bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowni-
ków wykonujących prace lub osób przeby-
wających w pobliżu. Skutkowało to wyda-
niem 6 decyzji wstrzymujących prace i 3 
decyzji nakazujących skierowanie pracow-
ników do innych prac.  

Generalnie stan warunków pracy i 
przestrzegania przepisów bhp w kontrolo-
wanych zakładach górniczych należy oce-
nić jako niezadowalający. Skutkiem tych 
zaniedbań są wypadki przy pracy. W latach 
2004-2006 u kontrolowanych pracodawców 
odnotowano 22 wypadki przy pracy. Należy 
tutaj podkreślić, że górnictwo i kopalnictwo 
należy do tych branż, w których od lat notu-
je się najwyższy wskaźnik częstości wy-
padków przy pracy (na przykład w 2006 r. 
wskaźnik ten dla regionu warmińskiego 
wynosił 11,26, a dla kontrolowanych praco-
dawców 28,49).  

Niezadawalający stan bezpieczeństwa 
pracy pracodawcy tej branży, podobnie jak 
pracodawcy innych branż, tłumaczą słabą 
kondycją finansową. Wskazują też na trud-
ności z pozyskaniem wykwalifikowanych 
pracowników.  

W ocenie inspektorów pracy ujawnione 
nieprawidłowości wynikają przede wszyst-
kim z: 

• nieznajomości podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pracy, 

• braku dostatecznej wiedzy technicznej, 
• lekceważenia przepisów bhp, 
• pośpiechu przy prowadzeniu prac z 

uwagi na duży popyt na kruszywa spo-
wodowany dobrą koniunkturę w inwe-
stycjach budowlanych i drogowych, 

• niestabilnej obsady na poszczególnych 
stanowiskach pracy spowodowanej se-
zonowością prac.  

Podsumowując, wyniki kontroli i ich efekty 
uzasadniają kontynuowanie nadzoru w 
latach następnych. Przemawiają za tym 
ponadto takie przesłanki, jak: stosunkowo 
duża liczba podmiotów zajmujących się 
ostatnio eksploatacją kopalin pospolitych, w 
związku ze zwiększonym popytem na kru-
szywa, spowodowanym dobrą koniunkturą 
dla inwestycji w budownictwie mieszkanio-
wym i drogowym, wynikające ze specyfiki 
branży, relatywnie gorsze warunki pracy 
spowodowane koniecznością pracy w wa-
runkach „polowych”, w obiektach otwartych 
oraz sezonowość pracy wpływająca na 
dużą rotację pracowników przy jednocze-
snym wymogu posiadania przez nich sto-
sunkowo wysokich kwalifikacji.   
  
5.11. Kontrole przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas usuwania wyrobów za-
wierających azbest z obiektów bu-
dowlanych i przemysłowych 

 
W  roku sprawozdawczym w ramach 

tematu inspektorzy pacy Okręgowego In-
spektoratu Pracy przeprowadzili 8 kontroli, 
których celem było dokonanie oceny prze-
strzegania przez pracodawców przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych i przemysłowych. 
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Skontrolowane podmioty zatrudniały łącznie 
27 osób w warunkach narażenia na pyły 

azbestu. Nieprawidłowości stwierdzono we 
wszystkich kontrolowanych podmiotach.  

 
Tabela nr 5.16. 

 
Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 

 
Uwagi 

Szkolenia bhp 4 dotyczy 11 osób 
Badania lekarskie - nie stwierdzono nieprawidłowości 
Ocena ryzyka zawodowego 4 brak prawidłowej oceny 
Zawiadomienie OIP o pracach 3 brak zawiadomienia 
Zawiadomienie PINB o pracach 3 brak zawiadomienia 
Przydzielenie środków  ochrony indywidualnej 1 dot. 10 pracowników 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej 1 dot. 10 pracowników 
Prace szczególnie niebezpieczne - wymagania 3 brak wymaganych procedur 
Prowadzenie rejestru pracowników narażonych 5 brak założonego rejestru 
Prowadzenie rejestru prac 5 brak założonego rejestru 
Opracowanie planu prac 4 brak planu prac 
Oznakowanie strefy prac 3 brak lub nieprawidłowe oznakowanie 
Pakowanie odpadów azbestowych 4 brak lub nieprawidłowe opakowanie 
Oznakowanie odpadów azbestowych 4 brak lub nieprawidłowe oznakowanie 

 
Należy podkreślić, że w powyższym 

zestawieniu ujęto tylko nieprawidłowości 
związane bezpośrednio z omawianym te-
matem. W trakcie kontroli ujawniono ich 
znacznie więcej, w tym stwarzające bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
zatrudnionych. Stwierdzano np. prowadze-
nie prac na wysokości bez wymaganych 
zabezpieczeń przed upadkiem (nieprawi-
dłowe rusztowania oraz brak indywidualne-
go sprzętu ochronnego zabezpieczającego 
przed upadkiem z wysokości).  

W celu usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości wydano łącznie 49 decyzji, 
w tym 2 decyzje wstrzymania prac oraz 
2 decyzje skierowania do innych prac. Po-
nadto do pracodawców skierowano 5 wy-
stąpień zawierających łącznie 37 wniosków. 
W związku z nieprawidłowościami mający-
mi znamiona wykroczeń, 4 osoby ukarano 
mandatami karnymi na łączną kwotę 
3700zł. Na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania wykonano przeszło 73% 
wydanych decyzji i uwzględniono prawie 
92% wniosków. W wyniku realizacji tych 
środków prawnych usunięto większość 
stwierdzonych nieprawidłowości, w tym w 2 
przypadkach usunięto nieprawidłowości, 
które stwarzały bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia zatrudnionych. Po-
prawę warunków pracy uzyskano dla  27 
zatrudnionych. 

Powstawaniu nieprawidłowości sprzyja 
niski poziom wiedzy wykonawców ww. 
prac. Niejednokrotnie podejmują się tych 
zadań firmy nie posiadające odpowiedniego 
przygotowania (często – nowo powstałe) i 
zatrudniające przypadkowych pracowników. 
Inspektorzy pracy zwracają uwagę na niski 
poziom szkoleń (zarówno pracodawców, 
jak i pracowników). Znamiennym jest, że 

żaden z pracodawców, podobnie jak roku 
ubiegłym nie przyznał się, że przyczyny 
stwierdzonych nieprawidłowości to przede 
wszystkim lekceważenie przepisów i zagro-
żenia, jakie stwarza pył azbestowy. W ich 
ocenie trudności finansowe to podstawowa 
przyczyna licznych nieprawidłowości na 
terenie realizowanych przez nich inwestycji.  

Niepokojące jest, że niektórzy inwesto-
rzy powierzają wykonywanie prac polegają-
cych na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest podmiotom, które oferują najniższą 
cenę usługi, bez analizy możliwości tech-
nicznych i doświadczenia wykonawcy. Po-
nadto fakt wykonywania prac polegających 
na usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest jest zgłaszany do Okręgu ze zwłoką, 
co utrudnia inspektorom pracy działalność. 
W ten sposób pracodawcy próbują uniknąć 
kontroli, a co za tym idzie – konieczności 
wypełnienia innych obowiązków, jak np. 
opracowania właściwego planu pracy, od-
powiedniego przeszkolenia i wyposażenia 
pracowników. Pracodawcy za wszelką cenę 
dążą do maksymalizacji zysków odstępując 
od stosowania kosztownych zabezpieczeń. 
W efekcie osiągają zyski kosztem zdrowia 
zatrudnianych pracowników. 

Reasumując należy stwierdzić, że wy-
konywanie prac polegających na usuwaniu 
wyrobów azbestowych bez stosownych 
zabezpieczeń stanowi istotne zagrożenie 
dla zdrowia pracowników oraz osób po-
stronnych, które mogą znajdować się w 
strefie wykonywania tych prac. Zagrożenia 
te nie mogą być lekceważone. Dlatego 
nadal należy bezwzględne egzekwować 
przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i 
higieny pracy w trakcie przygotowania i 
prowadzenia tych prac.  
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5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w zakładach, w których stosowane 
są (wytwarzane, magazynowane) 
substancje i preparaty chemiczne 
stwarzające zagrożenie pożarem 
i wybuchem 

 
Na terenie działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Olsztynie w ramach 
tematu skontrolowano 20 zakładów, w któ-
rych stosuje się substancje i preparaty 
chemiczne mogące tworzyć w połączeniu z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Kon-

trole te ukierunkowano szczególnie na za-
kłady, w których prowadzone są prace w 
zakresie lakierowania natryskowego oraz 
inne prace lakiernicze z użyciem substancji 
i preparatów tworzących mieszaniny wybu-
chowe. W skontrolowanych zakładach pra-
cuje ogółem 6218 pracowników, w tym 
1170 kobiet. Kontrolami objęto 62 stanowi-
ska, na których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa. Na stanowiskach tych zatrud-
nionych było 449 pracowników. W poniżej 
zamieszczonej tabeli określono najistotniej-
sze wyniki kontroli. 

Tabela nr 5.17. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości 
Liczba kontrolo-

wanych zakładów, 
w których stwier-
dzono nieprawi-

dłowości 
Brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 15 
Brak okresowej oceny ryzyka na st. pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 4 
Brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 17 
Nieaktualizowanie okresowo dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 2 
Niepoddanie pracowników wymaganym szkoleniom wstępnym 5 (dot. 31 prac.) 
Nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia wybuchem 14 
Brak aktualnego spisu substancji i preparatów niebezpiecznych 6 
Brak aktualnych kart charakterystyk dla substancji/preparatów niebezpiecznych 7 
Brak oznakowania substancji i preparatów niebezpiecznych, umożliwiającego identyfikację 
i określenie ich właściwości 

7 

Brak klasyfikacji z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem miejsc pracy 13 
Brak oznaczenia stref zagrożonych wybuchem 11 
Brak oznaczenia wejść do pomieszczeń, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa 13 
 Niezapewnienie właściwej wentylacji 2 
Nie opracowano i nie udostępniono do korzystania aktualnych instrukcji bhp 11 
Nieuwzględnianie w instrukcjach bhp zw. ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych 
tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe inf. zawartych w kartach charakterystyk 

7 

Nieopracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych  12 
Nieokreślenie podstawowych wymagań bhp przy pracach szczególnie niebezpiecznych  15 

 

Zastosowane środki prawne 
Decyzje ogółem, w tym: 
                          - pisemne 
                          - ustne 

175 
140 
35 

Wystąpienia (liczba wniosków w wystąpieniach) 8 (11) 
Mandaty (ogólna kwota mandatów) 3(2500zł) 
Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 143 decyzje 
(ok. 82% wydanych) oraz uwzględnili 10 wniosków (ok. 91% wydanych). W efekcie zdecydowana większość stwier-
dzonych uchybień została usunięta. 

 
Podstawowym celem kontroli przepro-

wadzonych w ramach tematu było spraw-
dzenie funkcjonowania przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa pracy pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa. Wyniki działalności kontrolnej in-
spektorów pracy wskazują na zaniedbania 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków 
pracy ze strony pracodawców. Generalnie 
w skontrolowanych zakładach, w których 
prowadzone były prace lakiernicze metodą 
natryskową oraz inne prace lakiernicze 
stanowiska pracy zostały zaprojektowane, 
wykonane w sposób zapewniający minima-

lizowanie ryzyka wystąpienia atmosfery 
wybuchowej. Jednak w trakcie prowadzenia 
procesów technologicznych dochodzi do 
zaniedbań mogących narazić pracowników 
na utratę co najmniej zdrowia. Większość 
pracodawców nie posiadała udokumento-
wanej oceny ryzyka zawodowego na sta-
nowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa. Jak wynika ze spo-
strzeżeń inspektorów, przy organizacji prac 
związanych ze stosowaniem substancji i 
preparatów niebezpiecznych pracodawcy 
nie wykorzystywali informacji zawartych w 
kartach charakterystyki. Stwierdzano brak 
szkoleń pracowników i instrukcji bhp na 
stanowiskach pracy. Ponadto większość 
pracodawców nie określiła podstawowych 
wymagań bhp przy pracach szczególnie 
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niebezpiecznych. A przecież brak wiedzy o 
zagrożeniach związanych z występowa-
niem atmosfer wybuchowych może skutko-
wać poważnymi konsekwencjami, ponieważ 
niektóre zachowania pracowników mogą to 
zagrożenie potęgować. Szczególnie dużo 
uchybień stwierdzono w dwóch ze skontro-
lowanych zakładów. W zakładach tych kie-
rownictwo nie wykazywało odpowiedniego 
poziomu wiedzy fachowej na temat bhp dot. 
występowania atmosfer wybuchowych oraz 
stosowania lakierów i rozcieńczalników 
zaliczonych do preparatów niebezpiecz-
nych. Pracownicy używali narzędzi i urzą-
dzeń nie zapewniających bezpiecznej pracy 
w atmosferach wybuchowych. Próbowano 
bagatelizować znaczenie otwartych, nie 
zabezpieczonych przed parowaniem, zbior-
ników z preparatami niebezpiecznymi. 
Równocześnie wystąpił szereg nieprawi-
dłowości związanych z  magazynowaniem 
substancji i preparatów niebezpiecznych, 
oznaczaniem obszarów zagrożonych wy-
buchem. W jednym z zakładów w pomiesz-
czeniu lakierni brak było właściwej wentyla-
cji. W lakierni innego zakładu wykorzysty-
wano destylarkę, która nie posiadała doku-
mentów dopuszczających do pracy z lot-
nymi rozcieńczalnikami mogącymi tworzyć 
atmosfery wybuchowe. W pomieszczeniu 
kabiny lakierniczej przechowywano pojem-
nik z rozcieńczalnikiem oraz czyszczono 
pistolety stwarzając zagrożenie wybucho-
we. Wśród skontrolowanych zakładów tylko 
jeden zasługiwał na wyróżnienie. W zakła-
dzie tym sporadycznie stwierdzano naru-
szenie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W ocenie inspektorów pracy głównym 
problemem w kontrolowanych zakładach 

jest brak znajomości nowych przepisów lub 
niezrozumiała niechęć do ich wdrażania 
oraz brak dostatecznego nadzoru. Należy 
jednak podkreślić, że bezpośrednio po 
ujawnieniu uchybień pracodawcy nie-
zwłocznie podjęli kroki mające na celu ich 
usunięcie. 
 
5.13. Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, w tym przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy w fir-
mach zajmujących się zbiórką od-
padów komunalnych 

 
W 2007 roku w ramach tematu prze-

prowadzono kontrole w 20 firmach, w któ-
rych zatrudnionych było łącznie 239 pra-
cowników, w tym 12 kobiet zajmujących się 
zbiórką odpadów komunalnych. Transport 
odpadów komunalnych wykonywany był 
przy użyciu 81 samochodów specjalnych. 
Kontrolami zostały objęte zarówno duże 
zakłady pracy, w których zatrudnionych 
było ponad 100 pracowników (3 pracodaw-
ców), jak i małe zakłady pracy, w których 
zatrudnionych było do 9 pracowników (5 
pracodawców). Większość, bo 12 kontroli 
przeprowadzono u średniej wielkości pra-
codawców, zatrudniających od 10 do 99 
pracowników. Prawie wszystkie skontrolo-
wane zakłady to zakłady, w których zbiórka 
i przewóz odpadów komunalnych była dzia-
łalnością podstawową. Tylko w jednym z 
nich zbiórka odpadów komunalnych była 
dodatkową działalnością gospodarczą. W 
tabeli zamieszczonej poniżej ujęto zakres 
kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczące omawianego tematu. 

Tabela nr 5.18. 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Liczba kontrolowa-

nych zakładów, 
w których stwierdzono 

nieprawidłowości 
Brak zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów komunalnych 1  
Szkolenia BHP            
Brak szkoleń wstępnych. 2 (dot.4 prac.) 
Brak szkolenia pracodawców 6 
Brak programów szkoleń  4 
Brak w programie zagadnień zw. z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami biologicznymi  13 
Brak w programie szkoleń zagadnień zw. z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego 10 
Badania lekarskie                
Brak wstępnych badań lekarskich 2 
Brak w skierowaniach na badania lekarskie inf. na temat zagrożeń szkodliwymi czyn. biolo-
gicznymi oraz pracy wykonywanej w warunkach obciążających układ mięśniowo-szkieletowy 

17 
 

Brak ze strony pracodawcy propozycji poddania pracowników szczepieniom ochronnym 
(WZW A , tężec, dur brzuszny). 

14 

Ocena ryzyka zawodowego  
Brak oceny ryzyka zawodowego. 3 (dot. 2 prac.) 
Brak w ocenie ryzyka uwzględnienia zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi. 11 
Brak w ocenie uwzględnienia zagrożeń zw. z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. 8 
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe  
Nieprzydzielenie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 8 
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Niespełnienie przez stosowane środki ochrony indywidualnej wymagań ochrony przed zagro-
żeniami ze strony szkodliwych czynników biologicznych 

3 

Brak zapewnienia bezpiecznych warunków odkażania, czyszczenia, a w razie konieczności 
niszczenia odzieży roboczej i środków ochrony ind., które uległy skażeniu mat. biologicznym 

14 

Niezapewnienie ekipom zbierającym odpady komunalne:  
a/ napojów profilaktycznych 6 
b/ posiłków profilaktycznych 6 
Zaplecze higieniczno – sanitarne  
Brak podstawowych pomieszczeń 3 
Niewłaściwe i niedostateczne wyposażenie pomieszczeń 12 
Niezapewnienie ekipom zbierającym odpady komunalne dostępu do bieżącej wody 10 
Niezapełnienie środków do odkażania skóry lub błon śluzowych 12 
Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie  
Niezapewnienie skutecznej klimatyzacji w kabinach samochodów 5 (dot. 17 pojazdów) 
Stanowiska i procesy pracy  
Brak opracowanej i udostępnionej instrukcji bhp 7 
Brak uwzględnienia sposobów postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi w wydanych pracownikom instrukcjach 

9 

Brak uwzględnienia procedur postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwol-
nieniem szkodliwego czynnika biologicznego w wydanych pracownikom instrukcjach 

13 

Brak uwzględnienia czynności remontowych i konserwacyjnych związanych z wystąpieniem 
skażeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi w wydanych pracownikom instrukcjach 

9 

Brak wyposażenia samochodów w apteczkę pierwszej pomocy 4 
Brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 12 
Brak opracowanych procedur czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników na odpady 2 
Maszyny i urządzenia techniczne  
Brak wyposażenia pojazdów, urządzeń i sprzętu techn. w odpowiednie urządzenia ochronne 3 
Brak odpowiednich urządzeń sterowniczych 5 
Niewłaściwy stan techniczny pojazdów i sprzętu 8 
Transport  
Brak opracowanych procedur transportu odpadów 10 
Brak przystosowania kabin do łatwego czyszczenia 8 
Brak regularnego czyszczenia kabin 1 
Nadzór i kontrola stanu BHP  
Brak konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań zw. z bhp 5 
Stosunek pracy  
Brak potwierdzenia na piśmie warunków umowy o pracę. 1 (dot. 1 prac.) 
Niedopełnienie obowiązku udzielenia pracownikom pisemnej informacji o niektórych warun-
kach zatrudnienia (o których mowa w art.29.§3 K. p.) 

3 (dot. 15 prac.) 

Nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia 2 
Czas pracy  
Nieprzestrzeganie 5 dniowego tygodnia pracy. 4 (dot. 18 prac.) 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego przeciętnego tygodniowego limitu godzin nadliczbowych 4 (dot. 16 prac.) 
Nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 2 (dot. 6 prac.) 
Wynagrodzenie za pracę  
Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 3 (dot. 13 prac. 

/łącznie 4.766zł/) 
Urlopy pracownicze  
Nieudzielanie prac. urlopów zaległych (za rok poprzedni) do końca I kw.  roku następnego 2 (dot. 6 prac. 42 dni)

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości jak i innych nie związanych z tematem, wydano 320 decyzji nakazowych 
oraz skierowano do pracodawców 21 wystąpień zawierających łącznie 169 wniosków. W stosunku do czterech osób 
zastosowano mandaty karne (w łącznej wysokości 3400zł). Z nadesłanych od pracodawców informacji wynika, że 
zrealizowano 267 decyzji (ok. 83% wydanych) i uwzględniono 149 wniosków (ok. 88 wydanych). W efekcie usunięto 
prawie wszystkie nieprawidłowości. 

 
Przeprowadzone kontrole w zakładach 

zajmujących się zbiórką odpadów komu-
nalnych ujawniły wiele nieprawidłowości. 
Zauważalna jest całkowita nieznajomość 
przez kontrolowanych pracodawców oraz 
przez osoby pełniące obowiązki służby bhp 
zagadnień dotyczących szkodliwych czyn-
ników biologicznych dla zdrowia w środowi-
sku pracy oraz ochrony zdrowia pracowni-
ków zawodowo narażonych na te czynniki. 
Pochodną tej nieznajomości są nieprawi-
dłowości stwierdzone przez inspektorów 
pracy, w tym: 

- brak w skierowaniach na badania lekar-
skie informacji o zagrożeniach szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi, 

- nieujmowanie zagadnień związanych 
z zagrożeniami tymi czynnikami w pro-
gramach szkoleń wstępnych i okreso-
wych pracowników w dziedzinie bhp, 

- brak zaopatrzenia pracowników we wła-
ściwe środki ochrony indywidualnej, 
chroniące przed tymi czynnikami, 

- nieprawidłowa organizacja czyszczenia, 
odkażania i prania odzieży roboczej 
i środków ochrony indywidualnej, 
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- nie poddawanie pracowników szczepie-
niom ochronnym, 

- brak procedur odkażania i mycia pojem-
ników na odpady komunalne oraz po-
jazdów przewożących te odpady, 

- nie ujmowanie zagadnień związanych 
z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi w ocenie ryzyka zawodo-
wego, 

- brak zaopatrzenia pracowników w środki 
odkażające skórę i błony śluzowe. 

Niepokojący jest odsetek pracodawców, 
którzy nie odbyli wymaganego szkolenia w 
dziedzinie bhp dla pracodawców (6 praco-
dawców na 20 skontrolowanych). Również 
w tym należy upatrywać przyczyn niezna-
jomości zagadnień związanych ze szkodli-
wymi czynnikami biologicznymi w środowi-
sku pracy oraz ochrony zdrowia pracowni-
ków zawodowo narażonych na te czynniki. 
Pozytywną, zauważalną tendencją w kon-
trolowanych zakładach pracy jest sukce-
sywne zastępowanie starych samochodów 
specjalnych bardziej nowoczesnymi za-
pewniającymi obsłudze lepsze warunki 
pracy. W zakresie prawnej ochrony pracy 
ujawniono w trzech zakładach bulwersujące 
przypadki naruszania przepisów dotyczą-
cych naliczania i wypłacania wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
W tym obszarze pracodawca winien wyka-
zać szczególną staranność. Co piąty pra-
codawca naruszał przepisy o czasie pracy. 
Mniej nieprawidłowości stwierdzono w za-
kresie nawiązywania i rozwiązywania sto-
sunku pracy oraz wykorzystania urlopów 
wypoczynkowych.  

Podsumowując należy stwierdzić, że 
w większości kontrolowanych zakładów 
zajmujących się zbiórką odpadów komu-
nalnych stwierdzono nieprawidłowości. 
Wyniki przeprowadzonych kontroli uzasad-
niają potrzebę dalszych konsekwentnych 
kontroli przestrzegania przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla 
zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażo-
nych na te czynniki, a także propagowania 
wśród pracodawców wiedzy o możliwych 
skutkach oddziaływania szkodliwych czyn-
ników biologicznych oraz metodach profi-
laktyki.  

 
5.14. Przestrzeganie przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy związa-
nych z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych 
(z wyłączeniem zakładów branży 
chemicznej) 

 
W 2007 roku w ramach tematu na te-

renie działalności Okręgu skontrolowano 30 
pracodawców, którzy łącznie zatrudniali 
5276 osób. W skontrolowanych zakładach 
1627 pracowników, w tym 157 kobiet i 5 
młodocianych miało kontakt z czynnikami 
chemicznymi zaliczonymi do niebezpiecz-
nych. Celem kontroli było ustalenie stopnia 
przestrzegania przez pracodawców prawa 
pracy, a w szczególności ocena działań 
podejmowanych dla ograniczenia ryzyka 
zawodowego związanego z narażeniem na 
czynniki chemiczne.  

Skalę nieprawidłowości stwierdzonych 
w ww. zakładach obrazuje liczba środków 
prawnych wydanych w celu ich usunięcia. 
Ogółem wydano 290 decyzji. Ponadto do 
pracodawców skierowano 18 wystąpień 
zawierających ogółem 35 wniosków. W 
związku z ujawnionymi wykroczeniami 8 
osób ukarano mandatami karnymi w łącznej 
wysokości 5200zł, w przypadku 8 innych 
osób zastosowano środki wychowawcze. W 
poniżej zamieszczonej tabeli określono 
stwierdzone nieprawidłowości dotyczące 
omawianego tematu, w związku z którymi 
inspektorzy pracy stosowali ww. środki 
prawne.

 
Tabela nr 5.19. 

 
Kontrolowane zagadnienia (pytanie) 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
skontro-
lowanych 
P / S / N / 

D / O 
 

Liczba P / 
S / N / D / 
O, których 
nieprawi-
dłowość 
dotyczy 

Szkolenie bhp: 
Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp? 

 
13 

 
259  P 

 
49  P 

Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 3   
Czy w programie szkoleń uwzględniono zagadnienia związane z zagrożeniami 
czynnikami chemicznymi w tym CMR i sposobem zapobiegania zagrożeniom? 2   

Badania lekarskie: 
Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? 

 
6 

 
245  P 

 
14  P 
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Czy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę lekarską nad prac. narażonymi na 
działanie czynników chemicznych, w tym substancji/preparatów CMR, wizytował 
stanowiska pracy i zapoznał się z warunkami pracy (wg informacji pracodawcy)? 

17   

Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne przekazano lekarzowi informacje na 
temat rodzaju i wielkości narażenia na chemiczne czynniki, w tym CMR? 3 237  P 22  P 

Czy pracownicy, przedstawiciele pracowników, komisja bhp otrzymują od lekarza 
informacje o wynikach badań i ocenę stanu zdrowia osób narażonych na czynniki 
chemiczne, w tym CMR (z zachowaniem tajemnicy lekarskiej)? 

2   

Czy pracodawca otrzymał od lekarza zalecenie dodatkowych badań innych pra-
cowników w przypadku rozpoznania lub podejrzenia zmian w stanie zdrowia 
pracownika narażonego na substancje i preparaty, czynniki lub procesy technolo-
giczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym? 

13   

Czy pracownicy narażeni na ołów są biologicznie monitorowani przez pomiar 
stężenia ołowiu we krwi? 2 10  P  6  P 

Ocena ryzyka zawodowego: 
Czy dokonano udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na st. pracy? 

 
7 

 
92  S 

 
11  S 

Czy w ocenie ryzyka uwzględniono zagrożenia czynnikami chemicznymi (w tym 
CMR) m.in. wynikające z właściwości substancji i preparatów chemicznych, ilości i 
częstotliwości użytkowania, sposobu wykonywania pracy, oceny stanu zdrowia 
pracowników oraz wpływu środków zapobiegawczych? 

14 80  S 26  S 

Czy informacje w ocenie ryzyka zawodowego są spójne z informacjami zawartymi 
w sprawozdaniach z badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych? 6 74  S 11  S 

Czy ocena ryz. zaw. na st. pracy obejmuje czynności, przy których może nastąpić 
wzrost narażenia na czynniki chemiczne (naprawy urządzeń, awarie itp.)? 24 80  S 41  S 

Czy pracowników poinformowano o ryzyku związanym z pracą wykonywaną w 
kontakcie z czynnikami chemicznymi, w tym CMR? 6 301  P 29  P 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne: 
Czy pracodawca posiada aktualny spis substancji/preparatów niebezpiecznych? 

 
20   

Czy pracodawca posiada dla substancji/preparatów niebezpiecznych aktualne 
karty charakterystyki? 18 495  N 100  N 

Czy rozeznano warunki występujące na st. pracy i procesy techn., w celu wytypo-
wania do badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia? 3   

Czy pracodawca wytypował do badań i pomiarów wszystkie chemiczne czynniki 
szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy (natężenie inhalacyj-
ne)? 

1 83  S 1  S 

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych, w tym 
CMR (narażenie inhalacyjne – pary, pyły)? 12 82  S 30  S 

Czy pracodawca posiada dokumentację badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia tj. sprawozdania, rejestr oraz kartę? 4   

Czy ustalono w wykazie prac wzbronionych młodocianym prace z czynnikami 
chemicznymi? 2   

Czy ustalono w wykazie w wykazie prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla 
kobiet prace z czynnikami chemicznymi? 2   

Środki ochrony indywidualnej: 
Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidual-
nej, zabezpieczające przed działaniem czynników chemicznych?  

 
8 

 
290  P 

 
19  P 

Czy przekazano prac. instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej? 2 285  P 14  P 
Czy pracodawca zapewnia pranie zabrudzonej/skażonej chemikaliami odzieży 
ochronnej oraz ubrań roboczych? 3   

Czy opakowania handlowe użytkowanych i magazyn. substancji i preparatów 
niebezpiecznych oznakowano w sposób umożliwiający ich identyfikację i określe-
nie zagrożenia (np. czy na etykiecie są nazwy substancji decydujących, że prepa-
raty są rakotwórcze, mutagenne, wpływają na rozrodczość lub są uczulające)? 

5 688  N 10  N 

Czy pojemniki i zbiorniki substancji/preparatów niebezpiecznych stosowanych na 
stanowiskach pracy i w procesach technologicznych są prawidłowo oznakowane? 11 287  N 30  N 

Czy prawidłowo oznakowano rurociągi przesyłania niebezpiecznych chemikaliów? 1   
Czy prac. zostali poinformowani o zagrożeniach wynikających z obecności czynni-
ków chemicznych, w tym CMR (w szczególności o własnościach fizykochemicz-
nych, kumulacji w organizmie, itp.) i czy znają zasady ochrony? 

1 245  P 5  P 

Czy pracownicy poinformowani zostali o możliwości powstania nieprzewidzianych 
sytuacji, podczas których czynniki chemiczne mogą spowodować zagrożenie dla 
zdrowia lub życia (sprawdzić wyrywkowo)? 

1 238  P 10  P 

Czy pracodawca w miejscach narażenia pracowników na czynniki rakotwórcze 
/mutagenne umieszcza napisy i znaki ostrzegawcze? 1   

Obiekty i pomieszczenia pracy: 
Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysoko-
ści, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju 
prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania? 

 
1 

 
66  O 

 
2  O 

Czy w pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo oblania środka-
mi chemicznymi żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku, zapewniono wodne 
natryski ratunkowe do obmycia ciała oraz myjki do przemywania oczu? 

1   

Wentylacja: 
Czy w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemicznymi zapewniono odpowied-
nią do warunków pracy wymianę powietrza? 

 
1 

 
62  O 

 
1  O 
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Czy rodzaj zastosowanej wentylacji uwzględnia właściwości występujących na 
stanowiskach pracy czynników chemicznych? 1 55  O 1  O 

Czy zapewniono hermetyzację procesów i operacji technologicznych, w których 
występuje emisja czynników szkodliwych dla zdrowia? 5   

Stanowiska i procesy pracy: 
Czy pracodawca udostępnił prac. do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z występującymi na stanowiskach czynnikami chemicznymi? 

 
20 

 
105  S 

 
32 S 

Czy instrukcje bhp dot. prac zw. ze stosowaniem substancji i preparatów niebez-
piecznych m. in. uwzględniają informacje z kart charakterystyki, wskazują czynno-
ści przed rozpoczęciem pracy z czynnikami chemicznymi i po jej zakończeniu? 

5 30  D 7  D 

Czy instrukcje bhp określają zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych? 8 30  D 10  D 
Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, w tym 
uwzględniających prace z czynnikami chemicznymi? 22   

Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych? 25   

Czy pracodawca udostępnił pracownikom do stałego korzystania instrukcje udzie-
lania pierwszej pomocy? 3 1626  P 6  P 

Magazynowanie i składowanie: 
Czy prawidłowe jest oznakowanie magazynów z substancjami/preparatami nie-
bezpiecznymi? 

 
17 

 
30  O 

 
22  O 

Czy magazyny i składy mają odpowiednią do przechowywanych chemikaliów 
podłogę np. łatwo zmywalną, niepalną, przeciwpoślizgową, odporną na uderzenia, 
działanie substancji żrących? 

 
1 

 
31  O 

 
1  O 

Czy magazyny i składy mają odpowiednią do przechowywanych chemikaliów 
wymianę powietrza? 4 32  O 4  O 

Czy zachowana jest zasada ograniczonego wspólnego składowania ze względu 
na właściwości? 4   

Czy substancje/preparaty chemiczne przechowywane są w opakowaniach orygi-
nalnych lub pojemnikach dostosowanych do własności preparatów oraz zabezpie-
czających chemikalia przed wydostaniem się na zewnątrz? 

 
2 

 
915  N 

 
3  N 

Czy w magazynie są instrukcje określające bezpieczny sposób składowania, 
załadunku i transportu substancji/preparatów? 20   

Czy w instrukcjach magazynowania określono zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych (np. unieszkodliwiania i usuwania preparatów w przypadku uszkodze-
nia opakowań i pojemników)? 

8   

Czy zapewniono właściwe środki i materiały do usuwania i neutralizacji wycieków 
z uszkodzonych opakowań? 2   

*P - pracowników; S – stanowisk pracy; O – obiektów i pomieszczeń; D – dokumentów; N – substancji i preparatów 
 

Z kontroli przeprowadzonych w ra-
mach tematu wynika, że stan bhp w skon-
trolowanych zakładach jest zróżnicowany. 
W wielu firmach dopuszcza się do zanie-
dbań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy mogących narazić pracowników na 
utratę co najmniej zdrowia. Należy jednak 
podkreślić, że pracodawcy w trakcie kontroli 
wykazywali zrozumienie zagrożeń wynika-
jących z nieprzestrzegania przepisów bhp i 
deklarowali jak najszybsze ich usunięcie, 
czego dowodem są powiadomienia o reali-
zacji środków prawnych. Według informacji 
dostępnych na dzień sporządzania niniej-
szego sprawozdania, pracodawcy usunęli 
prawie wszystkie ww. nieprawidłowości 
(wykonali 275 decyzji, tj. ok. 95% wydanych 
oraz uwzględnili 27 wniosków, tj. ok. 77% 
wydanych). Realizacja decyzji inspektorów 
pracy przyczyniła się do poprawy stanu bhp 
w kontrolowanych zakładach pracy. 

Podsumowując, można wymienić na-
stępujące przyczyny stwierdzonych niepra-
widłowości: 
• lekceważenie zagrożeń wynikających z 

użycia małych ilości niebezpiecznych 
chemikaliów, nawet jeśli dotyczy to sub-
stancji rakotwórczych i mutagennych,  

• niedostateczna znajomość przepisów 
regulujących problematykę bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia osób wy-
konujących prace z niebezpiecznymi 
chemikaliami; brak u pracodawców wy-
starczającej wiedzy, umożliwiającej pra-
widłową identyfikację czynników che-
micznych występujących w miejscu pra-
cy, w szczególności gdy trzeba je wyty-
pować do badań i pomiarów w celu oce-
ny narażenia pracowników.  

Kontrolowani pracodawcy sygnalizowali 
inspektorom następujące problemy: 
• brak specjalistów o dostatecznej wiedzy 

i doświadczeniu w zakresie zagrożeń 
związanych z czynnikami chemicznymi, 
którzy wykonując czynności służby bhp 
służyliby pomocą pracodawcom, 

• zbyt duża liczba przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa chemicznego i częste 
ich zmiany, 

• brak środków finansowych na spełnienie 
wymagań odnośnie pomiarów i badań 
czynników szkodliwych na stanowiskach 
pracy, 

• brak publikacji, mających charakter po-
radników dla pracodawców, na temat 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 



V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
 

 96 

ochrony zdrowia osób wykonujących 
prace z niebezpiecznymi chemikaliami. 

W związku z problemami występującymi 
przy stosowaniu substancji chemicznych 
kontrole inspektorów pracy w zakładach tej 
branży są w pełni uzasadnione i powinny 
być kontynuowane w latach następnych. 
Wskazane jest opracowania materiałów 
informacyjnych dla pracodawców nt. zasad 
bezpieczeństwa. 
 
5.15. Bezpieczeństwo pracowników 

narażonych na hałas i drgania me-
chaniczne 

 
W roku sprawozdawczym w ramach 

tematu inspektorzy pracy skontrolowali 25 
pracodawców zatrudniających łącznie 2251 
osób. Celem kontroli była ocena przestrze-
gania przez pracodawców przepisów i za-

sad bhp przy pracach związanych z nara-
żeniem na hałas lub drgania mechaniczne.  

Spośród zakładów objętych kontrolami 
najliczniejszą grupę stanowiły firmy zajmu-
jące się wytwarzaniem wyrobów z drewna 
(11 pracodawców), następnie zajmujące się 
produkcją elementów betonowych dla bu-
downictwa (6 pracodawców) oraz produkcją 
elementów metalowych (4 pracodawców). 
Ponadto kontrolami objęto pojedyncze za-
kłady branż: poligraficznej, mleczarskiej, 
produkcji kabli elektrycznych, produkcji 
kopert. We wszystkich skontrolowanych 
zakładach wystąpiło narażenie pracowni-
ków na hałas, a w 4 na drgania mechanicz-
ne. W poniżej zamieszczonych tabelach 
określono łączną liczbę osób narażonych 
na hałas i drgania mechaniczne w tych 
zakładach, stwierdzone nieprawidłowości 
oraz środki prawne zastosowane w celu ich 
usunięcia.  

 
Tabela nr 5.20.  

Liczba osób: Narażonych (eksponowanych) na hałas bez 
względu na jego wielkość 

Zagrożonych, tj. eksponowanych na hałas o 
wielkości powyżej NDN 

Ogółem 826 220 
w tym: kobiet 99 29 

młodocianych 17 0 
 

Narażonych (eksponowanych) bez względu 
na wielkość drgań mechanicznych 

Narażonych na drgania mechaniczne 
o wielkości powyżej NDN Liczba osób: 

drgania ogólne drgania miejscowe drgania ogólne drgania miejscowe 
Ogółem 1 42 0 4 
w tym: kobiet 0 6 0 0 

młodocianych 0 0 0 0 
 

Tabela nr 5.21. 
 

HAŁAS  
 

Kontrolowane zagadnienia (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwierdzono
nieprawi-
dłowości 

Liczba 
P/S/N/D/O*,

których 
nieprawi-
dłowość 
dotyczy 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE   
Czy pracodawca posiada dokumentację pomiarów tj. spraw., rejestr oraz kartę? 3 14 S
Czy inf. w sprawozdaniach pomiarów są spójne z inf. zawartymi w ocenie ryzyka zawodowego? 7  
Czy wielkości charakteryzujące hałas są równe lub mniejsze od wartości progów działania? 24 215 S
Czy wielkości charakteryzujące hałas są równe lub mniejsze od  dopuszczalnych norm (NDN)? 14 76 S
Czy w sytuacji przekroczenia wartości NDN sporządzono program działań? 6  
Czy pracodawca wprowadził w życie ww. program? 1  
Czy pracodawca zastosował rozwiązania techniczne obniżające poziom hałasu? 5 38 S
Czy stosowano właściwą organizację pracy dla ograniczenia narażenia na hałas? 6 53 S
Czy oznakowano znakami bezpieczeństwa stanowiska/miejsca pracy z przekroczonym NDN? 2 9 S
Czy udostępniono środki ochrony i. słuchu przy przekroczeniu wart. progów działania hałasu? 1 8 P
Czy śoi słuchu dobrane są do wielkości charakter. hałas i do cech indywidualnych prac.? 2 41 P
Czy przekazano prac. instrukcje sposobu używania  indywidualnych ochron słuchu? 8 129 P
Czy przydzielone środki ochrony i. słuchu spełniają wymagania zasadnicze, mają znak CE? 1 2 M
Czy narażenie indywidualne pracowników jest równe lub niższe od NDN? 3 64 P
SZKOLENIA BHP   
Czy pracowników narażonych na hałas poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp? 2 3 P
Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 3  
Czy w programy szkoleń zostały prawidłowo opracowane? 13 278 P
BADANIA LEKARSKIE   
Czy pracowników narażonych na hałas poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? 1 1 P
Czy zamieszczano w skierowaniach na badania prac. inf. o narażeniu na hałasu ? 9 194 P
CZAS PRACY   
Czy zgodnie z art. 145 K. p. ustalono wykaz prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych? 8 165 P



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2007 ROKU 
 

97 

Czy w ww. wykazie uwzględniono prace w narażeniu na hałas? 1  
Czy przestrzegany jest dopuszczalny czas pracy w przypadku przekroczenia NDN?  3 63 P
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO   
Czy dokonano i udokumentowano ocenę ryzyka zaw.  na st. osób narażonych na hałas?  4 7 S
Czy poinformowano prac. narażonych na hałas o ryzyku, które wiąże się z wykonywana pracą? 2 16 P
Czy w ocenie ryzyka uwzględniono hałas oraz warunki wykonywania pracy? 18 74 S
Czy prowadzono  rejestr zachorowań na choroby zawodowe i ich podejrzeń? 2  
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE   
Czy maszyny i urządzenia emitujące hałas posiadają opracowaną w jęz. polskim inst. bhp?  4 7 M
Czy w instrukcji określono wielkość emisji hałasu (dot. maszyn i urządzeń wyprodukowanych 
po 1.05.2004 r.)? 

2 
 

2 
 

D

*P - pracowników; S – stanowisk pracy; O – obiektów i pomieszczeń; D – dokumentów; N – substancji i preparatów 
Tabela nr 5.22. 

 
DRGANIA  MECHANICZNE  

 
Kontrolowane zagadnienia (stwierdzone nieprawidłowości) 

 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwierdzono
nieprawi-
dłowości 

Liczba 
P/S/N/D/O*,

których 
nieprawi-
dłowość 
dotyczy 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE   
Czy przekazano prac. instrukcje używania śoi przed drganiami mechanicznymi? 1 4 P
SZKOLENIA BHP   
Czy prac. w trakcie szkolenia inf. na temat zagrożeń drganiami mechanicznymi? 2 34 P
BADANIA LEKARSKIE   
Czy zamieszczano w skierowaniach na badania inf. o występowaniu drgań mechanicznych? 1 1 P
CZAS PRACY   
Czy zgodnie z art. 145 K. p. ustalono wykaz prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych? 1 1 S
Czy w ww. wykazie uwzględniono prace w narażeniu na drgania mechaniczne? 1  
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO   
Czy dokonano i udokumentowano oc. ryzyka zaw. na st. osób narażonych na drgania mech.?  2 2 S
Czy point. narażonych na drgania mechaniczne o ryzyku, które wiąże się z wykonywana pracą? 2 2 P
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE   
Czy w instrukcjach użytkowania (obsługi) maszyn i urządzeń (wyprodukowanych po 1.05.2004 
r.) określono emisję drgań mechanicznych? 

2 
 

31 
 

D

*P - pracowników; S – stanowisk pracy; O – obiektów i pomieszczeń; D – dokumentów; N – substancji i preparatów 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości jak i innych nie związanych z tematem wydano 207 decyzji nakazowych oraz 
skierowano do pracodawców łącznie 108 wniosków w wystąpieniach. W stosunku do sześciu osób zastosowano 
mandaty karne (w łącznej wysokości 4400zł). Z nadesłanych od pracodawców informacji wynika, że zrealizowano 
191 decyzji (ok. 92% wydanych) i uwzględniono 97 wniosków (ok. 90% wydanych). W efekcie usunięto prawie 
wszystkie nieprawidłowości. 

 
Z powyższych zestawień wynika, że 

skontrolowani pracodawcy przeprowadzali 
pomiary hałasu, w większości przypadków 
wprowadzali rozwiązania techniczne i orga-
nizacyjne, wyposażali pracowników w 
ochronniki słuchu (tylko w 2 dwóch przy-
padkach stwierdzono tu uchybienia). Jed-
nak nie przykładali  oni należytej wagi do 
doboru ochronników słuchu (brak zlecania 
pomiarów pasma tercjowego umożliwiają-
cego dokładny dobór ochronników, w efek-
cie czego dobór był przybliżony, przypad-
kowy). W ocenie ryzyka zawodowego nie 
uwzględniano zagrożeń związanych z na-
rażeniem na hałas i drgania mechaniczne. 
Również programy szkoleń z zakresu bhp 
nie zawierały informacji  o tych zagroże-
niach. W co trzecim zakładzie nie udostęp-
niono pracownikom instrukcji sposobu uży-
wania środków ochrony indywidualnej. W 
sprawozdaniach z pomiarów czynników 
szkodliwych nie podaje się informacji spój-
nych z oceną ryzyka zawodowego (głównie 

chodzi o czas narażenia). Świadczy to z 
jednej strony o przywiązywaniu bardzo 
małej uwagi do poprawności sporządzania 
oceny ryzyka zawodowego, a z drugiej 
strony o „naciąganiu” wyników pomiarów 
tak, by poprzez skracanie czasu ekspozycji 
zmniejszać w sprawozdaniu narażenie na 
hałas czy drgania mechaniczne. W znako-
mitej większości zakładów pracownicy na-
rażeni na hałas zostali poddani profilak-
tycznym badaniom lekarskim. Jednak o 
wiele gorzej wypada współpraca między 
pracodawcą, a lekarzem. W co trzecim 
przypadku pracodawcy w skierowaniach nie 
zawierali informacji o występowaniu na 
stanowiskach pracy hałasu i jego wielkości, 
a to mogło wpływać na rozpoznawanie 
przeciwwskazań do danej pracy.  

Podsumowując wyniki kontroli, należy 
stwierdzić, że we wszystkich zakładach 
stwierdzano uchybienia, choć w zróżnico-
wanej skali. Z przedstawionej analizy kon-
troli wynika, że wiedza pracodawców o 
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szkodliwym działaniu hałasu i drgań me-
chanicznych jest ogólnikowa, a ich działa-
nia w kierunku wyeliminowania lub ograni-
czenia zagrożeń wymuszone są rygorami 
administracyjnymi. Według pracodawców, 
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 
to przede wszystkim brak środków finanso-
wych na niezbędne inwestycje. Natomiast 
w ocenie inspektorów pracy podstawowe 
przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa, 
oprócz wskazywanych przez pracodawców, 
to nieznajomość lub lekceważenie zagro-
żeń. Ze względu na niezadowalający stan 
bhp oraz brak perspektyw szybkiej popra-
wy, konieczne jest kontynuowanie kontroli, 
a także upowszechnianie wśród pracodaw-
ców wiedzy dot. zagrożeń związanych z 
narażeniem na hałas i drgania mechanicz-
ne. 
 
5.16. Przestrzeganie przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy w zakła-
dach przemysłu spożywczego 
produkujących napoje (spirytuso-
we, piwowarskie, gazowane) 

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy Okręgu w ramach tematu przeprowa-

dzili kontrole 10 zakładów przemysłu spo-
żywczego produkujących napoje (spirytu-
sowe, piwowarskie, gazowane), w których 
łącznie zatrudnionych było 729 osób. Skon-
trolowano 2 bardzo duże zakłady pracy, w 
których było zatrudnionych ponad 100 pra-
cowników, 2 duże zatrudniające od 50 do 
99 pracowników, 5 średnich zatrudniają-
cych od 10 do 49 pracowników oraz jeden 
mały zakład pracy zatrudniający 5 pracow-
ników. Trzy z nich zajmowały się produkcją 
napojów spirytusowych, a siedem pozosta-
łych produkcją napojów piwowarskich i 
gazowanych. W pierwszej grupie zakładów 
w latach 2004-2006 odnotowano tylko je-
den wypadek przy pracy, a w drugiej aż 31 
wypadków. W wyniku tych wypadów po-
szkodowani doznani lżejszych obrażeń 
ciała. Wskaźnik częstości wypadków przy 
pracy dla tych zakładów nie odbiega zna-
cząco od wskaźnika częstości wypadków 
przy pracy dla województwa warmińsko-
mazurskiego. W trzech ze skontrolowanych 
zakładów użytkowano amoniakalne instala-
cje chłodnicze. W tabeli zamieszczonej 
poniżej określono nieprawidłowości, które 
stwierdzono w trakcie kontroli oraz środki 
prawne zastosowane w celu ich usunięcia. 

 
Tabela. nr 5.23. 

Zagadnienia objęte 
kontrolą Stwierdzone nieprawidłowości 

Szkolenia bhp - w 2 zakładach brak szkolenia okresowego (dot. 11 pracowników), 
- w 1 zakładzie brak szkolenia okresowego  kierujących pracownikami (dot. 4 prac.), 
- w 1 zakładzie brak szkolenia okresowego kadry inżynieryjno- technicznej (dot. 2 prac.), 
- w 1 zakładzie 1 pracownika nie poddano szkoleniu wstępnemu, 

Badania lekarskie - w 1 zakładzie brak właściwego orzeczenia lekarskiego (dot. 1 pracownika),  
- w 1 zakładzie badania okresowe przeprowadzane z opóźnieniem (dot. 3 prac.), 

Dodatkowe kwalifikacje - w 2 zakładach brak zezwolenia na kierowanie wózkiem jezdniowym (dot. 5 prac.), 
Ocena ryzyka zawodowe-
go 

- w 1 zakładzie brak oceny ryzyka dla 8 stanowisk pracy w zakładzie , 
- w 3 zakładach nie poinformowano  prac. o ryzyku zawodowym (dot. 23 prac.) 

Czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uciążliwe 

- w 1 zakładzie nie wydano środków ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym, 
- w 1 zakładzie brak pomiarów czynników szkodliwych, 
- w 2 zakładach przekroczenie NDN hałasu na hali rozlewu piwa, 
- w 1 zakładzie przekroczenie NDN hałasu na st. wydmuchiwania butelek PET, 

Obiekty i pomieszczenia 
pracy 

- w 5 zakładach ściany w  złym stanie higieniczno-sanitarnym, 
- w 3 zakładach brak oznakowania miejsc niebezpiecznych (progów), 
- w 1 zakładzie ubytki płytek w posadzce na hali produkcyjnej, 
- w 1 zakładzie uszkodzone stopnie ażurowych schodów, 

Zaplecze higieniczno- 
sanitarne 

- w 2 zakładach w jadalni brak ręczników jednorazowych,  
- w 1 zakładzie w szatni brak siedzisk, 
- w 1 zakładzie brak szafek do przechowywania posiłków własnych pracowników, 

Wentylacja, ogrzewanie, 
oświetlenie 

- w 1 zakładzie brak wentylacji mechanicznej służącej do usuwania dwutlenku węgla, 
- w 1 zakładzie włącznik lamp sterylizujących znajduje się wewnątrz laboratorium,  
- w 1 zakładzie brak oświetlenia awaryjnego, 
- w 1 zakładzie natężenie oświetlenia poniżej normy,  
- w 1 zakładzie niesprawne oświetlenie, 

Stanowiska i procesy 
pracy 

- w 3 zakładach na manometrach nie oznakowano dopuszczalnego ciśnienia roboczego,  
- w 2 zakładach brak instrukcji bezpiecznej obsługi urządzeń,  
- w 2 zakładach brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- w 1 zakładzie nieprawidłowe dojście do zbiornika z wodą lodową, 
- w 1 zakładzie brak prawidłowych instrukcjach obsługi urządzeń, 
- w 1 zakładzie przy  schodach brak balustrady zabezpiecz. przed upadkiem z wysokości, 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

- w 4 zakładach brak lub nieprawidłowe osłony części ruchomych (dot. 10 urządzeń), 
- w 3 zakładach brak osłon zabezpieczających rozpryskiem szkła, 
- w 1 zakładzie  przy monobloku i etykieciarce brak urządzeń do awaryjnego zatrzymania, 
- w 1 zakładzie niesprawne wyłączniki krańcowe przy monobloku, 
- w 1 zakładzie uszkodzona uszczelka przy pasteryzatorze, 
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Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

- w 2 zakładach brak pomiarów skuteczności działania ochron przeciwporażeniowych, 
- w 5 zakładach nieprawidłowa eksploatacja rozdzielnic zasilania elektroenergetycznego, 

Transport - w 1 zakładzie uszkodzone oświetlenie w wózku jezdniowym z napędem silnikowym, 
- w 1 zakładzie brak oznakowania krawędzi rampy, 
- w 1 zakładzie brak pochwytu przy schodach prowadzących na rampę 
- w 1 zakładzie wózek wysokiego podnoszenia eksploatowany bez decyzji  UDT, 
- w 1 zakładzie uszkodzone ochraniacze dłoni przy trzech ręcznych wózkach, 
- w 1 zakładzie na drodze transportowej uszkodzona i przerdzewiała kratka ściekowa 
- w 1 zakładzie brak barierki bocznej przy rampie, 

Magazynowanie i składo-
wanie 

- w 1 zakładzie butle z dwutlenkiem węgla nie zabezpieczone przed upadkiem, 
- w 1 zakładzie nieprawidłowo przechowywane butle po amoniaku  
- w 1 zakładzie brak pojemnika do gromadzenia stłuczki szklanej  

Stanowiska i procesy 
pracy 

- w 1 zakładzie brak schematu techn. amoniakalnej instalacji chłodniczej, 
- w 1 zakładzie nie oznakowano kierunków przepływu w rurociągach instalacji amoniak., 
- w 1 zakładzie nie wyznaczono stref zagrożonych wybuchem (pary alkoholu etylowego). 

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 149 decyzji oraz skierowali do pracodaw-
ców 8 wystąpień zawierających 28 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami,  3 osoby ukarano manda-
tami karnymi w łącznej wysokości 2700zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania pracodawcy wykonali 108 decyzji (ok. 72% wydanych) oraz uwzględnili 19 wniosków (ok. 68% wydanych). 
W efekcie większość stwierdzonych uchybień została usunięta. 

 
Z przeprowadzonych kontroli wynika, 

że w zakładach wytwarzających napoje: 
spirytusowe, piwowarskie i gazowane stan 
bhp jest zróżnicowany. Spośród kontrolo-
wanych pracodawców w istotny sposób 
naruszono przepisy bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w dwóch zakładach. W 4 przy-
padkach stwierdzone nieprawidłowości 
stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracowników. W wyniku 
interwencji inspektora pracy usunięto te 
zagrożenia. Stwierdzone nieprawidłowości 
w większości przypadków, wynikały z braku 
prawidłowej organizacji pracy odpowie-
dzialnych służb, braku nadzoru ze strony 
pracodawców skupiających się głównie na 
prowadzeniu podstawowej działalności. 
Należy nadmienić, że w grupie kontrolowa-
nych zakładów nie występowały choroby 
zawodowe. Natomiast większość wypad-
ków przy pracy, o których wspomniano już 
wyżej, miała miejsce w jednym zakładzie. 
Był to zakład, w którym stwierdzono najwię-
cej nieprawidłowości z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w 
zakładach wytwarzających napoje w dal-
szym ciągu istnieją zaniedbania ze strony 
pracodawców w kształtowaniu bezpiecz-
nych warunków pracy. W związku z tym w 
najbliższych latach należy kontynuować 

działania kontrolno-nadzorcze w tych za-
kładach w ramach kontroli rutynowych. 
 
5.17. Przestrzeganie przepisów bhp 

w gospodarstwach rolnych 
 

W 2007 roku w ramach tematu prze-
prowadzono 27 kontroli w gospodarstwach 
rolnych, w których łącznie było zatrudnio-
nych 616 osób. W większości gospodarstw 
zatrudniano mniej niż 20 pracowników (17 
gospodarstw). W 8 gospodarstwach za-
trudnionych było od 21 do 100 pracowni-
ków. W pozostałych 2 gospodarstwach 
zatrudnionych było ponad 100 osób. We 
wszystkich kontrolowanych gospodar-
stwach była prowadzona produkcja roślin-
na. Natomiast produkcję zwierzęcą prowa-
dzono w 14 gospodarstwach. Z ogólnej 
liczby skontrolowanych gospodarstw 15 
było dzierżawionych, a 12 wykupionych od 
Agencji Nieruchomości Rolnych. Kontrole 
przeprowadzano w trakcie wykonywania 
prac polowych, związanych ze zbiorem 
zbóż oraz z chowem zwierząt. 

We wszystkich skontrolowanych go-
spodarstwach stwierdzono nieprawidłowo-
ści. W zamieszczonej poniżej tabeli okre-
ślono rodzaj stwierdzonych uchybień doty-
czących omawianego tematu. 

Tabela nr 5.24. 
 
 

Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) Liczba 
zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba pracowni-
ków (P), stano-
wisk pracy (S), 
urządzeń (U), 

obiektów (O), w 
stosunku do 

których stwier-
dzono nieprawi-

dłowości 
 SZKOLENIE BHP    
Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom bhp? 13 214 P
Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 7   
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 BADANIE LEKARSKIE    
Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? 9 60 P
 DODATKOWE KWALIFIKACJE    
Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 1 1 P
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO    
Czy dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego? 10 49 S
Czy poinformowano prac. o ryzyku zawodowym? 8 59 S
OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY    
Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie techn.? 7 11 O
Czy zapewniono zabezpieczenia otworów techn. na strychach i poddaszach? 1 1 O
Czy zidentyfikowano zagrożenia ze strony azbestu? 2 8 O
STANOWISKA I PROCESY PRACY    
Czy określono wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych? 12   
Czy przestrzegano przepisy bhp eksploatacji ciągników, maszyn rol. na pochyłościach? 1 1 S
Czy przestrzegano przepisy bhp przy wykonywaniu zabiegów och. roślin i nawożeniu? 1 1 S
Czy  przestrzegano p. bhp przy zbiorze zielonek, sianokos. i przygotowywaniu pasz? 2 4 S
Czy przestrzegane są przepisy i zasady bhp przy pracach żniwnych? 5 10 S
Czy przestrzegane są przepisy i zasady bhp przy obsłudze zwierząt hodowlanych? 4 6 S
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE    
Czy maszyny i urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim inst. bhp? 3 16 M
Czy zapewniono prawidłowe agregowanie maszyn z ciągnikiem? 2 2 M
Czy usuwanie usterek, wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacji przy agrega-
tach rol. poprzedzane jest wyłączeniem źródła zasilania i odłączeniem napędu maszyny? 1 1 M

Czy eksploatowane wały przegubowo-teleskopowe posiadają kompletne osłony? 7 8 M
Czy zapewniono wł. stan techn. maszyn i urządzeń do p. uprawowych, siewu i sadzenia? 2 2 M
Czy zapewniono właściwy stan techn. wysiewaczy nawozów i rozrzutników obornika? 1 1 M
Czy urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz spełniają wymagania bhp? 5 6 M
Czy zapewniono właściwy stan techniczny urządzeń do usuwania odchodów? 2 3 M
TRANSPORT    
Czy zapewniono właściwy stan techniczny dróg, przejść, ramp? 1 1 O
Czy zapewniono właściwy stan techniczny przyczep rolniczych? 10 26 M
Czy przygotowano przyczepy do przewozu materiałów objętościowych? 2 2 M
 

Wypadki przy pracy 

Zagadnienie to objęto kontrolą w 27 gospodarstwach rolnych, w 11 z nich zarejestrowano 76 wypadków przy pracy, w 
tym  75 powodujących lżejsze uszkodzenia ciała poszkodowanych i 1 powodujący cięższe uszkodzenie ciała poszko-
dowanego (2004r. – 28, 2005r. – 20, 2006r. – 28).  

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 362 decyzje oraz skierowali do pracodaw-
ców 24 wystąpienia zawierające 135 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami  12 osób ukarano manda-
tami karnymi w łącznej wysokości 10850zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania pracodawcy wykonali 275 decyzji (ok. 76% wydanych) oraz uwzględnili 103 wnioski (ok. 76% wydanych). W 
efekcie większość stwierdzonych uchybień została usunięta. Na przykład w 7 przypadkach usunięto bezpośrednie 
zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 

 
Kontrole przeprowadzone w 2007 ro-

ku, jak i w roku poprzednim, ujawniły liczne 
przykłady pogarszającej się sytuacji finan-
sowej gospodarstw rolnych dzierżawionych 
od Agencji Nieruchomości Rolnej. W ostat-
nim okresie osłabła tendencja wykupu 
obiektów i powierzchni od Agencji. Praco-
dawcy, którzy w przeszłości deklarowali 
takie zamierzenia, ze względów ekono-
micznych nie składają już takich deklaracji. 
Pracodawcy wyjaśniali, że uzyskiwane 
przychody z produkcji ledwie wystarczają 
na zakup środków do produkcji, opłaty po-
datków i dzierżawy oraz niskie płace za-
trudnionych pracowników. Sytuacja taka nie 
sprzyja poprawie stanu bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionych w 
gospodarstwach. W ocenie inspektorów, 
pracodawcy będący dzierżawcami gospo-
darstw rolnych przeznaczają nieporówny-

walnie mniejsze środki finansowe na po-
prawę warunków pracy niż ich właściciele. 

Analizując wyniki kontroli prac polo-
wych z 2006 i 2007 roku, należy odnotować 
spadek liczby stwierdzanych uchybień dot. 
stanu technicznego eksploatowanych cią-
gników i przyczep oraz maszyn do prac 
polowych oraz nieprawidłowości związa-
nych z agregowaniem maszyn rolniczych z 
ciągnikami. Nastąpił natomiast wzrost 
uchybień dot. niewłaściwego stanu tech-
nicznego eksploatowanych przyczep cią-
gnikowych. Do pozytywnych tendencji nale-
ży zaliczyć fakt coraz lepszego wyposaże-
nia w nowoczesne maszyny i urządzenia 
rolnicze w części kontrolowanych gospo-
darstw rolnych.  

Przeprowadzone kontrole prac żniw-
nych ujawniły występowanie znacznej licz-
by nieprawidłowości i zagrożeń wypadko-
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wych przy pracach związanych z obsługą 
ciągników zagregowanych z maszynami w 
czasie zbioru słomy, urządzeń i maszyn do 
transportu nasion zbóż oraz zabezpiecze-
nia dostępu do zagłębień technologicznych 
w magazynach zbożowych. Pomimo ujaw-
nienia wielu nieprawidłowości należy odno-
tować pozytywne tendencje w zakresie 
stanu przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa pracy przy pracach żniwnych. 
Porównując wyniki kontroli z 2006 i 2007 
roku należy odnotować spadek liczby uchy-
bień związanych z obsługą kombajnów oraz 
w zakresie stanu technicznego magazynów 
i silosów zbożowych. 

Porównując wyniki kontroli przy pro-
dukcji zwierzęcej z 2006 i 2007 roku nie 
zauważa się istotnych zmian w liczbie 
stwierdzanych uchybień. Nadal przeprowa-
dzone kontrole wskazują na liczne uchybie-
nia w tym obszarze.  

We wszystkich kontrolowanych gospo-
darstwach właściciele lub dzierżawcy, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, jako podsta-
wową przyczynę stwierdzonych nieprawi-
dłowości wskazywali trudną sytuację eko-
nomiczną. Natomiast przyczyny tych uchy-
bień według inspektorów pracy to, oprócz 
braku środków finansowych, nieznajomość i 
lekceważenie przepisów prawa pracy oraz 
pośpiech w wykonywaniu prac sezono-
wych, w szczególności w okresach spię-
trzenia się tych prac przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych.  

Podsumowując wyniki kontroli z ostat-
nich trzech lat dochodzimy do identycznych 
wniosków jak w latach poprzednich. W go-
spodarstwach rolnych wydzierżawionych i 
wykupionych od Agencji Nieruchomości 
Rolnej w dalszym ciągu utrzymują się 
znaczne ilości zagrożeń wypadkowych i 
naruszeń przepisów prawa pracy, o czym 
świadczą ujawnione nieprawidłowości. 
Niemniej na przestrzeni ostatnich lat za-
uważalna jest poprawa w zakresie prze-
strzegania przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa pracy przy pracach żniwnych oraz 
jesiennych pracach polowych. W trakcie 
wykonywania tych prac stwierdzono mniej 
rażących uchybień niż w latach poprzed-
nich. Wynika to przede wszystkim z wypo-
sażenia gospodarstw w nowoczesne kom-
bajny zbożowe i agregaty uprawowe o du-
żej wydajności. Nie osiągnięto natomiast 
istotnego postępu w zakresie przestrzega-
nia przepisów i zasad bhp przy pracach 
ogólnogospodarczych i warsztatowych oraz 
przy produkcji zwierzęcej. Niepokojącym 
zjawiskiem jest tolerowanie przez praco-
dawców i nadzór odstępstw od zasad bez-

piecznej pracy podległych pracowników. 
Pracodawcy nie wykazują dostatecznego 
zainteresowania inwestowaniem w obiekty, 
maszyny i inne urządzenia techniczne. 
Większość z nich twierdzi, że koszty ponie-
sione na poprawę warunków bezpieczeń-
stwa pracy zmniejszają opłacalność prowa-
dzonej działalności. Wyniki i efekty prze-
prowadzonych kontroli uzasadniają ich 
kontynuowanie w następnych latach. Za-
sadne jest również kontynuowanie działań 
promujących ochronę pracy, w tym za po-
średnictwem środków masowego przekazu. 
 
5.18. Bezpieczeństwo pracy przy pozy-

skiwaniu drewna i innych pracach 
w leśnictwie 

 
Realizując program działania Pań-

stwowej Inspekcji Pracy na 2007 rok w 
ramach tematu, na obszarach leśnych le-
żących na terenie właściwości miejscowej 
Okręgu przeprowadzono 23 kontrole 22 
podmiotów, na rzecz których pracowało 245 
osób, w tym 168 na podstawie umowy o 
pracę. W stosunku do roku ubiegłego ob-
serwuje się spadek udziału pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
w liczbie osób świadczących pracę na po-
wierzchniach leśnych (87% w 2006 r.; 69% 
w 2007 r.). Zjawisko to tłumaczyć można, 
obserwowanym w całej gospodarce, odpły-
wem najwyżej kwalifikowanych pracowni-
ków i próbą ich zastąpienia ludźmi przy-
padkowymi, bezrobotnymi o nie sprawdzo-
nych kwalifikacjach (często w ramach 
umów cywilnych zawartych w formie ust-
nej). Należy to traktować jako formę ukry-
wanego zatrudniania „na czarno” pracowni-
ków w warunkach wzmożonego zagrożenia 
wypadkowego na pozycjach pozyskania 
drewna.  

Większość z skontrolowanych zakła-
dów to małe podmioty zatrudniające do 10 
osób. Tylko w 5 z nich zatrudnionych było 
więcej niż 10 pracowników. Kontrolowane 
zakłady prowadziły działalność na terenie 
nadleśnictw, w których całość prac związa-
nych z pozyskaniem drewna przekazano (w 
drodze przetargów) usługodawcom z sekto-
ra prywatnego. W związku z powyższym, 
nie kontrolowano nadleśnictw, sprawdzając 
jednak postanowienia umów zawieranych z 
usługodawcami oraz przyjęte formy współ-
pracy w dziedzinie szkoleń specjalistycz-
nych pilarzy, szkoleń z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz działań po-
dejmowanych przez administrację Lasów 
Państwowych w stosunku do zleceniobior-
ców.  
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W tabeli zamieszczonej poniżej okre-
ślono zakres kontroli, stwierdzone niepra-

widłowości oraz środki prawne zastosowa-
ne w celu ich usunięcie. 

 
Tabela nr 5.25. 

 
Badane zagadnienie Liczba 

kontroli, 
których 
problem 

nie 
dotyczy

Liczba 
kontroli, 

w których 
nie 

stwier-
dzono 

uchybień

Liczba 
kontroli, 

w których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
P/S/M/O* 
objętych 

bada-
niem 

Liczba 
P/S/M/O*
, których 
uchybień
dotyczy

SZKOLENIA BHP       
Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym ? 1 22 - 147 P - P
Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym ? 8 12 3 111 P 14 P
Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 2 15 6 22 P 6 P
PROFILAKTYCZNA OPIEKA LEKARSKA       
Czy pracowników poddano wstępnym badaniom lekarskim? 1 21 1 142 P 1 P
Czy pracowników poddano okresowym badaniom lekarskim ? 8 15 - 116 P - P
Czy prac. poddano badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy? 4 1 18 149 P 142 P
Czy prac. poddano szczepieniom ochronnym przeciwko KZM ? 4 1 18 149 P 142 P
DODATKOWE KWALIFIKACJE       
Czy operatorzy pilarek posiadają wymagane upraw. kwalifikacyjne? 2 20 1 83 P 1 P
Czy inni prac. posiadają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne? 20 2 1 4 P 1 P
CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE        
Czy dostarczono prac. odpowiednie środki ochrony indywidualnej? - 20 3 133 P 3 P
Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? 1 12 10 99 P 16 P
Czy pracodawca dostarczył pracownikom odzież i obuwie robocze? - 23 - 150 P - P
Czy zapewniono prac. środki do utrzymania higieny osobistej? 2 18 3 161 P 25 P
Czy zapewniono pracownikom posiłki regeneracyjne i napoje? 3 18 2 153 P 9 P
STANOWISKA I PROCESY PRACY       
Czy oznakowano powierzchnie robocze i drogi komunikacyjne? 4 17 2 39 S 2 S
Czy zachowano bezpieczną odległość (nie mniej niż  2 wysokości 
drzew) między zespołami dok. ścinki na sąsiednich działkach? 12 11 - 28 S - S

Czy zachowano wymogi bezpieczeństwa dot. przygotowania drzewa 
do ścinki (np. wyznaczenie ścieżek oddalania)? 4 19 - 37 S - S

Czy pilarki stosowane do prac ścinkowych są w odpowiednim stanie 
techn. (hamulec, wolne obroty, wychwytnik łańcucha, rozrusznik)? 2 18 3 44 M 4 M

Czy pracodawca zapewnił sprzęt pomocniczy do ścinki i obalania 
drzew (właściwe kliny, siekiery, obracaki, tyczki kierunkowe)? 3 17 3 37 S 5 S

Czy przestrzegano zasady wykonywania ścinki, obalania i wyróbki 
drewna przez co najmniej dwie osoby będące w kontakcie wzrok.? 3 19 1 39 S 1 S

Czy przestrzegano zakazu prowadzenia ścinki i obalania drzew w 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. silny wiatr)? 22 1 -    

Czy przestrzegano zasady bhp w przypadku ścinki drzew w zasięgu 
linii energetycznych oraz w pobliżu szlaków komunikacyjnych? 22 1 - 2 S - S

Czy przestrzegano zakazu przebywania osób nieuprawnionych oraz 
organizowania innych st. pracy w strefie zagrożonej? 3 18 2 36 S 2 S

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa w postępowaniu w 
przypadkach drzew zawieszonych? 15 5 3 14 S 3 S

Czy przestrzegane były zasady bhp przy okrzesywaniu drzew? 7 16 - 33 S - S
Czy przestrzegane były zasady bhp przy przerzynce drewna ? 4 18 1 36 S 1 S
Czy przestrzegane były zasady bhp przy usuwaniu wywrotów itp.? 10 10 3 25 S 4 S
Czy przestrzegane były zasady bhp przy ścince i wyróbce drewna z 
użyciem maszyn wielooperacyjnych ? 23 - - - S - S

Czy zapewniono właściwy nadzór nad pracami pozyskaniowymi ? 2 18 3 38 S 4 S
Czy zapewniono apteczki I pomocy na powierzchniach roboczych ? 1 21 1    
ZRYWKA       
Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy ręcznej zrywce 
drewna (normy dźwigania w transporcie ręcznym)? 13 10 - 13 S - S

Czy zastosowano rozwiązania organizacyjno-techniczne w celu 
wyeliminowania ręcznej zrywki drewna stosowego o masie przekra-
czającej dopuszczalne normy ? 

13 7 3  
 

 

Czy przestrzegane są wymogi bhp przy konnej zrywce drewna (stan 
techniczny uprzęży, wózków zrywkowych, czepcy, kleszczy, itp.)? 23 - - - S - S

Czy zapewniono odpowiednie wyposażenie ciągników zrywkowych 
(siatki ochronne kabiny, kabiny lub ramy bezp., wciągarki, itp.)? 15 8 - 8 M - M

Czy zapewniono właściwy stan techn. podzespołów mających wpływ 
na bezpieczeństwo pracy (hamulce, ogumienie itp.)? 15 8 - 8 M - M

Czy zapewniono właściwy stan techn. osprzętu pomoc. przy zrywce 
mechanicznej (żurawi, wciągarek, lin, zawiesi ,wielokrążków itp.)? 15 8 - 8 M - M
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SKŁADOWANIE DREWNA       
Czy przestrzegane są wymogi bhp przy lokalizacji mygieł i stosów 
drewna krótkiego (zabronione przy drogach publicznych itp.)? 12 10 1 17 O 1 O

Czy składowane drewno jest właściwie przygotowane do wywozu z 
lasu (legarowanie, sortowanie itp.)? 12 10 1 17 O 1 O

Czy mygły i stosy zabezpieczono przed możliwością przypadkowego 
roztoczenia się ? 12 11 - 17 O - O

*P - pracowników; S – stanowisk pracy; O – obiektów i pomieszczeń; M- maszyn i urządzeń 
 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 84 decyzje oraz skierowali do pracodaw-
ców 15 wystąpień zawierających 58 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami  5 osób ukarano mandatami 
karnymi w łącznej wysokości 5400zł. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 
pracodawcy wykonali 65 decyzji (ok. 77% wydanych) oraz uwzględnili 46 wniosków (ok. 79% wydanych). W efekcie 
większość stwierdzonych uchybień została usunięta. Na przykład w 9 przypadkach usunięto bezpośrednie zagrożenia 
dla zdrowia i życia pracowników. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w 
zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
pracowników oraz w zakresie stosowania 
środków ochrony indywidualnej. Pracowni-
cy nie są poddawani szczepieniom ochron-
nym przeciwko zapaleniu opon mózgowych 
oraz badaniom lekarskim przesiewowym, z 
uwagi na znaczne koszty tej profilaktyki. 
Tylko u jednego ze skontrolowanych praco-
dawców prowadzono takie badania i szcze-
pienia. Wiele nieprawidłowości stwierdzono 
również w innych obszarach. W dziewięciu 
przypadkach ujawnione uchybienia stwa-
rzały bezpośrednie zagrożenia dla życia i 
zdrowia osób wykonujących pracę. W wyni-
ku działań inspektorów pracy wyeliminowa-
no większość ze stwierdzonych nieprawi-
dłowości, w tym wszystkie które stwarzały 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i ży-
cia pracowników. 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny 
stwierdzonych uchybień to przede wszyst-
kim brak wiedzy i przygotowania fachowego 
do prowadzenia firmy ze strony właścicieli 
małych zakładów usług leśnych, brak środ-
ków finansowych na bieżącą działalność 
i rozwój firm oraz lekceważenie przepisów 
prawa pracy, w tym przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 

Oprócz działań kontrolnych inspekto-
rzy pracy prowadzili inne działania prewen-
cyjne. Na przykład maju inspektor pracy 
uczestniczył w zajęciach weryfikacyjnych i 
doszkalających dla pilarzy pozyskujących 
drewno na terenie jednego z nadleśnictw. 
W ramach części teoretycznej instruktor 
ścinki, prowadzący szkolenie, przypomniał 
zgromadzonym zasady bezpiecznej obsługi 
pilarki spalinowej. Natomiast inspektor pra-
cy zaprezentował pilarzom ustalenia i wnio-
ski z dochodzeń powypadkowych. Po czę-
ści teoretycznej przystąpiono do zajęć prak-
tycznych, podczas których każdy z pilarzy 
wykazywał się umiejętnością ścinki drzew 
uszkodzonych.  

Podsumowując, podstawowym pro-
blemem nurtującym aktualnie przedsiębior-
ców leśnych naszego regionu, wynikającym 
z sytuacji na rynku pracy, jest brak wykwali-
fikowanych pracowników do pracy przy 
pozyskaniu drewna. Obserwuje się odpływ 
najlepszych ludzi do pracy w innych krajach 
UE. Braki kadrowe uzupełniane są doraźnie 
przede wszystkim poprzez zatrudnianie 
rolników oraz bezrobotnych, pod pozorem 
wyrabiania opału na własny użytek, towa-
rzyszenia pilarzowi w ramach pomocy do-
brosąsiedzkiej, odrabiania długów, itp. Opi-
sane przypadki, oficjalnie potępiane, są 
tolerowane tak przez usługodawców jak i 
przez zleceniodawcę (Lasy Państwowe), bo 
priorytetem jest realizacja zadań, np. 
uprzątnięcie powierzchni poklęskowej za-
grożonej gradacją szkodnika. W aktualnej 
sytuacji na leśnym rynku pracy, nieuchron-
ną koniecznością staje się zmechanizowa-
nie prac związanych z pozyskiwaniem 
drewna. Wymaga to jednak zmiany organi-
zacji pracy w lasach naszego regionu, po-
legającej na koncentracji prac i zabiegów 
na dużych powierzchniach, tak jak się to 
dzieje w nadleśnictwach zachodniej Polski, 
gdzie proces mechanizacji prac leśnych jest 
bardziej zaawansowany. Pozwala to unik-
nąć kosztownego przerzucania ciężkiego 
sprzętu i ludzi, i optymalizuje jego wykorzy-
stanie.  

Na zakończenie należy stwierdzić, że 
skala zagrożeń zawodowych i nieprawidło-
wości stwierdzanych w leśnictwie uzasad-
niają kontynuowanie kontroli i innych dzia-
łań prewencyjnych w tej branży w latach 
następnych.  

 
5.19. Kontrole pracodawców dotyczące 

spełniania wymagań zasadniczych 
wyrobów przez producentów i do-
stawców 

  
Jak już wspomniano w rozdziale III 

(punkt 3.5.) niniejszego sprawozdania, w 
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2007 roku, podobnie jak w latach 2004-
2006, 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 technicz-
nych oraz środków ochrony indywidualnej) 
– w ramach systemu nadzoru rynku. Zada-
nie to realizowano w ramach działań ruty-
nowych oraz działań planowanych. Pierw-
sze z nich realizowano, między innymi, w 
trakcie prowadzenia dochodzeń powypad-
kowych, kontroli związanych z wydawaniem 
opinii na wniosek organów celnych oraz 
kontroli sprawdzających w związku z 
otrzymaniem informacji o wadach wyrobu. 
Działania te opisano w dziale III niniejszego 
sprawozdania. Celem drugiego z zadań 
była ocena spełnienia wymagań zasadni-
czych przy wprowadzaniu do obrotu wybra-

nych wyrobów. W niniejszym rozdziale 
omówiono realizację właśnie tych działań.  

W 2007 roku w ramach tematu inspek-
torzy pracy prowadzili planowe kontrole, 
których celem było sprawdzenie spełniania 
wymagań zasadniczych przy wprowadzaniu 
do obrotu następujących grup wyrobów:  
• maszyny i urządzenia rolnicze, 
• maszyny pakujące, 
• obuwie i odzież ochronna. 
W trakcie tych kontroli stwierdzono, że 
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
roku o systemie oceny zgodności nie zaw-
sze są przestrzegane. Łącznie skontrolo-
wano 94 wyroby, w tym 41 maszyn prze-
mysłu spożywczego i 24 rękawice ochron-
ne. Szczegółowe dane dotyczące stwier-
dzonych uchybień przedstawiono w tabe-
lach zamieszczonych poniżej. 

 
Tabela nr 5.26.  

 
Wyszczególnienie: 

Maszy-
ny i 

urzą-
dzenia 
rolnicze 

Maszy-
ny 

pakują-
ce 

Obuwie 
i odzież 
ochron-

na 

Liczba skontrolowanych wyrobów wprowadzonych do obrotu po 1 maja 2004 roku, w 
tym: 12 29 53 

→ wyrobów, do których nie zgłoszono uwag dotyczących wymagań zasadni-
czych 8 4 6 

→ wyrobów, do których inspektorzy pracy zgłosili uwagi dotyczące wymagań 
zasadniczych 4 25 47 

→ wyrobów, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku 
pozytywnych dobrowolnych działań producenta (dostawcy) 4 20 17 

→ decyzji wydanych przez inspektorów zakazujących producentowi (dostawcy) 
dalszego przekazywania wyrobu - - 1 

Liczba wyrobów, których dokumentacje inspektorzy pracy Okręgu przekazali w celu 
wszczęcia postępowania, w tym:  - 5 31 

→ własnemu okręgowemu inspektorowi pracy - - 1 
→ innemu okręgowemu inspektorowi pracy - 5 30 

Liczba wyrobów, w stosunku do których postępowanie wszczął Okręgowy Inspektor 
Pracy w Olsztynie, w tym w związku z przekazaniem sprawy przez: - - 1 

→ inspektora pracy z OIP Olsztyn - - 1 
→ inspektora pracy z innego OIP - - - 

Liczba postępowań Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie zakończonych do 
31.12.2007 r. - - 1 

Liczba postanowień Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie dotycząca wycofania 
wyrobu z obrotu - - 1 

Liczba  decyzji Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie  umarzających postępowa-
nie   - - 1 

 
Tabela nr 5.27. 

Maszyny i urzą-
dzenia rolnicze 

Maszyny pakujące Obuwie i odzież 
ochronna 

 
Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
kontro-
lowa-
nych 
wyro-
bów 

 

Liczba 
wyrobów 
w przy-
padku, 
których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
kontro-
lowa-
nych 
wyro-
bów 

 

Liczba 
wyrobów 
w przy-
padku, 
których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
kontro-
lowa-
nych 
wyro-
bów 

 

Liczba 
wyrobów 
w przy-
padku, 
których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 12 0 29 1 53 4 
Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 12 3 29 15 10 7 
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Nieprawidłowości w zakresie wystawienia wyma-
ganego certyfikatu oceny typu WE  (jeżeli procedu-
ra oceny zgodności przewiduje udział jednostki 
notyfikowanej) 
 

- - - - 10 3 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami ogó-
łem, w tym: 12 4 29 24 53 46 

→ nieprawidłowości dotyczące budowy / wyko-
nania wyrobu 12 - 29 8 53 1 

→ brak lub niewłaściwe oznaczenia wyrobu –
(identyfikacja producenta, wyrobu, piktogramy 
z poziomem wymagań, barwy bhp itp.) 

12 - 29 12 53 34 

→ brak  instrukcji użytkowania 12 - 29 - 53 18 
→ instrukcja w języku obcym 12 - 29 - 53 2 
→ nieprawidłowa zawartość instrukcji  12 4 29 18 53 21 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że 

przeprowadzone kontrole wykazały, że 
występujące niezgodności dotyczą w więk-
szości instrukcji towarzyszącej maszynie, 
natomiast w znacznie mniejszym stopniu 
dotyczą budowy i konstrukcji wyrobu. Wa-
dliwość instrukcji wynika z nieznajomości 
wymagań prawnych dotyczących zawarto-
ści instrukcji lub też traktowania pewnych 
zapisów w instrukcji jako zbędne i niepo-
trzebne. Niezgodności dotyczą w większo-
ści oznaczeń wyrobu i instrukcji użytkowa-
nia środka ochrony indywidualnej. Przewa-
żająca część użytkowników odzieży i obu-
wia ochronnego I klasy ochronności, traktu-
je powyższe środki jako robocze a nie 
ochronne i nie przywiązuje najmniejszej 
uwagi do umieszczonych oznaczeń czy 
instrukcji użytkowania. Osoby wprowadza-
jące do obrotu odzież ostrzegawczą przy-
należną do II klasy ochronności, ze wzglę-
du na konieczny udział jednostki notyfiko-
wanej w procesie oceny zgodności, traktują 
i oznaczają tego typu wyrób jako środek 
ochronny I kategorii, czy też środek ochro-
ny indywidualnej powszechnego użytku, 
który nie podlega wymaganiom rozporzą-
dzenia MG w sprawie wymagań zasadni-

czych. Taśmy odblaskowe umieszczone na 
odzieży, a zwłaszcza kamizelkach wskazu-
ją jednoznacznie na przeznaczenie odzieży 
jako ostrzegawczej.  
 
5.20. Przestrzeganie przepisów bhp w 

zakładach prowadzących działal-
ność budowlaną 

 
W 2007 roku kontrole na placach bu-

dów były prowadzone na podstawie list 
kontrolnych ogólnej „Bhp na budowie” oraz 
specjalistycznych: „Prace na wysokości”, 
„Roboty ziemne i w wykopach”, „Roboty 
rozbiórkowe i remontowe” i „Ręczne prace 
transportowe”. W ramach tematu skontro-
lowano 84 place budów. Na budowach 
prace wykonywało 1243 osoby, które 
świadczyły pracę na rzecz 153 podmiotów.  
Na 62 kontrolowanych budowach wykony-
wano prace na wysokości, na 8 – roboty 
ziemne, a na 6 – roboty rozbiórkowe 
i remontowe. Na 17 budowach sprawdzano 
przestrzeganie przepisów bhp w trakcie 
wykonywania ręcznych prac transporto-
wych. Kontrole ujawniały wiele nieprawi-
dłowości (patrz tabele, które zamieszczono 
poniżej). 

Tabela nr 5.28. 
 

Badane zagadnienie Liczba 
budów, na 

których 
stwierdzono 
nieprawidło-

wości 

Liczba pracow-
ników (P), 

stanowisk pracy
(S), urządzeń 
(U), których 
nieprawidło-

wość dotyczy
1 2 3 

Szkolenia bhp: 

Czy pracownicy wykonujący roboty zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu? 7 42 P
Badania lekarskie: 
Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy na zajmowanym stanowisku? 19 65 P

Dodatkowe kwalifikacje: 
Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 18 38 P
Ocena ryzyka zawodowego 
Czy wykonano udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na 
kontrolowanej budowie? 20 38 S

Czy ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana w związku ze zmianą warunków 
pracy? 22 34 S

Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
przez nich pracą? 22 42 S
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Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe: 
Czy dostarczono pracownikom odzież i obuwie robocze?  4 27 P 
Czy pracownicy stosują odzież i obuwie robocze?  - - P 
Czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 24 73 P 
Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? 27 51 P 
Teren budowy: 
Czy teren budowy/robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych? 16   
Zaplecze higieniczno – sanitarne: 
Czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 10   
Oświetlenie 
Czy miejsca wykonywania robót, drogi i miejsca niebezpieczne są właściwie oświetlone? 1   
Przygotowanie i organizacja budowy: 
Czy opracowano instrukcję bezpiecznego wykonywania robót? 21   
Czy roboty prowadzone są zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót? 45   
Stanowiska i procesy pracy 
Czy zabezpieczono i oznakowano strefy i miejsca niebezpieczne? 32   
Czy roboty w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych prowadzone są 
zgodnie z przepisami? -   

 
Czy stanowiska pracy są odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami i 
czynnikami atmosferycznymi? 21   

Roboty ziemne i wykopy: 
Czy roboty ziemne i w wykopach prowadzone zgodnie z przepisami bhp? 4   
Prace rozbiórkowe i remontowe 
Czy prace rozbiórkowe i remontowe prowadzone są zgodnie z przepisami bhp? 4   
Prace na wysokości 
Czy prace na wysokości prowadzone są zgodnie z przepisami bhp? 50   
Czy rusztowanie wykonane jest zgodnie z przepisami bhp? 46   
Maszyny i urządzenia techniczne: 
Czy maszyny /urządzenia/ i narzędzia spełniają wymagania systemu oceny zgodności? - - U 
Czy instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń są udostępnione do stałego 
korzystania? 22 39 U 

Czy użytkowane maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym? 17 36 U 
Eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (w tym żurawie): 
Czy pracodawca posiada aktualne decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń? 4 4 U 
Czy przestrzegane są normy czasu pracy operatora żurawia? - - P 
Urządzenia i instalacje energetyczne: 
Czy instalacje i urządzenia elektryczne maja zapewnioną ochronę przeciwporażeniową 
przed dotykiem bezpośrednim? 17  

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim została 
potwierdzona pomiarami? 11   

Czy urządzenia i instalacje energetyczne mają zapewnioną ochronę przeciwporażeniową 
przed dotykiem pośrednim? 12   

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim została po-
twierdzona pomiarami? 11   

Czy przewody zasilające urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym? 40   

Czy rozdzielnice budowlane są prawidłowo rozmieszczone, ustawione i zabezpieczone 
przed dostępem osób nieuprawnionych? 14   

Czy podłączenia urządzeń elekt. do rozdzielnic bud. są wykonane w sposób bezpieczny? 6   
Transport: 
Czy drogi komunikacyjne spełniają wymagania przepisów bhp? 15   
Czy przejścia i przejazdy są właściwie zabezpieczone przed zagrożeniem spadania 
przedmiotów z góry? 7   

Czy ręczne prace transportowe wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami bhp? 2 3 P 
Magazynowanie i składowanie: 
Czy prawidłowo wyznaczono miejsca składowania materiałów? 5   
Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane? 8   
Czy przy składowaniu zachowane są wymagane odległości od energetycznych linii na-
powietrznych? -   

 

Tabela nr 5.29. 
 

Badane zagadnienie Liczba 
budów, na 

których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
pracowników 
(P), stano-
wisk pracy 

(S), urządzeń 
(U), których 
nieprawidło-

wość dotyczy
Prace na wysokości 
Czy zastosowano wymagane środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości? 16  
Czy pracowników wyposażono w wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem 
z wysokości? 10 11 p
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Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wyso-
kości ? 10 7 p

Czy prace powyżej 2 m, dla których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidu-
alnej przed upadkiem z wysokości, wykonywane są co najmniej przez 2 osoby? 2 2 p

Czy zabezpieczono przed upadkiem z wysokości przejścia, dojścia do stanowisk pracy oraz 
klatki schodowe ? 21 

Czy zabezpieczono przed możliwością wpadnięcia otwory w stropach, ścianach zewnętrz-
nych, szyby dźwigów itp. ? 27 

Czy drabiny, pomosty są stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą położe-
nia? 9 

Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione? 26 36 u
Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane i kontrolowane? 9 9 u
Czy na rusztowaniu umieszczono tablicę informacyjną? 26 29 u
Czy rusztowanie jest prawidłowo posadowione na gruncie? 18 18 u
Czy rusztowanie posiada prawidłowe balustrady ? 41 71 u
Czy rusztowanie posiada prawidłowe piony komunikacyjne? 25 37 u
Czy rusztowanie posiada prawidłowe wypełnienie pomostami? 19 20 u
Czy rusztowanie jest prawidłowo (zgodnie z dokumentacją) zakotwione do stałych elemen-
tów obiektu budowlanego? 2 3 u

Czy rusztowanie wyposażono w wymaganą instalację odgromową? 7 8 u
Czy rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejściach dla pieszych posiada 
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych ? 4 4 u

 

Roboty ziemne i w wykopach   
Czy określono bezpieczną odległość wykonywania robót od istniejących sieci  
( ciepłowniczych, gazowych itp. ) ? -  

Czy o zmroku i w nocy w miejscu dostępnym dla osób niezatrudnionych ustawiono balu-
strady oraz zaopatrzono je w światło ostrzegawcze koloru czerwonego ? -  

Czy zachowano dopuszczalną głębokość 1 metra  dla wykopu o ścianach pionowych bez 
umocnień ? - 

Czy wykop o głębokości powyżej 1 metra został prawidłowo zabezpieczony ? 1  
Czy wykonano badanie gruntu i dokumentację geologiczno - inżynierską dla wykopu bez 
umocnień o głębokości większej niż 1 m lecz nie większej niż 2 m ? 1  

Czy dla wykopu o głębokości większej niż 4 metry wykonano dokumentację projektową ? -  
Czy wykop ze skarpą o bezpiecznym nachyleniu został wykonany zgodnie z przepisami bhp 
? 2  

Czy urobek i materiały składowane są poza strefą klina naturalnego odłamu gruntu, jeśli 
ściany wykopu nie są obudowane ? 2  

Czy urobek i materiały składowane są w odległości większej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, 
jeśli ściany wykopu są obudowane ? -  

Czy ruch środków transportu odbywa się poza strefą klina naturalnego odłamu gruntu ? 1  
Czy wykonano zejście ( wejście ) do wykopu głębszego niż 1 metr ? 1  
Czy wykonywanie robót w wykopie prowadzone jest zgodnie z przepisami ? 1 2 p
Czy zasypywanie wykopu odbywa się zgodnie z przepisami ? - - p
Czy wyznaczono i odpowiednio oznakowano strefę niebezpieczną przy wykonywaniu robót 
ziemnych sprzętem zmechanizowanym ? - 

Czy koparka ustawiona jest co najmniej 0,6 metra poza strefą klina naturalnego odłamu 
gruntu ? - - s

Czy  uzgodniono bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii wysokiego napięcia pod-
czas wykonywania robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośred-
nio pod linią ? 

-  

Czy koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do napowietrznych lub kablowych linii energetycznych posiadają sygnalizatory napięcia ? - - u

 

Prace rozbiórkowe i remontowe 
Czy wykonano dokumentację projektową dla robót rozbiórkowych ? 1 
Czy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odłączono obiekty od sieci  (gazowej, cieplnej 
itp.) ? 1 

Czy w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabezpieczono niższe kondygnacje przed 
dostępem osób? 1 

Czy przewracanie ścian lub innych części obiektu wykonywane jest w sposób dopuszczony 
przepisami? -  

Czy do usuwania gruzu zastosowano zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe z zabezpiecze-
niem przed wypadaniem gruzu? 1  

Czy osoba kierująca robotami i pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty ustalili 
szczegółowe warunki bhp wraz z podziałem obowiązków? -  

Czy pracownicy przebywający lub mogący przebywać na terenie prowadzenia robót albo 
jego sąsiedztwie zostali poinformowani o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych 
środkach bezpieczeństwa? 

-  

Czy wygrodzono i oznakowano miejsca gromadzenia odpadów ? 3  
Czy w pomieszczeniach zamkniętych oraz podczas robót malarskich lub w czasie wypala-
nia farb olejnych zapewniono wymianę powietrza ? - 

Czy prace w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierających palne 
rozpuszczalniki o właściwościach wybuchowych wykonywane są zgodnie z przepisami? - 
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Czy instruktaż stanowiskowy pracowników uwzględniał zagadnienia teoretyczne w zakresie 
bezpiecznych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych oraz obejmował 
ćwiczenia praktyczne w operowaniu ciężarami? 

 

 

Ręczne prace transportowe:  
Czy instruktaż stanowiskowy prac. uwzględniał zagadnienia teoretyczne w zakresie bez-
piecznych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych oraz obejmował ćwicze-
nia praktyczne w operowaniu ciężarami? 

2 14      P

Czy w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenia związane z 
wykonywaniem ręcznych prac transportowych, w szczególności rodzaj, masę i położenie 
środka ciężkości przemieszczanego przedmiotu, warunki środowiska pracy, organizację 
pracy, indywidualne predyspozycje pracownika? 

3 

Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu ręcznych 
prac transportowych oraz o środkach profilaktycznych zapobiegających urazom przy tych 
pracach, w szczególności zapobiegających urazom układu mięśniowo-szkieletowego? 

1 

Czy pracodawca stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające 
do wyeliminowania ręcznych prac transportowych? - 

Czy wyposażano pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy w celu zmniejszenia uciąż-
liwości i zagrożeń przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych? - 

Czy opracowano i udostępniono pracownikom instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy 
związanej z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów? 1 

Czy zapewniono pracownikom informacje dotyczące przemieszczanych przedmiotów, w 
szczególności nt. ich masy oraz położenia środka ciężkości? - 

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnętrznego oraz prze-
wożonego ładunku? 6 

Czy powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, jest równa, stabilna i 
nie śliska ? 7 

Czy pochylnie, po których odbywa się przenoszenie i przetaczanie przedmiotów, są zwią-
zane w sposób stały z konstrukcją obiektu, a ich kąt nachylenia nie przekracza 15°? 5 

Czy kąt nachylenia schodów, po których odbywa się przenoszenie przedmiotów, nie prze-
kracza 60°? - 

Czy masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie przekracza 30 kg - 
przy pracy stałej lub 50 kg - przy pracy dorywczej? - 

Czy przestrzegany jest zakaz ręcznego przenoszenia przedmiotów o masie przekraczającej 
30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m z? - 

Czy przedmioty o długości przekraczającej 4 m i masie 30 kg są przenoszone zespołowo? - 
Czy przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów odstępy pomiędzy pracownikami wynoszą 
co najmniej 0,75 m oraz zastosowano odpowiedni sprzęt pomocniczy? - 

Czy przestrzegany jest zakaz ręcznego przemieszczania przedmiotów  o masie przekracza-
jącej 500 kg? - 

Czy przestrzegany jest zakaz przemieszczania ładunku na taczce o łącznej masie przekra-
czającej:100 kg - po twardej nawierzchni i 75 kg - po nawierzchni nieutwardzonej? - 

Czy przestrzegany jest zakaz przemieszczania ładunku na taczce po pochyleniu większym 
niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200m? 1 

Czy przestrzegany jest zakaz przenoszenia przez jednego pracownika materiałów ciekłych - 
gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla zdrowia, których masa wraz z 
naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg? 

- 

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 1164 decyzje i skierowali do praco-
dawców 1198 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 10 przypadkach skierowano do sądu wnioski o 
ukaranie osób winnych, a kolejnych 55 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 44500zł. Według informacji 
dostępnych w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania, wykonano przeszło 85% decyzji i uwzględniono 58% 
wniosków. W efekcie usunięto większość stwierdzonych uchybień. Na przykład w 115 przypadkach usunięto bezpo-
średnie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 

 
Z powyższych zestawień oraz z anali-

zy dokumentacji pokontrolnych wynika, że 
podobnie jak w latach poprzednich, naj-
istotniejsze nieprawidłowości stwierdzane 
na placach budów to: brak zabezpieczeń 
przed upadkiem z wysokości, nieprawidło-
we rusztowania, a w szczególności brak lub 
nieprawidłowe obarierowanie pomostów 
roboczych, brak lub niestosowanie przez 
pracowników środków ochrony indywidual-
nej, brak poręczy, daszków ochronnych lub 
wyznaczenia i zabezpieczenia strefy nie-
bezpiecznej. 

Pracodawcy za najbardziej istotne 
przyczyny występowania nieprawidłowości 

uważają dużą i często nieuczciwą konku-
rencję na rynku budowlanym, co w konse-
kwencji wpływa na obniżanie cen przetar-
gowych wykonywanych prac budowlanych 
oraz skracanie czasu ich realizacji. Zmusza 
to firmy do ograniczania ponoszonych kosz-
tów, w tym kosztów związanych z bezpie-
czeństwem i higieną pracy. Dużą rotacja w 
zatrudnieniu skutkuje zatrudnianiem niedo-
świadczonych pracowników, w tym takich, 
którzy nie posiadają odpowiedniego przygo-
towania zawodowego. Natomiast w ocenie 
inspektorów pracy, najczęstsze przyczyny 
nieprawidłowości stwierdzanych na placach 
budów to przede wszystkim nieznajomość i 
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lekceważenie przez pracodawców, nadzór i 
samych pracowników zasad bezpiecznej 
pracy. Kolejna przyczyna to obarczanie 
kierowników budów coraz większą ilością 
obowiązków, przy jednoczesnym prowa-
dzeniu kilku budów i zmniejszeniu persone-
lu kadry pomocniczej, co skutkuje brakiem 
skutecznego i prawidłowego nadzoru nad 
pracownikami. Ponadto pracodawcy w celu 
zapewnienia sobie zysków ograniczają w 
pierwszej kolejności wydatki na bezpie-
czeństwo i higienę pracy. Przejawia się to 
brakiem środków ochrony na budowie, 
używaniem starego i niesprawnego sprzętu, 
złymi warunkami higieniczno-sanitarnymi, 
ograniczeniem lub brakiem wymaganych 
przeglądów, pomiarów itp. 

Podsumowując, stwierdzamy, że wnio-
ski i spostrzeżenia z lat ubiegłych nadal są 
aktualne. Prowadzone od lat kontrole bu-
dów wskazują na powtarzające się zagro-
żenia wynikające z pracy na wadliwie skon-
struowanych i posadowionych rusztowa-
niach, prowadzenia robót na wysokości bez 
odpowiedniego zabezpieczenia pracowni-
ków przed upadkiem z wysokości, prowizo-
rycznie wykonanych instalacji elektrycz-
nych. Główną przyczyną złych warunków 
pracy w tej dziedzinie gospodarki jest to, że 
zdecydowana większość budów prowadzo-
na jest przez małe zakłady budowlane, nie 
dysponujące odpowiednim potencjałem 
sprzętowym oraz wykwalifikowaną kadrą 
pracowników. W tej branży powszechne 
jest lekceważenie przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy w 
celu zapewnienia sobie zysków ograniczają 
w pierwszej kolejności wydatki na bezpie-
czeństwo i higienę pracy. Zdecydowane 
działania inspektorów w czasie kontroli 
doprowadziły do likwidacji wielu zagrożeń i 
nieprawidłowości. Usunięcie stwierdzonych 
zagrożeń i nieprawidłowości nie zapewnia 

jednak trwałej poprawy warunków pracy, 
gdyż ujawnione wcześniej zagrożenia po-
jawiają się ponownie na innej budowie pro-
wadzonej przez tego samego pracodawcę 
lub na tej samej budowie. Pozytywne skutki 
w sferze warunków pracy odnotowuje się w 
specjalistycznych, dużych przedsiębior-
stwach budowlanych o dobrej kondycji fi-
nansowej, gdzie stosowany jest nowocze-
sny sprzęt i rozwiązania technologiczne, ale 
tam z kolei nadmierne zwiększanie efek-
tywności powoduje brak prawidłowej orga-
nizacji pracy i nadzoru. Częste kontrole, 
bezpośrednie kontakty inspektorów pracy z 
pracodawcami, wymuszenie natychmiasto-
wych działań w kierunku usunięcia niepra-
widłowości, a zwłaszcza zastosowane 
środki prawne, najlepiej uświadamiają wy-
konawcom zagrożenia występujące w bu-
downictwie i przyczyniają się do ogranicze-
nia liczby zdarzeń wypadkowych. 

Na zakończenie należy dodać, że 
oprócz działań kontrolnych, w 2007 roku  
pracownicy Okręgu podejmowali szereg 
innych działań prewencyjnych skierowa-
nych do firm branży budowlanej. Działania 
te zostały opisane w dziale VII niniejszego 
sprawozdania. 
 
5.21.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy wykonywaniu robót drogo-
wych i mostowych 

 
W 2007 roku w ramach tematu skon-

trolowano 17 budów, na których wykonywa-
ło 691 osób świadczących pracę na rzecz 
38 podmiotów. Wszystkie kontrole związa-
ne były z budową i przebudową odcinków 
dróg krajowych i wojewódzkich.  

W poniżej zamieszczonej tabeli przed-
stawiono zakres kontroli oraz ujawnione 
nieprawidłowości.

Tabela nr 6.30. 
 

Badane zagadnienie Liczba 
budów, na 

których 
stwierdzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba pra-
cowników (P), 

stanowisk 
pracy (S), 

urządzeń (U), 
których nie-

prawidłowość 
dotyczy 

1 2 3 
Szkolenia bhp: 

Czy pracownicy wykonujący roboty zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu? 6 38 P
Badania lekarskie: 
Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy na zajmowanym stanowisku? 5 34 P

Dodatkowe kwalifikacje: 
Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 2 4 P
Czy operatorzy maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i 
drogowych posiadają świadectwo ukończenia szkolenia i uzyskały pozytywny wynik 
sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez IMBiGS? 

6 27 
P
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Ocena ryzyka zawodowego 
Czy wykonano udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na 
kontrolowanej budowie? 2  

Czy ocena ryzyka zaw. jest aktualizowana w związku ze zmianą warunków pracy? 3  
Czy prac. zostali poinformowani o ryzyku zaw. Zw. z wykonywaną przez nich pracą? 4  
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe: 
Czy dostarczono pracownikom odzież i obuwie robocze?  - - P
Czy pracownicy stosują odzież i obuwie robocze?  - - P
Czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 5 15 P
Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? 11 35 P
Czy podczas pracy na wodzie prac. są wyposażeni w kamizelki ratunkowe? 1 18 P
Teren budowy: 
Czy teren budowy/robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych? 1  
Czy w przypadkach robót prowadzonych na zamkniętych lub ograniczonych odcinkach 
czynnego ruchu drogowego zastosowano i odpowiednio rozmieszczono właściwe znaki 
drogowe zgodnie z zatwierdzonym projektem? 

8  

Czy znaki drogowe informujące o utrudnieniach w ruchu z powodu budowy są we wła-
ściwym stanie eksploatacyjnym? 2  

Czy stojące podczas przerw w pracy i w porze nocnej maszyny i urządzenia są odpo-
wiednio oznakowane i oświetlone? -  

Czy zaparkowane maszyny i urządzenia techniczne zabezpieczono przed przypadkowym 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione? -  

Zaplecze higieniczno – sanitarne: 
Czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 8  
Oświetlenie 
Czy miejsca wykonywania robót, drogi i miejsca niebezpieczne są właściwie oświetlone? -  
Czy stanowiska pracy wykonywanej w porze nocnej i w warunkach ograniczonej widocz-
ności są właściwie oświetlone? -  

Przygotowanie i organizacja budowy: 
Czy opracowano instrukcję bezpiecznego wykonywania robót? 10  
Czy roboty prowadzone są zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót? 8  
Stanowiska i procesy pracy 
Czy zabezpieczono i oznakowano strefy i miejsca niebezpieczne? 6  
Czy roboty w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych prowadzone są 
zgodnie z przepisami? -  

Czy stanowiska pracy są odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami i 
czynnikami atmosferycznymi? -  

Czy ustalono st. pracy wymagające  wykonywania robót przez co najmniej dwie osoby? -  
Czy opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? -  
Czy określono podstaw. wymagania bhp przy wyk. prac szczególnie niebezpiecznych? 3  
Czy ustalono st. pracy wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych? -  
Czy łodzie i pontony z zainstalowanymi maszynami i urządzeniami posiadają pomosty 
robocze wyposażone w sprzęt ratowniczy? 1  

Czy do pomostów lub w pobliżu miejsca wykonywania konstrukcji nad wodą 
są przycumowane łodzie ratunkowe? 1  

Czy łodzie ratunkowe są wyposażone w  odpowiedni sprzęt ratunkowy? 1  
Czy pomieszczenia laboratoriów drogowych odpowiadają warunkom dla pomieszczeń 
laboratoryjnych z uwzględnieniem specyfiki budowy? -  

Czy laboratoria drogowe są wyposażone w sprawnie działające urządzenia wentyl.? -  
Czy zespoły maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa są wyposażone w 
urządzenia odpylające? - - U

Czy pomosty robocze i pochylnie otaczarki są wyposażone w balustrady i listwy zabez-
pieczające przed poślizgiem? -  

Czy bitum podgrzewany jest w urządzeniach do tego przystosowanych? -  
Czy zachowano właściwe odległości st. pracy od napowietrznych linii energetycznych? -  
Czy zapewniono zgodnie z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 4 131 S
Roboty ziemne i wykopy: 
Czy roboty ziemne i w wykopach prowadzone zgodnie z przepisami bhp? 5  
Prace rozbiórkowe i remontowe 
Czy prace rozbiórkowe i remontowe prowadzone są zgodnie z przepisami bhp? -  
Prace na wysokości 
Czy prace na wysokości prowadzone są zgodnie z przepisami bhp? 8  
Czy rusztowanie wykonane jest zgodnie z przepisami bhp? 4  
Maszyny i urządzenia techniczne: 
Czy maszyny /urządzenia/ i narzędzia spełniają wymagania systemu oceny zgodności? 3 5 U
Czy inst. bhp dot. obsługi maszyn i urządzeń są udostępnione do stałego korzystania? 6 30 U
Czy użytkowane maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym? 7 15 U
Czy użytkowane zespoły maszyn roboczych do otaczania i suszenia kruszywa są wypo-
sażone w instalację przeciwporażeniową? - - U

Czy użytkowane. maszyny i urządzenia mają opow. osłony ochronne zgodnie z DTR? 3 3 U
Eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (w tym żurawie): 
Czy pracodawca posiada aktualne decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń? 2 2 U
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Czy przestrzegane są normy czasu pracy operatora żurawia? - - P
Urządzenia i instalacje energetyczne: 
Czy instalacje i urządzenia elektryczne maja zapewnioną ochronę przeciwporażeniową 
przed dotykiem bezpośrednim? 5  

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim została 
potwierdzona pomiarami? 6   

Czy urządzenia i instalacje energetyczne mają zapewnioną ochronę przeciwporażeniową 
przed dotykiem pośrednim? 1   

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim została po-
twierdzona pomiarami? 6   

Czy przewody zasilające urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym? 8   

Czy rozdzielnice budowlane są prawidłowo rozmieszczone, ustawione i zabezpieczone 
przed dostępem osób nieuprawnionych? 4   

Czy podłączenia urządzeń elekt. do rozdzielnic bud. są wykonane w sposób bezpieczny? 2   
Transport: 
Czy drogi komunikacyjne spełniają wymagania przepisów bhp? 5  
Czy przejścia i przejazdy są właściwie zabezpieczone przed zagrożeniem spadania 
przedmiotów z góry? -  

Czy ręczne prace transportowe wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami bhp? 3 3 P
Magazynowanie i składowanie: 
Czy prawidłowo wyznaczono miejsca składowania materiałów? 5  
Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane? 8  
Czy przy składowaniu zachowane są wymagane odległości od energetycznych linii na-
powietrznych? -  

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są przechowywane we 
właściwych opakowaniach i oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację i określe-
nie ich właściwości? 

1  

 

Zastosowane środki prawne 
W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 448 decyzji i skierowali do praco-
dawców 55 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, 25 osób ukarano mandatami karnymi na łączną 
kwotę 19800zł. Według informacji dostępnych w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania, wykonano przeszło 
88% decyzji i uwzględniono 62% wniosków. W efekcie usunięto większość stwierdzonych uchybień. Na przykład w 30 
przypadkach usunięto bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 

 
Kontrole wykazały niezadowalający 

stan bezpieczeństwa przy wykonywaniu 
robót budowlanych, pomimo prowadzenia 
ich pod nadzorem osób posiadających 
uprawnienia budowlane. Niepokojące jest 
zjawisko niestosowania środków ochrony 
przez pracowników (nieprawidłowość 
stwierdzona na 11 z 17 kontrolowanych 
budów). Pracownicy niestosujący środków 
ochrony (dotyczy to wszystkich ich rodza-
jów) twierdzą, że przeszkadzają im w pracy, 
są niewygodne. Pracodawcy i osoby kieru-
jące pracownikami nie potrafią sobie radzić 
z tym zjawiskiem. W ośmiu przypadkach 
prowadzenia robót na zamkniętych lub 
ograniczonych odcinkach czynnego ruchu 
drogowego nie zastosowano lub nieodpo-
wiednio rozmieszczono znaki drogowe 
zgodnie z zatwierdzonym projektem, co 
stwarzało zagrożenia o charakterze pu-
blicznym. Wiele nieprawidłowości było 
związanych z zabezpieczeniem stanowisk 
pracy na wysokości i dojść do nich (brak 
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, 
nieprawidłowe rusztowania, a w szczegól-
ności brak lub nieprawidłowe obarierowanie 
pomostów roboczych).  Zdarza się, że rusz-
towania są montowane przez osoby 
bez wymaganych uprawnień (problem ten 
dotyczy głównie małych zakładów). W kon-
trolowanych zakładach zajmujących się 

robotami budowlanymi pracodawcy nie 
dokonują prawidłowej oceny ryzyka zawo-
dowego, pomimo że uregulowania prawne 
w tym zakresie są od paru lat jednoznacz-
ne. Stwierdzano dopuszczanie do pracy 
pracowników bez badań lekarskich profilak-
tycznych oraz bez odpowiedniego prze-
szkolenia z zakresu bhp (wstępnego ogól-
nego i wstępnego stanowiskowego). W 
opinii inspektorów pracy przyczyn należy 
upatrywać przede wszystkim w: 
• niewłaściwej organizacji i koordynacji 

robót wykonywanych na budowie, 
• błędach w zakresie opracowywania i 

stosowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót, 

• dążeniu wykonawcy do dotrzymania 
terminu realizacji inwestycji „za wszelką 
cenę”, w tym również kosztem świado-
mego naruszania obowiązujących prze-
pisów prawa, 

• braku nawyku bezpiecznej pracy i tole-
rowaniu odstępstw od zasad bhp przez 
osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. 

W ocenie inspektorów pracy pod względem 
warunków pracy lepiej prezentują się duże 
przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kon-
dycji finansowej z personelem o wysokich 
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kwalifikacjach i z właściwą organizacją pra-
cy (często z wdrożonym systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem), inwestujące w 
nowoczesny sprzęt i technologie.  

Analiza wyników kontroli wskazuje na 
potrzebę intensyfikacji działań kontrolno-
nadzorczych. Kontrole wymuszają natych-
miastowe działania w kierunku usunięcia 
nieprawidłowości i przyczyniają się do 
ograniczenia liczby zdarzeń wypadkowych.  
 

5.22. Inne tematy wprowadzone do 
realizacji przez kierownictwo 
Państwowej Inspekcji Pracy w 
trakcie roku sprawozdawczego 

 
Jak już wspomniano wyżej, inspekto-

rzy pracy oprócz tematów rocznych opisa-
nych już w niniejszym rozdziale, realizowali 
inne tematy, które zostały wprowadzone do 
realizacji przez kierownictwo PIP w trakcie 
roku sprawozdawczego.  

Tabela nr 6.31. 
Temat Liczba 

kontroli 
Liczba 

wydanych 
decyzji 

Decyzje 
wstrzyma-
nia prac 

Decyzje 
skierowa-

nia do 
innych 
prac 

Liczba 
wniosków 
w wystą-
pieniach

Liczba 
wniosków 
do sądu 

Liczba 
mandatów 
karnych 

Łączna 
kwota 

mandatów

Kontrole w jednostkach organi-
zacyjnych Poczty Polskiej 6 - - - 32 1 2 1250zł 

Przestrzeganie prawa pracy w 
tym bhp, w placówkach nale-
żących do sieci „Biedronka” 

Inspektorzy pracy Okręgu uczestniczyli w kontrolach prowadzonych na terenie innych 
Okręgów. Wyniki tych kontroli zostały lub zostaną ujęte w sprawozdaniach tych 
Okręgów jak również w sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy. 

Kontrole przestrzegania prawa 
pracy, w tym bhp, w placów-
kach handlowych w okresie 
przedświątecznym 

27 161 1 4 80 - 11 6200zł 

 
W 2007 roku inspektorzy pracy prze-

prowadzili  6 kontroli w jednostkach organi-
zacyjnych Poczty Polskiej. Naruszenia 
przepisów zostały stwierdzone we wszyst-
kich kontrolowanych jednostkach. Podsu-
mowując, kontrole wykazały przede 
wszystkim nieprawidłowości związane z 
naruszeniem przepisów o czasie pracy oraz 
w zakresie wypłaty wynagrodzenia. Część 
naruszeń została usunięta w trakcie kontro-
li, a część już po tych kontrolach. Przed-
stawiciele kontrolowanych jednostek wska-
zywali, że część nieprawidłowości jest 
związana z przekształceniami, jakim podle-
ga Poczta Polska. W 2005 roku dotychcza-
sowe samodzielne podmioty mające status 
pracodawców stały się jednostkami lokal-
nymi jednego pracodawcy – Poczty Pol-
skiej. W procesie przekształceń mogły więc 
zaistnieć uchybienia, które w normalnych 
warunkach funkcjonowania placówek 
wcześniej nie występowały. 

W związku z wnioskiem prokuratury, 
inspektorzy pracy w 2006 podjęli kontrole w 
placówkach handlowych sieci „Biedronka” 
w ramach tematu „Przestrzeganie prawa 
pracy, w tym bhp, w placówkach należą-
cych do sieci Biedronka”. Ogółem w ra-
mach tematu skontrolowano 38 placówek 
handlowych działających na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Ze 
względu na siedzibę pracodawcy, w 2007 
roku kontrole te były kontynuowane na te-
renie właściwości miejscowej innych Okrę-
gów (w centrach dystrybucyjnych tej sieci). 
Inspektorzy pracy Okręgu jedynie uczestni-

czyli w tych kontrolach. Wyniki tych kontroli 
zostały lub zostaną ujęte w sprawozdaniach 
tych Okręgów, jak również w sprawozdaniu 
Głównego Inspektora Pracy.  

W związku z poleceniem Głównego In-
spektora Pracy inspektorzy pracy w ramach 
tematu „Kontrole przestrzegania prawa 
pracy, w tym bhp w placówkach handlo-
wych w okresie przedświątecznym” prze-
prowadzili w kwietniu 2007 roku kontrole w 
27 placówkach handlu detalicznego, w tym 
w 13 placówkach wielkopowierzchniowych. 
Kolejne kontrole placówek handlowych w 
okresie przedświątecznym rozpoczęto w 
grudniu 2007 roku i zakończono w styczniu 
2008 roku. Ich wyniki zostaną ujęte w 
sprawozdaniu za ten rok. Ustalenia z kon-
troli przeprowadzonych w kwietniu jak i w 
grudniu są zbieżne z wynikami kontroli 
przeprowadzonymi w ramach tematu 
„Przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp, w 
placówkach handlu detalicznego” (patrz pkt 
5.6. niniejszego rozdziału). Nieprawidłowo-
ści stwierdzone w czasie tych kontroli jak i 
innych kontroli prowadzonych w placów-
kach handlowych oraz osiągnięte w ich 
wyniku efekty uzasadniają kontynuowanie 
tego typu kontroli w przyszłości. Przy czym 
kontrole te powinny mieć charakter bardziej 
wybiórczy i koncentrować się przede 
wszystkim na zagadnieniach, w zakresie 
których występują najistotniejsze nieprawi-
dłowości, na przykład na rozliczaniu czasu 
pracy i sposobie jego ewidencjonowania 
oraz prowadzeniu prac transportowych. 
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VI.  WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH 
ZADAŃ WŁASNYCH OIP  

 
Podobnie jak w latach ubiegłych, w ro-

ku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat 
Pracy, oprócz działań rutynowych, długofa-
lowych i rocznych, realizował również inne 
zadania, w tym wynikające z uwarunkowań 
regionalnych występujących na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. W 
tych ramach realizowano następujące te-
maty: 
• Kontrole zakładów charakteryzujących 

się wysokim wskaźnikiem częstości wy-
padków przy pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w za-
kładach obróbki drewna.  

W niniejszym rozdziale omówiono realiza-
cję tych zadań.  

 
6.1. Kontrole zakładów charakteryzują-

cych się wysokim wskaźnikiem czę-
stości wypadków przy pracy

 
Województwo warmińsko-mazurskie 

należy do województw, w których od lat 
notuje się jeden z najwyższych wskaźników 
częstości wypadków przy pracy. W związku 
z tym, w roku sprawozdawczym zaplanowa-
liśmy kontrole w zakładach, w których ist-
nieje duże prawdopodobieństwo występo-
wania bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia 
i życia pracowników.  

Przy planowaniu kontroli staraliśmy się 
uwzględnić zróżnicowanie terytorialne wy-
stępowania wypadków przy pracy w na-
szym regionie. Celem kontroli było w 
szczególności ujawnienie zagrożeń wypad-
kowych, a następnie podjęcie stosownych 
działania zmierzających do ich usunięcia. 
Aby to osiągnąć, wobec pracodawców sto-
sowano wszystkie dostępne nam środki 
prawne, w tym także te, których konse-
kwencją było podwyższenie płatnikowi 
składki na ubezpieczenie wypadkowe. Je-
żeli w czasie dwóch kolejnych kontroli u 
pracodawcy stwierdzaliśmy rażące naru-
szenie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w uzasadnionych przypadkach wy-
stępowaliśmy do właściwej jednostki orga-
nizacyjnej ZUS z wnioskiem o podwyższe-
nie płatnikowi o 100% składki na ubezpie-
czenie wypadkowe. 

W trakcie kontroli oprócz zagadnień 
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy inspek-
torzy pracy sprawdzali przestrzeganie 
przepisów dot. praworządności w stosun-
kach pracy oraz legalności zatrudnienia –  

w szczególności w trakcie wizytacji na pla-
cach budów.  

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy przeprowadzili 541 kontroli przede 
wszystkim w zakładach zatrudniających do 
10 pracowników. Większość wśród tych 
zakładów stanowiły zakłady branży budow-
lanej (budowy) i przetwórstwa przemysło-
wego, które charakteryzują się jednym z 
najwyższych wskaźników częstości wypad-
ków przy pracy. W celu skutecznego usu-
wania zagrożeń wypadkowych u niektórych 
pracodawców kontrole podejmowaliśmy 
kilkakrotnie w ciągu roku. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
ujawnili wiele nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w 
tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Stwierdzono aż 242 przy-
padki wykonywania prac w warunkach bez-
pośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
pracowników. W tych przypadkach inspek-
torzy pracy wstrzymywali prace. 

W celu usunięcia stwierdzonych w 
czasie kontroli nieprawidłowości, inspekto-
rzy pracy wydali łącznie 2881 zarządzeń 
nakazowych, w tym 242 decyzje wstrzyma-
nia prac ze względu na bezpośrednie za-
grożenie dla życia i zdrowia pracowników 
oraz 96 decyzji skierowania do innych prac 
pracowników zatrudnionych przy wykony-
waniu prac, do których nie posiadali kwalifi-
kacji. Ponadto do pracodawców skierowano 
230 wystąpień zawierających łącznie 715 
wniosków. W związku ze stwierdzonymi w 
czasie kontroli wykroczeniami, 187 osób 
ukarano mandatami karnymi na łączną 
kwotę 151150zł, a w 29 przypadkach skie-
rowano wnioski o ukaranie do sądu. We-
dług informacji posiadanych na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania, pra-
codawcy wykonali 2558 decyzji (ok. 89% 
wydanych) oraz uwzględnili 464 wnioski 
zawarte w wystąpieniach (ok. 65% wyda-
nych). W efekcie tego usunięto większość 
nieprawidłowości, o których mowa wyżej, w 
tym wszystkie zagrożenia dla życia i zdro-
wia ludzi. W przypadkach ośmiu pracodaw-
ców branży budowlanej inspektorzy pracy 
skierowali do ZUS wnioski o podwyższenie 
o 100% stopy procentowej składki na ubez-
pieczenie wypadkowe ustalanej na najbliż-
szy rok składkowy. Wnioski te kierowano w 
związku ze stwierdzeniem w czasie co naj-
mniej dwóch kolejnych kontroli rażącego 
naruszenia przepisów oraz zasad bezpie-
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czeństwa i higieny pracy. Na wykresach 
zamieszczonych poniżej określono zakres 

przedmiotowy najczęściej wydawanych 
decyzji i wniosków. 

Wykres nr 6.1. 

Zakres przedmiotowy wydanych decyzji

169
12
17

48
68
80

114
203

314
352

388
502

614

pozostałe
wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

odzież i obuwie robocze
magazynowanie i składowanie

transport
zaplecze higieniczno-sanitarne

ocena ryzyka zawodowego
czynniki szkodliwe

obiekty pomieszczenia pracy
przygotowanie do pracy

urządzenia i instalacje energetyczne
maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

 
 

Wykres nr 6.2. 

Zakres przedmiotowy wniosków zawartych w wystąpieniach

1
2

30
45
49

100
172

316

śr. nadzoru nad przestrzeg. prawa pracy
ochrona pracy m łodocianych

wynagrodzenie za pracę 
urlopy pracownicze

czas pracy
legalność zatrudnienia

stosunek pracy
bezpieczeństwo i higiena pracy

 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że 
stwierdzone nieprawidłowości najczęściej 
dotyczyły: 
- stanowisk i procesów pracy, w tym nie-

prawidłowego prowadzenia robót bu-
dowlanych, 

- maszyn i urządzeń technicznych, w tym 
braku lub niewłaściwych urządzeń 
ochronnych przy maszynach, nieprawi-
dłowego posadowienia, montażu lub 
wykonania rusztowania oraz jego wypo-
sażenia w urządzenia zapewniające 
bezpieczną pracę (kotwienie, piony ko-
munikacyjne, obarierowanie, pomosty, 
itp.), 

- urządzeń i instalacji energetycznych, w 
tym braku pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, braku lub 
niewłaściwej ochrony przeciwporaże-
niowej,  

- przygotowania pracowników do pracy, w 
tym braku dodatkowych uprawnień kwa-
lifikacyjnych budowlanych oraz energe-
tycznych, 

- obiektów i pomieszczeń pracy, w tym 
braku zabezpieczenia lub niewłaściwego 
oznakowania miejsc niebezpiecznych, 
braku niezbędnego zabezpieczenia i 
oznakowania strefy niebezpiecznej na 
placu budowy, braku zabezpieczenia 
placu budowy przed dostępem osób nie 
zatrudnionych, 

- czynników szkodliwych, w tym braku lub 
nieużywaniu środków ochrony indywi-
dualnej.  

 
Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz 

dane statystyki publicznej dot. wypadków 
przy pracy z terenu regionu warmińsko-
mazurskiego wskazują na potrzebę konty-
nuowania kontroli w zakładach branż cha-
rakteryzujących się wysokim wskaźnikiem 
częstości wypadków przy pracy oraz szu-
kania i podejmowania innych działań pre-
wencyjnych oraz działań promujących 
ochronę pracy, w tym polegających na udo-
stępnianiu pracodawcom materiałów profi-
laktycznych dotyczących problematyki wy-
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padkowej oraz oceny ryzyka zawodowego. 
W szczególności należy przeprowadzić 
ponowne kontrole u pracodawców, którzy 
pomimo upływu terminu realizacji decyzji 
nie poinformowali inspektora pracy o ich 
realizacji. Ponadto nadal będziemy stoso-
wać środki prawne, których konsekwencją 
będzie podwyższenie składki na ubezpie-
czenie wypadkowe pracodawcy, który w 
sposób rażący będzie naruszał przepisy 
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

6.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w 
zakładach obróbki drewna

 
W roku sprawozdawczym w ramach 

tematu przeprowadzono 23 kontrole, w tym 
10 w zakładach produkujących meble lub 
elementy meblowe. Kontrolą objęto 1543 
pracowników, w tym 424 kobiety. W tabeli 
zamieszczonej niżej określono zakres kon-
troli oraz stwierdzone nieprawidłowości i 
środki wydane w celu ich usunięcia. 

Tabela nr 6.1. 
Liczba zakładów, w których:

Badane zagadnienie problem 
badano 

stwier-
dzono 
niepra-

widłowo-
ści 

problem 
nie 

wystąpił

 
Informacje ogólne    
Czy zostały wykonane wcześniej wydane decyzje IP? 23 - - 
Czy zostały wykonane wnioski z wystąpienia IP? 23 - - 
Szkolenia bhp    
Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym? 21 2  
Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym? 20 3 - 
Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 17 6 - 
Czy pracodawca odbył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp? - - 23 
Badania lekarskie    
Czy pracowników poddano wstępnym badaniom lekarskim? 23 -  
Czy pracowników poddano okresowym badaniom lekarskim? 23 - - 
Dodatkowe kwalifikacje    
Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne? 23 - - 
Ocena ryzyka zawodowego    
Czy pracodawca posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego? 21 2 - 
Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym,  które wiąże się z 
wykonywaną pracą? 18 5 - 

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami działania związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy? 23 -  

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    
Czy pracodawca posiada aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia? 15 8 - 

Czy pracownicy narażeni są na działanie czynników szkodliwych powyżej dopuszczal-
nych norm? 13 13 - 

Czy pracodawca dostarczył pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 23 - - 
Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? 23 - - 
Czy stosowane w zakładzie środki ochrony indywidualnej posiadają ocenę zgodności 
CE? 22 1 - 

Czy pracodawca wyposażył pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze? 22 1 - 
Obiekty i pomieszczenia pracy    
Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby 
pracowników i czasu ich przebywania? 

23 - - 

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 17 6 - 
Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne    
Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 22 1 - 
Czy pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania? 16 7 - 
Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie    
Czy w pomieszczeniach zakładu jest zapewniona wymiana powietrza? 20 3  
Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperaturę zgodnie z przepisami bhp? 23   
Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami 
bhp? 22 1 - 

Stanowiska i procesy pracy    
Czy zapewniono zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 22 1 - 
Czy są stosowane właściwe znaki i barwy bezpieczeństwa? 18 5 - 
Czy stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe, niebezpieczne, posiadają 
wyposażenie do usuwania tych czynników w miejscu ich powstawania (z wyłączeniem 
hałasu) ? 

20 3 - 

Czy pracownicy stosują ochronniki słuchu? 
 23 - - 
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Manipulacja dłużyc, wyrzynka kłód    
Czy rampa manipulacyjna ma wymiary umożliwiające prowadzenie manipulacji dłużyc i 
wyrzynki kłód w sposób zapewniający swobodny dostęp do przerzynanego drewna? 13 - 10 

Czy dłużyce przeznaczone do manipulacji są roztoczone w odstępach 0,7 – 1,0 m od 
siebie? 11 2 10 

Czy pilarki łańcuchowe są wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed bezpo-
średnim kontaktem ręki z łańcuchem? 12 1 10 

Maszyny i urządzenia techniczne    
Czy użytkowane maszyny i urządzenia techniczne spełniają minimalne wymagania bhp? 8 15 - 
Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają ocenę zgodności CE? 23 - - 
Czy opracowano i udostępniono do korzystania instrukcję bhp dotyczącą obsługi maszyn 
i urządzeń technicznych? 16 7 - 

Czy maszyny i urządzenia poddozorowe posiadają decyzję dopuszczenia do ruchu?  21 2 - 
Czy prowadzi się ewidencję okresowych przeglądów i napraw maszyn i urządzeń? 12 11 - 
Pilarki ramowe (traki)    
Czy wszystkie mechanizmy napędowe znajdujące się w hali traków i w podtraczu zostały 
osłonięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich podczas ruchu? 12 1 10 

Czy podtracze zostało ogrodzone i jest zamykane na klucz przed każdym uruchomie-
niem traka? 13 - 10 

Czy w przypadku ustawienia w hali kilku traków obok siebie, ich podtracza zostały od 
siebie odgrodzone i są oddzielnie zamykane?  13 - 10 

Czy zapewniono pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w hali traków i w podtraczu  
łączność sygnalizacyjną przed uruchomieniem traka? 12 1 10 

Czy poinformowano pracowników o rodzaju i znaczeniu poszczególnych sygnałów? 12 1 10 
Czy w ramie traka umieszczono piły o należytym stanie technicznym i jednakowej szero-
kości? 13 - 10 

Pilarka tarczowa wzdłużna z ręcznym posuwem materiału    
Czy pilarka jest wyposażona w osłonę piły? 20 3 - 
Czy pilarka została wyposażona w klin rozszczepiający zapobiegający odrzutowi mate-
riału? 22 1 - 

Czy klin rozszczepiający został ustawiony w sposób prawidłowy? 18 5 - 
Czy przy piłowaniu wąskich elementów stosowane są przesuwadła? 22 1 - 
Pilarki tarczowe wzdłużne z mechanicznym posuwem materiału    
Czy przednia obudowa wielopiły pilarki zabezpiecza w pełni przed wyrzutem odłamków 
drewna powstałych w trakcie obrabianego materiału? 22 1 - 

Czy pilarka została wyposażona w dwa rzędy zapadek przeciwodrzutowych? 22 1 - 
Czy zapadki są utrzymywane w stałej sprawności? 23 - - 
Czy przed zapadkami przeciwodrzutowymi jest zainstalowana osłona służąca do wy-
chwytywania drobnych odpadów powstających w toku procesu produkcyjnego? 23 - - 

Czy pracownik obsługujący pilarkę nie stoi na linie odrzutu obrabianego materiału? 23 - - 
Pilarka tarczowa poprzeczna górnowrzecionowa    
Czy pilarka posiada osłonę piły osłaniającą całkowicie tarcze piły w położeniu nierobo-
czym? 20 3 - 

Czy pilarka jest wyposażona w urządzenie wykluczające samoistne wychylenie piły z 
położenia wyjściowego? 23 - - 

Czy w położeniu nieroboczym zęby piły nie wystają przed listwę oporową? 22 1 - 
Czy piła samoczynnie powraca do położenia wyjściowego i pozostaje tam do czasu jej 
ponownego wprowadzenia w ruch? 23 - - 

Czy pilarka jest wyposażona w urządzenie ograniczające wychylenie piły poza krawędź 
stołu? 23 - - 

Czy piła tarczowa jest w należytym stanie technicznym? 22 1 - 
Czy pilarka z nożnym sterowaniem ruchem posuwowym piły wyposażona jest w zabez-
pieczenie przed pochwyceniem rąk przez piłę? 23 - - 

Pilarka tarczowa poprzeczna dolnowrzecionowa z przesuwanym wrzecionem 
Czy pilarka jest wyposażona w górną osłonę piły sprzężoną z mechanizmem podnosze-
nia piły? 13 - 10 

Pilarka tarczowa poprzeczna dolnowrzecionowa ze stałym wrzecionem   
Czy pilarka posiada urządzenie doprowadzające materiał do piły? 23 - - 
Czy urządzenie doprowadzające posiada uchwyty przytrzymujące przecinany materiał? 23 - - 
Strugarka wyrówniarka    
Czy niepracujące części wału nożowego przed i poza prowadnicą są osłonięte? 8 2 13 
Czy mechanizm napędu wału nożowego jest zabezpieczony osłoną? 10 - 13 
Czy szczeliny robocze w stołach są wąskie, odległości między brzegami stołu a ostrzami 
noży nie przekracza 3 mm? 10 - 13 

Strugarka grubiarka    
Czy urządzenie przeciwodrzutowe utrzymywane jest w stałej sprawności? 9 1 13 
Czy strugarka jest wyposażona w osłonę zapobiegającą dostaniu się rąk do zespołów 
strugarki oraz zapewniającą zatrzymanie odrzucanych odpadów i wiórów? 10 - 13 

Czy na strugarce o jednolitym przednim walcu i jednolitej listwie dociskowej struganych 
jest kilka elementów? 9 1 13 

Czy pracownik obsługujący strugarkę stoi w linii odrzutu obrabianego elementu? 
 8 2 13 
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Frezerka dolnowrzecionowa    
Czy frezarka została wyposażona w osłonę stałą zakrywającą frez od strony nieroboczej 
oraz w osłony wymienne odpowiednie do rodzaju frezowania, wielkości freza i grubości 
obrabianego elementu?  

21 2 - 

Czy podczas frezowania z długim trzpieniem frezerskim, trzpień został podparty ramie-
niem wsporczym? 23 - - 

Czy podczas frezowania prostoliniowego przy prowadnicy stosowane są urządzenia 
dociskowe i przeciwodrzutowe  takie jak grzebienie przeciwodrzutowe, sprężyny doci-
skowe, rolki dociskowe lub urządzenie do mechanicznego przesuwu? 

20 3 - 

Czy w końcowej fazie frezowania prostoliniowego przy prowadnicy używane są popy-
chacze (przesuwadłła)? 21 2 - 

Czy przy frezowaniu krzywoliniowym stosowane są osłony w postaci pierścienia ochron-
nego lub kołka wolnoobrotowego? 22 1 - 

Czy wzorniki przeznaczone do frezowania krzywoliniowego mają uchwyty pozwalające 
na niezawodne ich trzymanie oraz zaciski do mocowania frezowanego elementu? 23 - - 

Frezarki górnowrzecionowe    
Czy frezarka posiada zabezpieczenia urządzenia sterującego ruchem wrzeciona frezarki 
przed niezamierzonym wprowadzeniem go do ruchu   ? 10 - 13 

Czy frezarka jest wyposażona w osłonę frezu? 10 - 13 
Czy szablony znajdujące się na wyposażeniu frezarki mają zaciski uniemożliwiające 
wyrwanie lub obluzowanie frezowanego elementu pod wpływem sił skrawania? 10 - 13 

Czy frezarka jest wyposażona w ssawę do wychwytywania powstających w czasie ob-
róbki wiórów? 9 1 13 

Wiertarki    
Czy zespoły napędowe są wyposażone w osłony? 21 2 - 
Czy wiertarki jednowrzecionowe są wyposażone w osłonę wiertła? 19 4 - 
Czy wiertarki wielowrzecionowe (pionowe) posiadają zabezpieczenie przed dostępem do 
wierteł? 23 - - 

Czy wiertarki jednowrzecionowe wyposażone są w urządzenia do mocowania obrabia-
nych elementów? 23 - - 

Czy element obrabiany na wiertarce wielowrzecionowej pionowej jest zamocowany do 
stołu zaciskiem względnie opiera się o słupek oporowy? 23 - - 

Tokarki    
Czy tokarki kłowe mają osłony zabezpieczające pracownika i osoby postronne przed 
urazami w przypadku wyrwania z kłów obrabianego elementu? 10 - 13 

Czy uchwyt tokarki ze szczękami mocującym element jest w czasie pracy obrabiarki 
zabezpieczony osłoną? 10 - 13 

Szlifierki taśmowe    
Czy koła napędowe i napinające w szlifierce z ruchomym stołem są osłonięte? 9 1 13 
Czy szlifierki taśmowe z ruchomym stołem są wyposażone w zabezpieczenia przed 
gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej? 9 1 13 

Czy szlifierki podłączone są do odrębnej instalacji odpylania, odprowadzającej pyły do 
wydzielonego miejsca składowania? 9 1 13 

Szlifierka tarczowa (pionowa)    
Czy szlifierka wyposażona jest w osłonę zakrywającą niepracującą części tarczy? 9 1 13 
Czy stół szlifierki jest dosunięty do tarczy? 9 1 13 
Czy szlifowanie elementów odbywa się po stronie tarczy schodzącej do dołu? 10 - 13 
Czy szlifierka podłączona jest do instalacji odpylającej? 10 - 13 
Obrabiarki kombinowane    
Czy nie pracujące narzędzia zostały zdjęte, jeżeli nie są wbudowane w korpus obrabiar-
ki? 23 - - 

Urządzenia i instalacje energetyczne    
Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem - 
dotykiem bezpośrednim? 22 1 - 

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem  bezpośrednim została 
potwierdzona pomiarami? 17 6 - 

Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem - 
dotykiem pośrednim? 22 1 - 

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem  pośrednim została 
potwierdzona pomiarami? 18 5 - 

Czy urządzenia i instalacje energetyczne są właściwie eksploatowane? 16 7 - 
Transport     
Czy wózki podnośnikowe z napędem silnikowym posiadają decyzję UTD na eksploatację 
wózka? 22 1 - 

Czy operator wózka widłowego posiada uprawnienia do obsługi wózka? 23  - 
Czy operator wózka widłowego posiada zezwolenie na jazdę wózkiem po terenie zakła-
du? 22 1 - 

Czy taśmociągi posiadają na dolnym pasie przed kołem napędowym listwę zagarniającą 
odpady? 23 - - 

Czy taśmociągi wymienione  w p. G1.4 posiadają w tym miejscu urządzenia do zatrzy-
mania? 23 - - 

Rozwóz kłód    
Czy załadowane na wózek kłody zostały zabezpieczone przed spadnięciem z platformy? 13 - 10 
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Czy wózki podnośnikowe do przewozu kłód z płyty na kwatery wyposażone są w chwy-
taki? 13 - 10 

Składowanie i magazynowanie    
Czy  składy materiału (surowca, tarcicy) usytuowane są  poza strefą elektrycznej linii 
napowietrznej? 22 1 - 

Czy materiały są właściwie składowane lub /i magazynowane? 19 4 - 
Czy wejścia do zbiornika trocin posiada wyłącznik krańcowy, wyłączający przenośnik 
ślimakowy, wyprowadzający trociny ze zbiornika ? 22 1 - 

Składowanie surowca tartarcznego     
Czy mygłą (mygły) są zabezpieczone przed obsunięciem się dłużyc? 13 - 10 
Składowanie kłód    
Czy kłody złożone na legarach są zabezpieczone przed staczaniem się skrajnych sztuk 
za pomocą zaciosów lub przez podklinowanie? 12 1 10 

Składowanie materiałów tartych    
Czy zachowana jest zasada, że wysokość sztapla nie przekracza jego dwukrotnej szero-
kości (praktycznie 3m przy ręcznym, a 6m przy mechanicznym sztaplowaniu)?   22 1 - 

Czy pracownicy prowadzący sztaplowanie są wyposażeni w drabiny do wchodzenia i 
schodzenia ze sztapli? 22 1 - 

 

 Wskaźnik częstości wypadków przy pracy w 2006 roku 
Zakłady kontrolowane w ramach tematu 22,42 
Województwo warmińsko-mazurskie 11,26 
Polska 8,87 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 279 decyzji oraz skierowali do pracodaw-
ców 60 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o 
ukaranie osoby winnej, a kolejne 3 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 3000zł. Według posiada-
nych informacji na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 271 decyzji (ok. 97% wyda-
nych) i uwzględnili 42 wnioski (70 wydanych). W efekcie usunięto zdecydowaną większość nieprawidłowości. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że 

najczęstsze nieprawidłowości to niewłaści-
wy stan techniczny maszyn i urządzeń 
technicznych (dot. to w szczególności pila-
rek tarczowych wzdłużnych z ręcznym po-
suwem materiału). W 15 zakładach użytko-
wane maszyny i urządzenia techniczne nie 
spełniały minimalnych wymagań z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W 13 za-
kładach pracownicy narażeni byli na działa-
nie czynników szkodliwych powyżej do-
puszczalnych norm, a w 8 brak było aktual-
nych wyników badań i pomiarów tych czyn-
ników. Wiele nieprawidłowości dot. urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych. 
Najczęściej brak było pomiarów skuteczno-
ści ochron przeciwporażeniowych. Niewiele 
mniej nieprawidłowości stwierdzano w ob-
szarach związanych z przygotowaniem 
pracowników do pracy. Na 23 kontrolowane 
zakłady w 6 stwierdzono brak szkoleń bhp 
pracodawców. Brak szkoleń okresowych 
pracowników stwierdzono w trzech zakła-
dach (dot. to łącznie 8 pracowników). W 7 
zakładach pomieszczenia higieniczno-
sanitarne nie spełniały wymagań im stawia-
nych, a w jednym zakładzie pracodawca nie 

zapewnił pracownikom takich pomieszczeń. 
Inspektorzy pracy zgłaszali uwagi również 
do stanu pomieszczeń pracy. W 6 zakła-
dach pomieszczenia te nie były we właści-
wym stanie technicznym. Pięciu pracodaw-
ców nie poinformowało pracowników o ry-
zyku zawodowym, które wiąże się z wyko-
nywaną pracą. Stan techniczny pomiesz-
czeń, maszyn i urządzeń technicznych oraz 
organizacja pracy,  miały bezpośredni 
wpływ na liczbę wypadków przy pracy.  W 
kontrolowanych zakładach odnotowano 
znacznie więcej poszkodowanych w wy-
padkach na 1000 pracujących niż w na-
szym regionie (wskaźnik ten dla kontrolo-
wanych zakładów wynosi 22,42, a dla wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego 11,26).  

Podsumowując należy stwierdzić, że 
przeprowadzone kontrole wykazały niepra-
widłowości we wszystkich kontrolowanych 
zakładach, choć w zróżnicowanej skali. We 
wszystkich kontrolowanych zakładach w 
wyniku realizacji środków prawnych wyda-
nych przez inspektorów pracy osiągnięto 
pozytywne efekty. Wyniki kontroli wskazują 
na konieczności kontynuowania kontroli w 
przyszłości. 
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W 2007 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, oprócz działań kontrolno-
nadzorczych Okręg realizował działania 
promujące ochronę pracy oraz inne działa-
nia prewencyjne. Zadania te odgrywają 
coraz istotniejszą rolę w naszej działalno-
ści. Przedsięwzięcia te rozwijane są we 
współpracy z partnerami społecznymi, 
głównie związkami zawodowymi, organiza-
cjami pracodawców, a także samorządem 
lokalnym, organizacjami społecznymi oraz 
środkami masowego przekazu. Kluczowe 
znaczenie ma tu współdziałanie obejmują-
ce: popularyzację wiedzy z zakresu ochro-
ny pracy, wymianę informacji i upowszech-
nianie wiedzy z zakresu ochrony pracy, 
doradztwo dla partnerów społecznych, dzia-
łania edukacyjne, podejmowanie kontroli na 
wniosek związków zawodowych, prezento-
wanie zagadnień ochrony pracy w mediach.  

W ramach programu działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy pracownicy  Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy podejmowali 
następujące działania o charakterze pre-
wencyjno-promocyjnym: 

 
• Działania wspomagające kontrole z 

zakresu przestrzegania prawa pracy, w 
tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Kampania informacyjno-promocyjna 
„Przeciążenie układu mięśniowo-
szkieletowego (zagrożenia jakie stwa-
rzają ręczne prace transportowe)”.  

• Kampania informacyjno – promocyjna w 
rolnictwie „Bhp w rolnictwie – bezpiecz-
ne gospodarstwo rolne”. 

• Program promocyjny „Przestrzeganie 
prawa pracy w małych zakładach”. 

• Program prewencyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom przeciążenia psy-
chicznego i stresu w pracy”. 

• Popularyzacja ogólnych zagadnień 
ochrony pracy. 

 
W dalszej części rozdziału omówiono reali-
zację wyżej wymienionych tematów.  
 
7.1. Działania wspomagające kontrole z 

zakresu przestrzegania prawa pra-
cy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy

 
W 2007 roku w ramach tematu pra-

cownicy Okręgu zorganizowali lub uczest-
niczyli w programach edukacyjnych, szko-

leniach, seminariach itp. Poniżej przykłady 
tych działań. 

W związku z kontynuacją kampanii 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start” 
odbyło się 6 spotkań z uczniami i nauczy-
cielami w szkołach ponadgimnazjalnych (5 
w Olsztynie i 1 w Kętrzynie).  Na przykład, 
w marcu pracownicy Okręgu, w ramach 
kampanii uczestniczyli w Szkole Policealnej 
w Olsztynie w lekcji, której tematem były 
„Działania zapobiegające zagrożeniom na 
stanowisku pracy masażysty”. W czasie 
lekcji nauczyciel wykorzystywał materiały 
promocyjne PIP i CIOP, m.in. foliogramy, 
ulotki i poradniki. Przedstawiciele Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy omówili natomiast 
zagadnienia dot. zawierania umów o pracę, 
wyposażenia pracowników w odzież i obu-
wie robocze oraz środki ochrony indywidu-
alnej, a także kwestie oceny ryzyka zawo-
dowego na stanowisku masażysty.  

Do udziału w programie edukacyjnym 
w roku szkolnym 2007/2008 zrekrutowano 
45-ciu nauczycieli. Odbyły się dwa szkole-
nia dla nauczycieli szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatów iławskiego i mrągowskie-
go. W Starostwie Powiatowym w Iławie 
przeszkolono 30 nauczycieli z 7-miu szkół, 
a w Mrągowie 15 nauczycieli z 6-ciu szkół.  

O kontynuacji kampanii szeroko infor-
mowano szczególnie uczestników konkur-
sów, targów pracy, dni otwartych, konferen-
cji i szkoleń. Wszyscy młodzi uczestnicy 
ww. działań otrzymywali wydawnictwa PIP 
dot. kampanii „Młodzi pracownicy – bez-
pieczny start”. W uroczystościach organi-
zowanych przez OIP uczestniczyli również 
dziennikarze regionalnych i lokalnych mass 
mediów.  

W czerwcu odbyło się seminarium, 
zorganizowane przez ZUS Oddział w Olsz-
tynie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Olsztynie na temat: „Zasad zapobiegania 
wypadkom przy pracy wśród zawodowych 
kierowców”. W spotkaniu wzięło udział 20 
pracodawców. Prelegentami byli pracowni-
cy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsz-
tynie. Tematyka seminarium obejmowała 
przepisy regulujące czas pracy i wypoczyn-
ku kierowców oraz zagadnienia dot. wy-
padków przy pracy w transporcie drogowym 

W czerwcu, na wniosek Warmińsko – 
Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników 
Drogowych w Olsztynie, pracownicy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy  uczestniczyli 
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jako prelegenci w seminarium dotyczącym 
aktualnych problemów transportu drogowe-
go. Program seminarium obejmował m.in. 
omówienie zmian w przepisach regulują-
cych czas pracy i wypoczynku kierowców 
oraz zasady zapobiegania wypadkom przy 
pracy wśród kierowców zawodowych. W 
spotkaniu udział wzięło 50 pracodawców. 

W konkursie „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” zorganizowanym przez Agen-
cję Nieruchomości Rolnych Oddział Tere-
nowy w Olsztynie udział wzięło 13 gospo-
darstw rolnych wielkotowarowych, dzier-
żawców i właścicieli gospodarstw rolnych 
wykupionych od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. W wizytacjach gospodarstw oraz 
w pracach komisji konkursowej aktywnie 
uczestniczył inspektor pracy Okręgu. W 
dniu 7 grudnia odbyło się wręczenie nagród 
i uroczyste podsumowanie konkursu, w 
którym udział wzięli przedstawiciele Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy. Jeden z nich 
wygłosił wystąpienie nt. wypadków przy 
pracy w rolnictwie, działań prewencyjnych 
Okręgu oraz wyników kontroli inspektorów 
pracy w gospodarstwach rolnych. Laure-
atom konkursu wręczono, poza nagrodami 
ufundowanymi przez Agencję, listy gratula-
cyjne od  Okręgowego Inspektora Pracy. 

W październiku pracownicy Okręgu 
przeprowadzili szkolenie w zakresie zmian 
w prawie pracy i mobbingu dla ponad 30 
pielęgniarek i położnych zrzeszonych w 
Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych funkcjonującym w strukturach ogólno-
polskiego Forum Związków Zawodowych. 

W związku z nie notowanym od lat, 
wzrostem wypadków przy pracy 6 grudnia 
2007 roku w siedzibie Okręgu zorganizo-
wano spotkanie dla właścicieli i dyrektorów 
firm budowlanych oraz przedsiębiorców 
innych branż podejmujących się wykony-
wania prac budowlanych. W seminarium 
udział wzięło 48 osób. Okręgowy Inspektor 
Pracy wystąpił na nim z apelem 
o natychmiastowe i skuteczne podjęcie 
działań eliminujących zagrożenia wypad-
kowe. W celu zwiększenia świadomości i 
wyczulenia na zagrożenia występujące 
podczas wykonywania prac na wysokości, 
omówiono przykłady zbadanych przez in-
spektorów pracy wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym z opisem ich okoliczności i 
przyczyn. 

Zgodnie z programem współdziałania 
Okręgowego Inspektora Pracy z Dyrekto-
rem Oddziału ZUS w Olsztynie w zakresie 
podejmowania wspólnych inicjatyw i działań 
prewencyjnych dla przeciwdziałania niele-
galnemu zatrudnieniu, eliminacji zagrożeń 

wypadkowych i chorobowych oraz obniża-
nia poziomu ryzyka zawodowego w proce-
sach pracy, ZUS zorganizował seminarium 
na temat: „Bezpieczeństwo i higiena pracy 
przy robotach budowlanych wykonywanych 
przez osoby samodzielnie prowadzące 
działalność gospodarczą”.  W tym semina-
rium, które odbyło się 6 grudnia 2007 roku 
prelegentami byli pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy.  W seminarium udział 
wzięły 22 osoby. 
 
7.2. Kampania informacyjno-promocyjna 

„Przeciążenie układu mięśniowo-
szkieletowego (zagrożenia jakie 
stwarzają ręczne prace transporto-
we)”

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w 2007 

roku zorganizował  szereg imprez związa-
nych z kampanią „Mniej dźwigaj”. Krótką 
charakterystykę tych wydarzeń przedsta-
wiono poniżej. 
 
a)  Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim 

w Olsztynie (6 lipca)
  
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał 
Jacek Mrozek - Wicewojewoda Warmińsko-
Mazurski, a wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. Jadwiga Polaczek - Pre-
zes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pra-
cowników Służby BHP i parlamentarzyści z 
regionu Warmii i Mazur. W programie kon-
ferencji znalazły się wystąpienia dot. m.in.:  
− zagrożeń związanych z obciążaniem 

układu mięśniowo-szkieletowego w śro-
dowisku pracy (przedstawiciel CIOP-
PIB), 

− chorób zawodowych występujących na 
terenie województwa związanych z do-
legliwościami kręgosłupa (przedstawiciel 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej), 

− zagrożeń mięśniowo-szkieletowych u 
osób pracujących w wybranych zawo-
dach  (inspektorzy Okręgu), 

− zatrudniania osób niepełnosprawnych 
(pracownicy olsztyńskiego Oddziału 
PFRON), 

− „dobrych praktyk” w zakresie zapobie-
gania dolegliwościom mięśniowo-
szkieletowym  (inspektorzy bhp z terenu 
Warmii i Mazur).   

W konferencji wzięło udział 110 osób – 
pracodawców z zakładów służby zdrowia, 
firm budowlanych, zakładów przemysłu 
drzewnego oraz przedstawiciele firm szko-
leniowych, pracowników organów nadzoru i 
kontroli oraz związków zawodowych i orga-
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nizacji pracodawców z regionu Warmii i 
Mazur. W trakcie konferencji funkcjonowało 
zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy stoisko informacyjne, na którym 
można było uzyskać poradę prawną oraz 
otrzymać wydawnictwa PIP. Patronat nad 
konferencją objął Wojewoda Warmińsko-
Mazurski. Patronat medialny nad konferen-
cją objęły redakcje TVP 3 Oddział w Olsz-
tynie, „Radio Olsztyn” i czasopismo „Pro-
motor”. 
 
b)  Seminarium w Kętrzynie  pn. „Polityka 

Społeczna – Bezpieczeństwo w Pracy” 
(12 i 13 lipca)

  
Organizatorem seminarium był OIP 

Olsztyn oraz Ekspert RTP Biura Wymiany 
Informacji i Pomocy Technicznej Departa-
mentu Rozszerzenia Komisji Europejskiej 
(TAIEX). Celem seminarium było przybliże-
nie pracodawcom i ich przedstawicielom z 
terenu naszego regionu ustawodawstwa 
unijnego, a także pomoc w wypełnieniu 
nałożonych przez omówione przepisy pra-
wa obowiązków. Omówiono między innymi 
dyrektywę dotyczącą ręcznych prac trans-
portowych (90/269/EWG). Pracownik re-
prezentujący Główny Inspektorat Pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy, poinformował 
uczestników spotkania m.in. o prowadzonej 
przez inspekcję kampanii kontrolno-
informacyjnej, dotyczącej przeciążeń ukła-
du mięśniowo-szkieletowego, a także 
ostrzegł przed zagrożeniami, jakie stwarza-
ją ręczne prace transportowe. W spotkaniu 
wzięły udział 34 osoby – przedstawiciele 
prywatnych przedsiębiorstw oraz pracowni-
cy i kadra kierownicza urzędów, instytucji, 
oświaty i służby zdrowia. 
 
c)  Szkolenie dla pracowników służb BHP i 

społecznych inspektorów pracy sektora 
opieki zdrowotnej (20 września)

  
Organizatorami szkolenia dla społecz-

nych inspektorów pracy i inspektorów bhp z 
zakładów opieki zdrowotnej, domów pomo-
cy społecznej i stacji sanitarnych woj. war-
mińsko-mazurskiego byli Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Olsztynie oraz Rada Woje-
wódzka Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Olsztynie. Jednym z tematów 
szkolenia było: „Przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego. Jak chronić układ 
mięśniowo-szkieletowy?”. W szkoleniu 
wzięło udział 28 osób – 14 społecznych 
inspektorów pracy i 14 pracowników służby 
BHP z placówek sektora opieki zdrowotnej 

z terenu województwa warmińsko - mazur-
skiego. 
 
d)  Dzień otwarty w siedzibie Okręgu dla 

dziennikarzy i innych osób zaintereso-
wanych kampanią „Mniej dźwigaj” (12 
października)

 
W dniu 12 października odbyła się 

konferencja prasowa, podczas której za-
prezentowano: film promujący kampanię, 
harmonogram działań Okręgu związanych z 
kampanią oraz wyniki kontroli dot. ręcznych 
prac transportowych w placówkach ochrony 
zdrowia regionu Warmii i Mazur. 
 
e)  Inauguracja kampanii w Tesco Olsztyn  

(13 października)
  

W pasażu olsztyńskiego hipermarketu 
TESCO odbył się pokaz właściwego prze-
noszenia ciężarów oraz właściwej postawy 
ciała podczas pracy, nauki, a nawet upra-
wiania sportu. Pokaz przeprowadził na zle-
cenie Okręgu pracownik CIOP-PIB. Na 
stoisku informacyjnym zorganizowanym 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy osoby 
zainteresowane mogły uzyskać poradę z 
zakresu prawa pracy i przepisów bhp oraz 
otrzymać wydawnictwa PIP. Mieszkańcy 
Olsztyna i okolic robiący tego dnia zakupy 
w TESCO mogli także skorzystać z punktu 
informacji medycznej, gdzie uczniowie olsz-
tyńskiej Szkoły Policealnej wykonywali bez-
płatnie pomiary ciśnienia krwi i poziomu 
cukru. Nie zapomniano także o dzieciach 
organizując mini-plac zabaw z balonami i 
czapeczkami promującymi kampanię. Dzie-
ci mogły wziąć udział w licznych konkur-
sach z ciekawymi nagrodami. Podczas 
pokazu w telewizorach ustawionych na 
stoisku Okręgu i w dziale rtv hipermarketu 
był emitowany film edukacyjny z serii NAPO 
pt. „Lighten the load”. 
 
f)  Szkolenia  w OIP Olsztyn dla sektora 

ochrony zdrowia (16 i 17 października)
. 

Podczas szkoleń uczestnicy zostali 
zapoznani z przepisami dot. bezpiecznego 
transportu ciężarów, zagrożeniami związa-
nymi ze schorzeniami układu mięśniowo-
szkieletowego, w tym z kosztami absencji 
chorobowej pracowników i rehabilitacji oraz 
rozwiązaniami – urządzeniami ułatwiający-
mi przenoszenie ciężarów, w tym pacjentów 
w służbie zdrowia. W bezpłatnym szkoleniu 
wzięło udział 85 osób z 38 placówek ochro-
ny zdrowia naszego województwa. Wszy-
scy uczestnicy szkolenia otrzymali wydaw-
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nictwa PIP dot. kampanii „Mniej Dźwigaj”, w 
tym poradnik dla pracowników służby zdro-
wia „Jak chronić układ mięśniowo - szkiele-
towy podczas pracy”, ulotki, plakaty, film 
szkoleniowy oraz prezentację multimedial-
ną do wykorzystania podczas spotkań 
szkoleniowych z pracownikami. 
 
g)  Szkolenie  dla sektora handlu (23 paź-

dziernika)
  

Szkolenie zorganizowano w siedzibie 
Okręgu. Tematyka szkolenia dla pracodaw-
ców i pracowników z jednostek handlowych 
Warmii i Mazur dotyczyła schorzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego związanych z 
ręcznym przemieszczaniem przedmiotów i 
właściwych metod pracy zapobiegających 
tym schorzeniom. W spotkaniu tym wzięło 
udział 29 osób – pracodawców i pracowni-
ków służb bhp z 13 jednostek i sieci han-
dlowych naszego regionu. Wszyscy 
uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnic-
twa PIP dot. kampanii „MNIEJ DŹWIGAJ”, 
w tym film szkoleniowy oraz prezentację 
multimedialną do wykorzystania podczas 
spotkań szkoleniowych z pracownikami. 
 
h)  Szkolenie w Olsztynie  dla przedsiębior-

ców branży handlowej zrzeszonych w 
grupie Lewiatan Orbita Sp. z o.o. (15 li-
stopada)

  
Organizatorem szkolenia był Okręgo-

wy Inspektorat Pracy oraz Lewiatan Orbita 
Sp. z o.o. w Olsztynie. Jednym z tematów 
szkolenia było: „Przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego. Jak chronić układ 
mięśniowo-szkieletowy?”. W szkoleniu 
wzięło udział 38 pracodawców z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali 
wydawnictwa PIP dotyczące kampanii 
„MNIEJ DŹWIGAJ”, w tym film szkoleniowy 
oraz prezentację multimedialną do wyko-
rzystania podczas spotkań szkoleniowych z 
pracownikami. 

 
*** 

 Reasumując należy uznać, że główne 
cele programu zostały zrealizowane. Pra-
codawcom dostarczono wiedzy nt. źródeł 
powstawania dolegliwości mięśniowo-
szkieletowych, objawów i skutków dla 
zdrowia pracowników oraz skutecznych 
sposobów zapobiegania. Uświadomiono 
pracodawcom, że przestrzeganie zasad 
zapobiegania ryzyku wystąpienia dolegli-
wości układu ruchu, w szczególności krę-
gosłupa, jest możliwe i konieczne, a także 

korzystne. Ponadto pracodawcom udzielo-
no praktycznej pomocy w zakresie stoso-
wania rozwiązań organizacyjno - technicz-
nych zmniejszających narażenie pracowni-
ków na skutki przeciążeń fizycznych na 
stanowiskach pracy poprzez dostarczenie 
właściwych przykładów i udzielanie porad. 
  
7.3. Kampania informacyjno-promocyjna 

w rolnictwie „Bhp w rolnictwie – 
bezpieczne gospodarstwo rolne”

 
 W 2007 roku na terenie działania 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszty-
nie podjęto szereg działań zmierzających 
do poprawy warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. 
Kampania informacyjno – promocyjna pro-
wadzona była zarówno metodami szkole-
niowymi jak i pozaszkoleniowymi, przy 
współpracy z wieloma partnerami – organi-
zacjami i instytucjami. Do ciekawych i efek-
tywnych działań można zaliczyć spotkania z 
dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich 
przebywających na obozach letnich zorga-
nizowanych przez Warmińsko-Mazurską 
Komendę Związku Harcerstwa Polskiego. 
Dzieci i młodzież przejawia duże zaintere-
sowanie zagadnieniami bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie. Poprzez takie prelekcje 
można było dotrzeć do szerokiej rzeszy 
młodych ludzi. Ogółem w okresie lipiec-
sierpień 2007 roku pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy odbyli 12 spotkań z 
dziećmi i młodzieżą przebywającą na obo-
zach wakacyjnych w następujących miej-
scowościach: Szeligi k/Ełku, Przerwanki, 
Frombork, Ostróda, Mrągowo i Bałdy Piec 
k/Olsztyna. Podczas tych spotkań omawia-
no Apel Głównego Inspektora Pracy do 
rolników i wykaz prac w rolnictwie zabro-
nionych dzieciom, prezentowano filmy edu-
kacyjne pt. „Praca i zabawa bywają niebez-
pieczne” i „Rodzina Porażków” oraz rozda-
no dzieciom wydawnictwa PIP między in-
nymi „Przygoda na wsi”. W sumie z wiedzą 
dotyczącą  zagrożeń w rolnictwie pracowni-
cy Okręgu dotarli do prawie 850 dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjów mieszka-
jących na wsi. 

W roku sprawozdawczym, podobnie 
jak w latach poprzednich, pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy, wizytowali 
gospodarstwa rolne, w tym w ramach kon-
kursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 
Wizytacje gospodarstw rolnych ujawniły 
przypadki pomagania rodzicom w pracach 
polowych przez dzieci w warunkach zagro-
żenia. Stwierdzono 6 przypadków pracy 
dzieci przy pracach wzbronionych młodo-
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cianym i przebywania w strefie bezpośred-
niego zagrożenia. Szczegółowe zestawie-

nie ilościowe przeprowadzonych wizytacji 
zawarto w tabeli zamieszczonej poniżej. 

 
Tabela nr 7.1. 

Wyszczególnienie Liczba wizytacji / 
ocenianych maszyn Liczba nieprawidłowości

Liczba zwizytowanych: 
- prac żniwnych 30 - 
- z wyłączeniem prac żniwnych-wykopki i prace wiosenne 0 - 
- prac omłotowych 0 - 
- gospodarstw rolników indywidualnych 53 - 
- liczba pracujących przy zwizytowanych pracach - - 
- w ramach Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 21 - 
Niewłaściwy stan techniczny: 
- ciągników 26 16 
- przyczep ciągnikowych 12 9 
Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 
- przyczepą rolniczą 12 4 
- innymi maszynami 7 3 
Brak osłon elementów maszyn w ruchu: 
- wałów przegubowo-teleskopowych 7 6 
- innych maszyn 6 3 
Niebezpieczny przewóz ludzi: 
- na wozach i przyczepach załadowanych zbożem 11 6 
- na zaczepach, pomostach, błotnikach ciągników 6 6 
Niebezpieczna obsługa: 
- kosiarek 0 0 
- wiązałek 0 0 
- maszyn do zbioru okopowych 0 0 
Niebezpieczna obsługa pras do słomy: 
- usuwanie zapchania słomą przy włączonym napędzie 3 3 
- inne – brak osłon części ruchomych 1 1 
Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: 
- brak osłon bocznych 6 3 
- brak oparcia przyrządu żniwnego przy naprawach w polu 0 0 
- inne 0 0 
Zagrożenia przy pracach omłotowych: 
- niezabezpieczenie głównego pasa transmisyjnego 0 0 
- brak osłon młocarni 0 0 
- brak drabin nad głównymi pomostami młocarni 0 0 
Praca dzieci: 
- ogółem pomagających  w gospodarstwie 13 - 
- przy pracach wzbronionych młodocianym 6 3 
- przebywanie w strefie bezpośredniego zagrożenia 6 3 
Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego transportu po drogach publicznych  
- transport maszyn rolniczych w pozycji roboczej (elementy wysta-
jące i ostre) 3 3 

- brak sygnalizacji świetlnej 4 3 
- pojazdy bez homologacji (ciągniki, przyczepy) 0 0 

 
Dużą pomocą w upowszechnianiu in-

formacji o zagrożeniach w rolnictwie były 
wydawnictwa przekazywane przez Główny 
inspektorat Pracy. Dystrybucji materiałów 
popularyzujących bezpieczeństwo pracy w 
rolnictwie dokonywano podczas spotkań 
inspektorów pracy z sołtysami, rolnikami 
indywidualnymi (wizytacje gospodarstw i 
prac polowych) oraz właścicielami i dzier-
żawcami gospodarstw rolnych należących 
do zasobów Agencji Nieruchomości  Rol-
nych, w tym podczas wizytacji gospodarstw 
zgłoszonych do współorganizowanego 
przez Okręg konkursu „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne”, w których uczestniczył, 
jako członek komisji konkursowej, nadin-
spektor pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy. Inspektor pracy odpowiedzialny w 

Okręgu za działania prewencyjne w rolnic-
twie indywidualnym przekazał Wojewódz-
kiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w 
Olsztynie wydawnictwa PIP, w tym „Apel 
GIP do rolników” oraz plakat z wykazem 
prac w rolnictwie wzbronionych dzieciom, w 
celu dystrybucji wśród rolników za pośred-
nictwem pracowników powiatowych struktur 
Ośrodka. Ulotki i plakaty zostały także roz-
propagowane za pośrednictwem niektórych 
wiejskich urzędów gminy; wydawnictwa PIP 
były ponadto, podczas wizytacji prowadzo-
nych wspólnie z inspektorami KRUS, wrę-
czane rolnikom w gospodarstwach, w któ-
rych doszło do wypadków przy pracy. Dys-
trybucja wydawnictw była kontynuowana 
podczas wizytacji gospodarstw i prac polo-
wych w  sierpniu i wrześniu. 
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Informacje nt. wypadków w rolnictwie, listu - 
Apelu Głównego Inspektora Pracy do rolni-
ków oraz wykazu prac, jakich nie powinny 
wykonywać dzieci na wsi były emitowane 
kilkakrotnie – w serwisach informacyjnych, 
we wczesnoporannej audycji Radia Olsztyn 
jak również w internecie. Ponadto rozda-
wano i prezentowano dziennikarzom wy-
dawnictwa i broszury PIP podczas konfe-
rencji prasowych w tym m.in.: Apel GIP do 
rolników, wykaz prac…, ulotka pt. „Rolnik – 
zawód niebezpieczny”, komiks „Przygoda 
na wsi”. Największym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszyła się broszura „Przygo-
da na wsi. Zobacz co ci zagraża!”.  

Wydawnictwa PIP dotyczące tematyki 
rolniczej zostały rozdysponowane w 2007 
roku w następujący sposób: 
− Apel Głównego Inspektora Pracy do 

Rolników - 210 egz. 
− Pracuj bezpiecznie! Poradnik dla rolni-

ków - 272 egz. 
− Przygoda na wsi. Zobacz co ci zagraża! 

- 520 egz. 
− Bezpieczeństwo dzieci na wsi – Lista 

kontrolna - 346 egz. 
− Pilarki łańcuchowe w gospodarstwie 

rolnym - 211 egz. 
− Pilarki tarczowe - 138 egz. 
Duży udział w propagowaniu informacji na 
temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
miała współpraca z mediami. W większości 
imprez organizowanych przez Okręg 
uczestniczyły lokalne media, które emitowa-
ły audycje w programach informacyjnych 
lub zamieszczały artykuły w gazetach. 

Największym problemem, z którym 
pracownicy Okręgu napotykają się podczas 
spotkań z rolnikami i wizytacji gospodarstw 
jest przekonanie rolników do poprawy wa-
runków bhp polegającej między innymi na 
wyposażeniu maszyn i urządzeń eksplo-
atowanych w gospodarstwach w osłony i 
niezbędne zabezpieczenia. Trudno też 
walczyć z głęboko zakorzenioną tradycją 
pracy dzieci w rolnictwie. Marzeniem jest 
również wypracowanie u rolników nawyku 
używania odzieży roboczej, środków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
przestrzegania przynajmniej podstawowych 
zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Podsumowując, doświadczenia Okrę-
gu w zakresie prewencji w rolnictwie wska-
zują, że największe zrozumienie problema-
tyka zagrożeń w rolnictwie znajduje u ludzi 
młodych. Należy więc dążyć do rozszerze-
nia pozaszkoleniowych form prewencji, 
chodzi tu przede wszystkim o pokazy, wy-
stawy, olimpiady, konkursy, ale także od-

działywanie za pośrednictwem środków 
masowego przekazu. Przeniesienie części 
działań profilaktycznych takich, jak prelek-
cje, konkursy, olimpiady, na młodzież i 
dzieci z pewnością zaowocuje w przyszło-
ści tym, że sprawy bezpieczeństwa będą 
traktowane przez nich z należytą powagą. 
To w konsekwencji winno spowodować 
zmniejszenie się liczby wypadków nie tylko 
w rolnictwie indywidualnym, ale również 
w zakładach pracy, w których w przyszłości 
podejmą zatrudnienie. Duża liczba wypad-
ków w polskim rolnictwie w porównaniu do 
liczby wypadków w rolnictwie w innych kra-
jach wskazuje na potrzebę kontynuowania 
działalności prewencyjnej i to nie tylko 
wśród samych rolników, ale również, a mo-
że przede wszystkim wśród młodzieży szkół 
rolniczych oraz dzieci z wiejskich szkół 
podstawowych.  
 
7.4. Program promocyjny „Przestrzega-

nie prawa pracy w małych zakła-
dach”

 
W 2007 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich Okręg realizował Program 
promocyjny „Przestrzeganie prawa pracy w 
małych zakładach”. Program ten skierowa-
ny był do pracodawców z małych zakładów 
produkcyjnych i usługowych (zatrudniają-
cych do 9 pracowników), z których działal-
nością wiążą się zagrożenia zawodowe. W 
programie mogli uczestniczyć pracodawcy 
zarówno rozpoczynający działalność go-
spodarczą jak i ci, którzy działalność już 
prowadzili. Idea programu oparta jest na 
zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, 
przy pomocy przygotowanych przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy narzędzi, identyfi-
kuje występujące w zakładzie problemy i 
ewentualne nieprawidłowości, ocenia skalę 
tych problemów i zagrożeń oraz określa 
sposoby i terminy ich likwidacji. 

W roku sprawozdawczym program 
spotkał się z dużym zainteresowaniem ze 
strony pracodawców. W okresie trwania 
programu promocyjnego w prasie lokalnej, 
na stronie internetowej Okręgu i stronach 
internetowych starostw powiatowych ukaza-
ło się szereg informacji dotyczących idei 
programu promocyjnego i zasad jego reali-
zacji. Zaproszenia dot. wzięcia udziału w 
programie promocyjnym wysłano do 76 
pracodawców. Potwierdziło swój udział w 
programie promocyjnym i uczestniczyło w 
szkoleniu 65 pracodawców. Szkolenie dla 
pracodawców zorganizowano 5 i 6  wrze-
śnia w siedzibie Okręgu w Olsztynie i sie-
dzibie Oddziału w Ełku. 
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W listopadzie inspektorzy pracy prze-
prowadzili kontrole u 46 pracodawców, 
którzy dobrowolnie zgłosili swoją gotowość 
przystąpienia do audytu inspektorskiego po 
przeprowadzeniu samokontroli w zakła-
dach. Kontrole audytowe inspektorów pracy 
wykazały, że 18 pracodawców spełniło 
wymagania uprawniające do otrzymania 
Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy. W 
dniach 15 stycznia w siedzibie Okręgu i 16 
stycznia 2008 roku w siedzibie Oddziału w 
Ełku wręczono im  te dyplomy. 

Podsumowując należy stwierdzić, że 
pracodawców do przystąpienia do progra-
mu promocyjnego skłaniał najczęściej brak 
dostatecznej wiedzy z zakresu prawa pracy 
i bhp oraz bezpłatne szkolenie organizowa-
ne dla pracodawców przez Okręgowy In-
spektorat Pracy. Uczestnicy programu pod-
kreślali, że bezpośredni kontakt z inspekto-
rem pracy w czasie programu promocyjne-
go oraz w czasie kontroli audytowej pozwo-

liło im na przybliżenie zawiłych zagadnień z 
zakresu prawa pracy. Wyróżnieni praco-
dawcy podkreślali, że otrzymanie dyplomu 
PIP jest dla nich dużym wyróżnieniem i 
nobilitacją w kręgach lokalnego biznesu. 
 
7.5. Program prewencyjny „Przeciwdzia-

łanie negatywnym skutkom przecią-
żenia psychicznego i stresu w pra-
cy”

 
W 2007 roku program dla pracodaw-

ców dot. przeciwdziałania negatywnym 
skutkom przeciążenia psychicznego i stresu 
w miejscu pracy miał charakter informacyj-
ny (dostarczenie wiedzy, kształtowanie 
świadomości) i prewencyjny (zapobieganie 
negatywnym skutkom zdrowotnym, ekono-
micznym i społecznym stresu zawodowego 
/badania ankietowe/). W tabeli zamieszczo-
nej poniżej zestawiono działalność Okręgu 
realizowaną w ramach tematu. 

Tabela nr 7.2. 
Działania informacyjne 

Liczba szkoleń nt. prewencji stresu w miejscu pracy zrealizowanych w Okręgu w 2007 r. (ogółem): 
w tym: 

• dla sektora oświaty 
• dla sektora handlu  
• dla sektora ochrony zdrowia  
• dla innych sektorów  

7 
 

3 
1 
1 
2 

liczba pracodawców uczestniczących w ww. szkoleniach (ogółem): 
                                                      wg branż: 

• oświata 
• handel  
• ochrona zdrowia 
• handel 
• leśnictwo 
• budownictwo 
• gastronomia 
• stolarstwo 

71 
 

21 
38 
1 
5 
1 
1 
1 
3 

liczba pracowników uczestniczących w ww. szkoleniach (ogółem): 
                                                wg wykonywanego zawodu: 

• administracja 
• nauczyciel 
• pedagog 
• księgowa - kadrowa  
• kierownik  
• leśniczy 

45 
 

16 
8 
1 

10 
8 
2 

liczba inspektorów bhp uczestniczących w ww. szkoleniach (ogółem): 24 
liczba innych odbiorców ww. szkoleń (ogółem): 

                                                                           w tym: 
• społeczni inspektorzy pracy  
• Prezesi Ognisk ZNP 

141 
 

15 
126 

Liczba porad udzielonych w ramach realizacji programu w trakcie wizyt u pracodawcy (ogółem): 
w tym wg rodzaju lub problematyki porad: 

• z zakresu prawnej ochrony pracy 
• z zakresu bhp 

170 
 

93 
77 

Liczba materiałów informacyjnych rozprowadzonych w ramach tematu (z podziałem na rodzaj mate-
riału: broszura, ulotka, inne): 

• broszura  „Stres w pracy” 
• ulotka „Stres w pracy” 

 
 

400 
685 

Liczba wydarzeń medialnych zainicjowanych przez Okręg, w czasie których poruszano problematykę 
stresu w miejscu pracy (z podziałem na rodzaj mediów):  

• prasa 
• radio 
• telewizja 
• internet 

 
 

3 
1 
0 
2 
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Działania prewencyjne (badania ankietowe) 
Liczba pracodawców, u których przeprowadzono badania ankietowe (ogółem): 91 
Liczba zakładów pracy, w których dokonano oceny stresogenności cech pracy (ogółem): 5 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że  

nasze działania informacyjne, tj. organizo-
wane w ramach programu seminaria, szko-
lenia na temat stresu i sposobów zapobie-
gania skutkom stresu cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Osoby uczestniczące w 
tych seminariach oczekiwały uzyskania 
wiedzy o konkretnych metodach zapobie-
gania skutkom stresu. Dużym powodze-
niem cieszyły się materiały informacyjne nt. 
stresu, który były rozprowadzane przez 
pracowników Okręgu. Z drugiej strony od-
biorcy programu dość sceptycznie podcho-
dzili do kwestii przeprowadzenia oceny 
zagrożeń w swoim zakładzie (badania an-
kietowe). W ocenie pracodawców koniecz-
ność zaangażowania pracowników w prze-
prowadzenie oceny nie była rekompenso-
wana wartością uzyskanych informacji, 
gdyż przetworzenie wyników i wdrożenie 
konkretnych działań w praktyce wymagało-
by specjalistycznej wiedzy, a to często w 
ocenie pracodawców przerasta ich możli-
wości. Zatem w niektórych przypadkach 
prowadzony program był odbierany jako 
konieczność podjęcia działań, choć dobro-
wolnych, to jednak „wymuszonych” przez 
organ kontrolny. Inną przyczyną podejścia z 
pewną rezerwą do prowadzonego progra-
mu jest niechęć do podejmowania przez 
pracodawców działań, które mogłyby ujaw-
nić ewentualne problemy występujące w 
środowisku pracy, co z kolei wymagałoby 
podjęcia dalszych kroków, często wymaga-
jących znacznego zaangażowania.  

 
7.6. Popularyzacja ogólnych zagadnień 

ochrony pracy
 
Popularyzacji wiedzy z zakresu ochro-

ny pracy służyły organizowane przez Okrę-
gowy Inspektorat Pracy i partnerów spo-
łecznych kampanie prewencyjne, kampanie 
promocyjne, szkolenia, seminaria, spotka-
nia, konkursy, kiermasze i „dni otwarte”. W 
trakcie tych imprez przekazywaliśmy wie-
dzę z zakresu ochrony pracy oraz prowa-
dziliśmy dystrybucję wydawnictw (broszur i 
ulotek) wydawanych przez PIP w celu po-
pularyzacji ochrony pracy. Upowszechnia-
niu wiedzy z zakresu ochrony pracy służyły  
także spotkania i narady pracowników 
Okręgu z partnerami społecznymi. Tematy-
ka spotkań i narad obejmowała: prezenta-
cję działalności kontrolnej i profilaktyczno-
rozpoznawczej Okręgu, wymianę informacji 

na temat zagrożeń zawodowych i dyskusje 
nad sposobem ich eliminacji, omówienie 
regulaminów konkursów organizowanych 
przez PIP, udział pracodawców w konkur-
sach organizowanych przez PIP, omawia-
nie wspólnych przedsięwzięć prewencyj-
nych i popularyzatorskich na rzecz ochrony 
pracy. Dużym zainteresowaniem ze strony 
partnerów społecznych cieszy się działal-
ność Okręgu związana z poradnictwem 
prawnym i technicznym. Wzorem lat ubie-
głych kontynuowaliśmy działania edukacyj-
ne, tj. szkolenia oraz przekazywanie mate-
riałów edukacyjnych (działalność wydawni-
cza). Działania te są sprawdzoną i efektyw-
ną formą promocji ochrony pracy. Istotną 
formą współdziałania z partnerami społecz-
nymi jest podejmowanie kontroli z inicjaty-
wy związków zawodowych i społecznych 
inspektorów pracy.  
 
a)  Prowadzenie szkoleń i spotkań dla part-

nerów społecznych
 
W 2007 roku inspektorzy pracy Okręgu 

na 12 szkoleniach prowadzili wykłady dla 
318 działaczy związkowych, na 7 szkole-
niach dla 84 SIP i na 5 szkoleniach dla 152 
pracodawców. Szkolenia te przeprowadzo-
no na wniosek zarządów regionalnych 
struktur związkowych, organizacji praco-
dawców i starost powiatowych.  

 
b)  Organizacja i promocja konkursów PIP
 

W 2007 roku prowadzono szeroką 
kampanię informacyjną (zachęcającą part-
nerów społecznych do udziału w konkur-
sach) dotyczącą konkursów organizowa-
nych przez PIP polegającą m.in. na przesy-
łaniu pism informacyjnych OIP (z załączo-
nymi regulaminami konkursów) do organi-
zacji pracodawców i zarządów związków 
zawodowych oraz przekazywaniu informacji 
prasie lokalnej i regionalnej. Okręgowy 
Inspektorat Pracy był organizatorem trzech 
konkursów. W konkursie „Pracodawca – 
Organizator Pracy Bezpiecznej” wzięło 
udział 16 pracodawców.  W konkursie o 
tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Spo-
łecznego Inspektora Pracy” w  roku spra-
wozdawczym wzięło udział 8 społecznych 
inspektorów pracy. Do konkursu „Bezpiecz-
na Budowa” w 2007 roku zgłoszono 7 bu-
dów. Uroczystość wręczania nagród laure-
atom tych 3 konkursów odbyła się w sali 
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konferencyjnej Starostwa Powiatowego w 
Olsztynie. Zaproszono m.in. przedstawicieli 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszał-
kowskiego, Nadzoru Budowlanego, Olsz-
tyńskiej Izby Budowlanej, organizacji pra-
codawców,  central związkowych oraz ko-
misji zakładowych związków zawodowych. 
W sumie w uroczystości uczestniczyło po-
nad 70 osób. Na spotkaniu byli również 
obecni przedstawiciele mass mediów.  
Efektem nagłośnienia konkursów były m.in. 
wywiady radiowe, artykuły prasowe i inter-
netowe oraz materiały filmowe w lokalnych 
serwisach telewizyjnych.  

Pracodawcy, którzy zajęli czołowe 
miejsca w konkursie „Pracodawca – Orga-
nizator Pracy Bezpiecznej” zostali wytypo-
wani do konkursu na szczeblu centralnym. 
W listopadzie Główny Inspektor Pracy wrę-
czył 10 nagród najlepszym pracodawcom z 
całego kraju. Wśród nagrodzonych było 3 
pracodawców z województwa warmińsko-
mazurskiego. 

W roku sprawozdawczym Okręg był 
współorganizatorem siódmej edycji ogólno-
polskiego konkursu „Wiedzy o zasadach 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
z zakładów rzemieślniczych” adresowanego 
do pracowników młodocianych zatrudnio-
nych w zakładach rzemieślniczych w celu 
nauki zawodu. W organizację konkursu 
zaangażowały się następujące instytucje: 
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Olsztynie, Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Kurato-
rium Oświaty (przedstawiciele tych instytucji 
weszli również w skład komisji konkurso-
wej).  
 
c)  Udział w dniach otwartych drzwi, tar-

gach, wystawach, kiermaszach i innych 
imprezach regionalnych

 
Przedsięwzięcia takie jak targi, kier-

masze, „dni otwarte” ze względu na ich 
masowy charakter stwarzają możliwość 
dotarcia do szerokich kręgów społeczeń-
stwa i dlatego są doskonałą formą promocji 
działań PIP. W tabeli zamieszczonej poni-
żej wymieniono przedsięwzięcia z 2007 
roku, których organizatorem lub uczestni-
kiem był Okręg. 

Tabela nr 7.3. 
Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia popularyzującego 

(dni otwarte, wystawy, targi, kiermasze i inne 
regionalne imprezy z udziałem Okręgu) 

Organizator Liczba uczestników 

„Dni otwarte PIP” 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy ok. 400 
 

Targi  Budownictwa  
„OLTARBUD – Ekologia Energooszczędność” 
 

Prezydent Olsztyna, 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

-  ok 100 wystawców 
-  ok. 5000 uczestników
 

Targi Edukacji i Pracy pt.: „Otwarci na wyzwania” 
 

Warmińsko-Mazurska  
Komenda OHP 

ok. 400 
 

Inauguracja kampanii „Mniej dźwigaj”  
w Tesco w Olsztynie 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy ok. 100 
 

 
Należy jednak podkreślić, że przygotowanie 
imprez było bardzo pracochłonne i wyma-
gało sporych środków finansowych (m.in. 
na oprawę wizualną, sprzęt techniczny, 
gadżety), dlatego powyższe przedsięwzię-
cia zmuszały Okręgowy Inspektorat Pracy 
do ścisłej współpracy z jednostkami samo-
rządowymi i innymi partnerami społeczny-
mi. W przypadku gdy Okręg był organizato-
rem powyższych przedsięwzięć, każdora-
zowo zapraszano lokalne i regionalne mass 
media do wzięcia w nich udziału. 
 

d)   Działalność wydawnicza
 

Dystrybucji wydawnictw dokonywano 
poprzez ich przekazywanie uczestnikom 
przedsięwzięć promocyjnych, na targach 
budowlanych, przy okazji „dni otwartych” 
urzędu, w punktach udzielania porad, na 
spotkaniach, w czasie szkoleń oraz narad 
roboczych – wszystkim partnerom społecz-
nym województwa warmińsko-mazurskiego 
współpracującym z Okręgiem. W tabeli 
zamieszczono wykaz rozdysponowanych 
wydawnictw.

Tabela nr 7.4. 

Tytuł 
Ilość rozdyspo-

nowanych 
egzemplarzy 

Afisz / Plakat 
Apel Głównego Inspektora Pracy do rolników. 210 
Azbest wciąż zabija 104 
Bezpieczna opieka nad chorym bez narażania się na obciążenia mięśniowo-szkieletowe. 190 
Twoja pierwsza praca. Bezpiecznie od startu! Młodzi pracownicy - bezpieczny start 25 
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Broszura  
Azbest - podręcznik dobrych praktyk (książka SLIC) 60 
Co należy wiedzieć o oznakowaniu CE M. Jędrzejewska 145 
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy -poradnik dla pracodawców zakładów wytwa-
rzających napoje piwowarskie, gazowane i spirytusowe. 13 

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy. Materiał pomocniczy dla pracodawcy. Lista 
kontrolna  z komentarzem. 160 

Hałas w środowisku pracy  129 
Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik dla pracowników służby zdrowia 351 
Państwowa Inspekcja Pracy - informator 250 
Poradnik społecznego inspektora pracy. T. Rutkowski 300 
Pracuj bezpiecznie! Poradnik dla rolników. Z. Serwański 272 
Prawo pracy. Poradnik dla podejmujących pierwszą pracę. Młodzi pracownicy - bezpieczny start.  
M. Wacikowska 519 

Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy. P. Wojciechowski 916 
Przygoda na wsi. Zobacz co ci zagraża! 520 
Sprzęt roboczy - minimalne wymagania (z listą kontrolną) 32 
Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy  400 
Zapobieganie schorzeniom dolnej części kręgosłupa. Informacje dla pracowników transportu. By lżej 
było nosić 435 

Ulotka  
Bezpieczeństwo dzieci na wsi - Lista kontrolna 346 
Bezpieczeństwo pracy. Środki transportu w budownictwie 65 
Czas pracy kierowców 748 
Czas pracy, wynagrodzenia. Młodzi pracownicy - bezpieczny start 190 
Hałas. Ochrony indywidualne 26 
Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy? Informacje dla pracowników handlu i 
transportu. 700 

Jak zadbać o swój układ mięśniowo-szkieletowy? Informacje dla pracowników służby zdrowia. 353 
Młodzi pracownicy w twojej firmie. Młodzi pracownicy - bezpieczny start 30 
Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach 370 
Ochrona pracy pracownic w ciąży 20 
Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo pracy 40 
Pierwsza umowa o pracę. Młodzi pracownicy - bezpieczny start 250 
Pilarki łańcuchowe w gospodarstwie rolnym - bezpieczna eksploatacja 211 
Pilarki tarczowe - bezpieczna eksploatacja 138 
Praca na wysokości - zasady bezpieczeństwa 47 
Praca w czasie wakacji. Młodzi pracownicy - bezpieczny start 30 
Pracodawco! Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy 250 
Ręczne prace transportowe - zgodnie z przepisami i zasadami 100 
Równouprawnienie w pracy 50 
Stres w pracy 685 
Uwaga wykopy 65 
Wolontariat. Młodzi pracownicy - bezpieczny start 30 
Płyty DVD "Kultura bezpieczeństwa" 52 

 
Dystrybucji materiałów dot. bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie dokonywano również 
podczas spotkań inspektorów pracy z sołty-
sami, rolnikami indywidualnymi (wizytacje 
gospodarstw i prac polowych) oraz właści-
cielami i dzierżawcami gospodarstw rolnych 
należących do zasobów Agencji Nierucho-
mości  Rolnych, w tym podczas wizytacji 
gospodarstw zgłoszonych do współorgani-
zowanego przez Okręg konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne”. Wydawnic-
twa PIP trafiły również do Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie w celu dystry-
bucji wśród rolników przez placówki ODR 
na terenie województwa; część materiałów 
trafiła do uczestników kursów dla kombajni-
stów organizowanych przez ODR; ulotki i 
plakaty zostały także rozpropagowane za 
pośrednictwem niektórych wiejskich urzę-
dów gminy. Według oceny partnerów spo-
łecznych wydawnictwa PIP są dobrze opra-
cowanym materiałem informacyjnym i szko-

leniowym, stanowiącym dogodną formę 
promocji wiedzy z zakresu prawa pracy 
oraz działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy. Wszystkie wydawnictwa w postaci 
ulotek, broszur, plakatów i opracowań in-
formacyjno-promocyjnych cieszyły się du-
żym zainteresowaniem wśród odbiorców. 
Dużym powodzeniem cieszyły się także 
wydawnictwa PIP w wersji elektronicznej (w 
2007 roku odnotowano 45521 wizyt na 
stronie www.olsztyn.oip.pl). 
 
e)   Doradztwo dla partnerów społecznych  
  

Działalność Okręgu związana z udzie-
laniem porad z zakresu prawa pracy cieszy 
się wielkim zainteresowaniem zarówno ze 
strony pracowników, jak i pracodawców. 
Świadczy o tym fakt utrzymującej się od lat 
dużej liczby udzielonych porad oraz pisem-
nych odpowiedzi na zapytanie prawne. 
Ogólne dane dot. udzielanych porad praw-
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nych zostały zamieszczone w dziale II ni-
niejszego sprawozdania (patrz punkt 2.6.). 

Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do 
poradnictwa udzielanego związkom zawo-
dowym i społecznej inspekcji pracy, które 
są naturalnymi sojusznikami PIP w zakresie 
ochrony pracy. Związki zawodowe i spo-
łeczna inspekcja pracy, które znają swoje 
uprawnienia i rozwiązania prawne, mogą 
być skutecznym podmiotem przyczyniają-
cym się do poprawy stanu przestrzegania 
prawa w zakładach. Porady prawne udzie-
lone przedstawicielom związków zawodo-
wych najczęściej dotyczyły zagadnień, któ-
re bezpośrednio związane są z przedmio-
tem ich działalności. Przedstawiciele związ-
ków zawodowych zwracają się o wyjaśnie-
nie zagadnień związanych z ochroną praw-
ną działalności organizacji związkowych, 
rolą organizacji związkowych w uzgadnia-
niu regulaminu pracy i wynagradzania oraz 
regulaminu zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych. Pojawiły się również zapy-
tania dotyczące warunków płacy oraz czasu 

pracy. Udzielano również porad dotyczą-
cych dyskryminacji i mobbingu oraz powo-
ływania rad pracowników w zakładach pra-
cy. 
 
f)  Kontrole z inicjatywy związków zawodo-

wych
 

W trakcie 186 kontroli prowadzonych w 
roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
podejmowali współpracę z przedstawicie-
lami związków zawodowych. W trakcie 
kontroli inspektorzy pracy informowali part-
nerów o zakresie prowadzonej kontroli. 
Ponadto w tematyce kontroli uwzględniono 
problemy i spostrzeżenia wniesione przez 
przedstawicieli związków zawodowych.  

W 2007 roku w celu rozpatrzenia skarg 
związków zawodowych przeprowadzono 42 
kontrole. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, najczęściej były to skargi wniesione 
przez komisje zakładowe NSZZ „Solidar-
ność” (prawie połowa skarg). 

Tabela nr 7.5. 
Zakres przedmiotowy skarg związków zawodowych 

Przedmiot skargi Zasadne Bezzasadne Brak 
Informacji Razem 

Nawiązanie stosunku pracy 8  2 2 12 
Czas pracy 9  3 1 13 
Wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne 11 6 1 18 
Urlopy wypoczynkowe 1  2   1 4 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6  3 0 9 
Warunki pracy, bhp 4  5 0 9 
Dyskryminacja w stosunkach pracy  4  6  2 12 
Ra7dy pracowników 0  1  0 1 
Pozostałe 1  0 0 1 

                 R a z e m 44 28 7 79 

 
Problematyka poruszana w skargach 

zgłoszonych przez związki zawodowe nie 
odbiega zasadniczo od tematyki skarg pra-
cowniczych. Skargi związkowe obejmowały 
przede wszystkim zagadnienia związane z 
naruszeniem przepisów dot. wypłaty wyna-
grodzenia za pracę, czasu pracy, stosunku i 
zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych. Znaczną liczbę stanowią skargi, które 
poruszają zagadnienia dotyczące ogółu 
pracowników, choć występują także skargi 
w sprawach indywidualnych. Przeprowa-
dzone kontrole potwierdziły, że większość 
skarg związkowych była zasadna lub czę-
ściowo zasadna 

W wyniku kontroli przeprowadzonych 
na skutek skarg związków zawodowych 
inspektorzy pracy skierowali do pracodaw-
ców 151 wniosków oraz 33 decyzje. Środki 
te dotyczyły zarówno spraw podnoszonych 
przez związki zawodowe jak i innych spraw 
podjętych przez inspektorów w trakcie kon-
troli. Z dostępnych (na dzień sporządzania 

sprawozdania) informacji wynika, że wyko-
nano 32 decyzje i 123 wnioski. W efekcie 
realizacji tych środków prawnych usunięto 
szereg nieprawidłowości. Na przykład jeden 
z pracodawców wypłacił należne świadcze-
nia pieniężne (15.103,04zł). Mając to na 
uwadze, można stwierdzić, że skargi 
związkowe są skuteczną formą realizacji 
jednego z podstawowych celów organizacji 
związkowej, jakim jest obrona praw i intere-
sów pracowniczych wynikających z przepi-
sów prawa pracy. Można pokusić się o 
stwierdzenie, że obecność w zakładzie 
pracy związków zawodowych jest gwaran-
cją, że sygnał o naruszeniach prawa pracy 
dotrze do inspekcji pracy. Skargi i wnioski 
do inspekcji pracy traktowane są przez 
organizacje związkowe jako skuteczny śro-
dek egzekwowania od pracodawców prze-
strzegania prawa pracy. Zazwyczaj kontrole 
inspektorów pracy doprowadzają do przy-
wrócenia praworządności w stosunkach 
pracy oraz zlikwidowania szeregu nieprawi-
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dłowości w obszarze bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, w tym zagrożeń wypadkowych. 
Jednakże należy podkreślić, że w zdecy-
dowanej większości zakładów pracy nasze-
go regionu związki zawodowe nie działają. 

 
g)   Społeczna inspekcja pracy
 

W 2007 roku inspektorzy pracy prze-
prowadzili 7 szkoleń dla 84 społecznych 
inspektorów pracy. Przeważnie organizato-
rami tych szkoleń były związki zawodowe 
szczebla regionalnego. Przedmiotem szko-
leń były następujące zagadnienia: zakłado-
we postępowanie powypadkowe, ocena 
ryzyka zawodowego, zagadnienia prawne 
związane z funkcjonowaniem społecznej 
inspekcji pracy. Uczestnicy szkoleń otrzy-
mali wydany przez PIP „Poradnik Społecz-
nego Inspektora Pracy” wraz z płytą CD. 
Oprócz poradnika, w trakcie spotkań prze-
kazywano także inne wydawnictwa PIP 
(najczęściej związane tematycznie z poru-
szanymi zagadnieniami). 

W 2007 roku społecznym inspektorom 
pracy udzielono w sumie 168 porad (praw-
nych i technicznych) oraz w 2 przypadkach 
odpowiedzi udzielono na piśmie.  

W roku sprawozdawczym  inspektorzy 

pracy podczas 68 kontroli współdziałali ze 
społeczną inspekcją pracy. Na wniosek 
społecznego inspektora pracy przeprowa-
dzono 1 kontrolę, w 18 przypadkach in-
spektorzy pracy przeprowadzili kontrolę 
wspólną ze społecznym inspektorem pracy, 
a w 50 powiadomiono go o wynikach kon-
troli. W trakcie 82 kontroli prowadzonych w 
roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
monitorowali działalność społecznych in-
spektorów pracy w ostatnich 12 miesiącach 
kalendarzowych. Z badań wynika, że w 21 
zakładach wydali oni 101 zaleceń i 23 uwa-
gi, a w pozostałych przypadkach nie korzy-
stali ze swoich uprawnień. 
 

*** 
Na zakończenie niniejszego działu na-

leży dodać, że od lat sojusznikiem PIP w 
zakresie działalności promocyjnej i prewen-
cyjnej są dziennikarze. W ostatnich latach 
daje się zauważyć ze strony mass mediów 
duże zainteresowanie naszą działalnością, 
o czym świadczy np. liczba publikacji popu-
laryzujących działalność inspektorów. Na 
przykład w roku 2007 roku ukazało się  381 
artykuły (co daje średnio ponad 32 artyku-
łów miesięcznie). 

 
Tabela nr 7.6. 

Wybrane przykłady współpracy OIP ze środkami masowego przekazu  
 

Publikacje prasowe 

 Liczba artykułów i informacji nt.: 
a) przestrzegania przepisów bhp i wypadków przy pracy – 128, 
b) naruszania prawa w stosunkach pracy – 96, 
c) działalności PIP – 157. 

Porady prawne 

Liczba porad prawnych, komentarzy dotyczących obowiązującego prawa – 72 (przede wszystkim porady i komenta-
rze zamieszczane w cotygodniowym dodatku do „Gazety Olsztyńskiej” pn. „Praca i Edukacja” oraz porady udzielone 
za pośrednictwem stacji radiowych). 

Uczestnictwo w audycjach radiowych (uczestniczono w 22 audycjach), np.: 

W czerwcu rzecznik prasowy OIP dziennikarce regionalnego Radia Olsztyn udzielił informacji nt. zagrożeń wypadko-
wych oraz działań promocyjno-prewencyjnych prowadzonych przez Okręg w rolnictwie indywidualnym. Materiał 
został wykorzystany w cyklicznej audycji publicystycznej Radia Olsztyn, pt. „Codzienność”. 
W październiku rzecznik prasowy OIP wziął udział w cyklicznym programie publicystycznym radia WAMA pt. „Studio 
Radia WAMA”. Głównym tematem rozmowy był zakres podmiotowy  i interpretacja GIP dot. nowelizacji kodeksu 
pracy wprowadzającej zakaz pracy w handlu w dni świąteczne, w kontekście dnia Wszystkich Świętych. 
W październiku Okręgowy Inspektor Pracy wziął udział w cyklicznym programie publicystycznym radia WAMA pt. 
„Studio Radia WAMA”. Głównym tematem rozmowy był wzrost liczby wypadków w budownictwie oraz cel i harmono-
gram działań OIP w zakresie realizacji kampanii „MNIEJ DŹWIGAJ”. 
W październiku Okręgowy Inspektor Pracy wziął udział w audycji publicystycznej Radia Olsztyn pt. „CODZIEN-
NOŚĆ”. Głównym tematem programu były zagrożenia związane z pracą w biurze, dyskryminacja pracowników, stres 
w miejscu pracy, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach biurowych. Poruszono ponadto kwestię adresatów i 
celowości kampanii „MNIEJ DŹWIGAJ”, organizowanej przez PIP. 

Uczestnictwo w audycjach telewizyjnych (uczestnictwo w 5 audycjach), np.: 

W styczniu Okręgowy Inspektor Pracy wziął udział w cyklicznym programie publicystycznym „OPINIE”, emitowanym 
bezpośrednio po regionalnym programie informacyjnym TVP 3 pn. „Panorama Warmii i Mazur”. Głównym tematem 
rozmowy były wyniki kontroli inspektorów pracy przeprowadzonych w okresie przedświątecznym w supermarketach. 
Ponadto poruszono temat wyroku elbląskiego sądu w sprawie wytoczonej sieci „Biedronka” przez byłą pracownicę. 
Na ten temat wypowiadał się ponadto radca prawny reprezentujący tą pracownicę przed sądem. 
W kwietniu rzecznik prasowy OIP poinformował lokalne i regionalne mass media o zaplanowanych kontrolach placó-
wek handlowych w okresie przed Świętami Wielkanocnymi. Głównym tematem wypowiedzi Okręgowego Inspektora 
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Pracy i rzecznika prasowego OIP był zakres kontroli oraz nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w sklepach przez 
inspektorów pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych przed Bożym Narodzeniem, a także w ramach rutynowych 
działań w roku 2006. Materiały z wypowiedziami OIP i rzecznika zostały wyemitowane przez TVP 3 (w programie 
informacyjnym pn. „Panorama Warmii i Mazur”), Radio Olsztyn, Radio ESKA i Radio WAMA. Ponadto w dniu 6 
kwietnia ekipa TVP 3 Oddział w Olsztynie towarzyszyła inspektorowi pracy i rzecznikowi OIP w kontroli jednego z 
olsztyńskich supermarketów, w efekcie czego wypowiedź inspektora pracy nt. zakresu i wstępnych ustaleń kontroli 
została wykorzystana w regionalnym programie informacyjnym „Panorama Warmii i Mazur”, a także na antenie ogól-
nopolskiej – w nadawanej przez TVP 2 „Panoramie”. Temat został wykorzystany także przez regionalną prasę. 
We wrześniu rzecznik prasowy OIP wziął udział w cyklicznym programie publicystycznym olsztyńskiego oddziału 
TVP 3 pt. „OPINIE”. Głównym tematem rozmowy, w której uczestniczył ponadto Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP, było zatrudnianie młodzieży i studentów przy pracach sezonowych 
i dorywczych. 

Wywiady pracowników OIP (prasa - 34, radio - 56, tv - 27), np.: 

W lipcu Okręgowy Inspektor Pracy udzielił wywiadu kablowej Telewizji Olsztyn.  Głównym tematem wypowiedzi, 
zamieszczonej w programie informacyjnym „FLESZ”, była nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. 
W sierpniu podczas prac dociepleniowych jednego z olsztyńskich bloków doszło do śmiertelnego upadku z wysokości 
pracownika firmy budowlanej. Na temat okoliczności wypadku oraz stanu warunków pracy i wypadkowości w budow-
nictwie w dniu 13 sierpnia dla lokalnych i regionalnych mass mediów (m.in. Radia Olsztyn, TVP 3 Oddział w Olsztynie 
i „Gazety Olsztyńskiej”) wypowiadali się Zastępca OIP ds. Prawno-Organizacyjnych, inspektor pracy badający zda-
rzenie i rzecznik prasowy OIP. Materiał z wypowiedziami pracowników OIP wyemitowano w programie informacyjnym 
TVP 3 pn. „Panorama Warmii i Mazur”. Wypadek był ponadto tematem audycji radiowych, kilku artykułów prasowych 
i publikacji internetowych, w których wykorzystano wypowiedzi i opinie pracowników OIP. 
We wrześniu Okręgowy Inspektor Pracy udzielił dziennikarce radia ESKA obszernego wywiadu dotyczącego: wypad-
kowości przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa, działań OIP w zakresie prewencji wypadkowej, 
zagrożeń w rolnictwie indywidualnym oraz założeń i planów OIP w zakresie realizacji na terenie Warmii i Mazur 
kampanii „MNIEJ DŹWIGAJ”. Materiał z rozmowy był kilkakrotnie wykorzystywany w serwisach informacyjnych radia. 
W październiku Okręgowy Inspektor Pracy udzielił wywiadu dziennikarce telewizji POLSAT. Tematem rozmowy było 
przestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy dot. wypłacania wynagrodzenia, zakazu dyskryminacji 
pracowników oraz mobbingu. 
W listopadzie  Okręgowy Inspektor Pracy udzielił wywiadu dziennikarce Radia Olsztyn. Tematem rozmowy były 
odnotowane przez OIP przypadki nieprzestrzegania przez pracodawców w dniu 11 listopada zakazu handlu. Wypo-
wiedź została kilkakrotnie wyemitowana w serwisach informacyjnych Radia. 

Konferencje prasowe (OIP zorganizował 3 konferencje), np.: 

W czerwcu w siedzibie OIP odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu Apelu Głównego Inspektora 
Pracy do rolników oraz omówieniu kwestii zagrożeń wypadkowych w rolnictwie indywidualnym, a także działań pre-
wencyjno-promocyjnych OIP w tym zakresie. Podczas spotkania w siedzibie OIP zaprezentowano m.in. informację 
nt. wypadków przy pracy zaistniałych w województwie warmińsko-mazurskim w bieżącym roku (wraz z opisami i 
dokumentacją fotograficzną) oraz film obrazujący nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy 
wizytujących w ubiegłych latach gospodarstwa podczas żniw. Ponadto dziennikarzom przedstawiono przyjętą z 
dużym zainteresowaniem propozycję udziału w zaplanowanych na okres wakacji spotkaniach pracowników OIP z 
dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich przebywających na obozach zorganizowanych przez ZHP.  
Efektem udziału mass mediów (dwie stacje radiowe – Radio Olsztyn i Radio WAMA, „Gazeta Olsztyńska” oraz TVP 3 
Oddział w Olsztynie) były m.in. obszerne materiały z wypowiedziami Okręgowego Inspektora Pracy i pracowników 
OIP wyemitowane przez wymienione powyżej stacje radiowe i TVP 3 (w programie informacyjnym „Panorama Warmii 
i Mazur”). 

 

Kampanie promocyjne organizowane w mediach 

Kampania „Mniej Dźwigaj” (prasa - 17 publikacji; radio - 12 materiałów z wypowiedziami pracowników Okręgu; tele-
wizja - 4 materiały), np.: 
W lipcu w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „MNIEJ DŹWIGAJ”, której współorganizatorem 
był OIP Olsztyn. W konferencji wzięło udział ponad 110 osób – pracodawców (w tym z 4 zakładów służby zdrowia - 
szpitali, firm budowlanych i zakładów przemysłu drzewnego), przedstawicieli firm szkoleniowych, pracowników orga-
nów nadzoru i kontroli oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców z regionu Warmii i Mazur. Patronat 
medialny nad konferencją objęły redakcje TVP 3 Oddział w Olsztynie, „Radio Olsztyn” i czasopismo „Promotor”, 
czego efektem były m.in. wypowiedzi Okręgowego Inspektora Pracy, dot. zagrożeń zawodowych występujących 
najczęściej w przedsiębiorstwach woj. warmińsko mazurskiego i założeń kampanii PIP „Przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego”, wyemitowane na antenie Radia Olsztyn i zamieszczone w programie informacyjnym TVP 3 
pt. „Panorama Warmii i Mazur”. 
Kampania informacyjno-prewencyjna w rolnictwie indywidualnym (prasa - 18 publikacji; radio - 15 materiałów z wy-
powiedziami pracowników OIP; telewizja - 8 materiałów; internet – 12 publikacji), np.: 
W dniach 16-17 czerwca w miejscowości Stare Pole odbyły się XIV Żuławskie Targi Rolne, w których uczestniczyli 
Zastępca OIP ds. Prawno-Organizacyjnych oraz inspektorzy pracy z OIP i Oddziału PIP w Elblągu zajmujący się 
prowadzeniem działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie. Podczas Targów został rozstrzygnięty regionalny 
etap konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2007”, którego głównym organizatorem była Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, a współorganizatorem OIP w Olsztynie. W czasie Targów odbył się jeszcze jeden konkurs z 
zakresu wiedzy nt. zagadnień bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pn. „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, 
którego uczestnikami byli rolnicy i ich rodziny zwiedzający Targi (w sumie ok. 80 osób). Podczas targów funkcjono-
wało wspólne stoisko informacyjne KRUS i PIP, na którym eksponowano wydawnictwa nt. zagrożeń wypadkowych w 
rolnictwie. Dla laureatów - zwycięzców obu konkursów OIP w Olsztynie ufundował nagrody rzeczowe, które podczas 
uroczystego podsumowania wręczył Zastępca OIP. 
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Podsumowując, osiągnięciu trwałych 
efektów w zakresie praworządności w sto-
sunkach pracy oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy służy – obok działań kontrolno-
nadzorczych – systematycznie i konse-
kwentnie prowadzona działalność prewen-
cyjna i promocyjna w dziedzinie ochrony 
pracy. Nadal niezbędne jest więc: 
− prowadzenie działań prewencyjnych, 

szczególnie w rolnictwie indywidualnym, 

− wzmacnianie kontaktów z partnerami 
społecznymi, a w szczególności z dzia-
łaczami zakładowych struktur związko-
wych, 

− kontynuowanie doradztwa i działań edu-
kacyjnych w obszarach ochrony pracy, 

− kontynuowanie współpracy z mediami w 
zakresie upowszechniania i promocji 
zagadnień ochrony pracy. 
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VIII. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY,  

ORGANAMI KONTROLI I NADZORU  
NAD WARUNKAMI PRACY  

 
W 2007 roku Okręgowy Inspektorat 

Pracy przy realizacji swoich zadań współ-
działał ze związkami zawodowymi, organi-
zacjami pracodawców, organami samorzą-
du załogi, radami pracowników, społeczną 
inspekcją pracy oraz z organami admini-
stracji 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 orga-
nami samorządu terytorialnego. Podstawo-
wym celem współpracy z organami władzy, 

organami nadzoru i kontroli warunków pra-
cy oraz innymi instytucjami i organizacjami 
była koordynacja podejmowanych działań 
oraz doskonalenie przepływu informacji – 
dla skuteczniejszego rozwiązywania pro-
blemów ochrony pracy. 
 

*** 
W 2007 roku kontynuowaliśmy zasad-

nicze kierunki aktywności Okręgu w sferze 
współdziałania z organami władzy. 

 

Tabela nr 8.1. 

Współdziałanie z organami władzy, związkami, ZUS w trakcie prowadzonych kontroli 
 

Liczba kontroli Organ 

Ogółem Wspólnych Na wniosek 
organu 

współdziała-
jącego 

Powiadomie-
nie o wyni-

kach kontroli 
przeprowa-

dzonej samo-
dzielnie przez 

OIP 
1. 2. 3. 4. 5. 

 

Parlamentarzyści 2 - 2 - 

Organ władzy wykonawczej 6 3 3 - 

Samorząd terytorialny 110 - - 110 

Związki zawodowe 229 - 43 186 

Społeczna Inspekcja Pracy 68 18 - 50 

Urzędy pracy 18 - 9 9 

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych 93 - 10 83 

Urząd Skarbowy 37 - 6 31 

Inne 10 3 3 4 
 

Razem 573 24 76 473 
   
 W 2007 roku Okręgowy Inspektor Pra-
cy kontynuował, ustalone w latach po-
przednich, główne kierunki współpracy z 
parlamentarzystami z regionu Warmii i 
Mazur. Przedstawiciele Okręgu odbyli wiele 
spotkań z parlamentarzystami. Kontakty 
polegały przede wszystkim na:  

− udostępnianiu posłom informacji o aktu-
alnym stanie warunków pracy i prze-
strzegania prawa pracy przez praco-
dawców, 

− przekazaniu parlamentarzystom z terenu 
województwa „Sprawozdania Okręgo-
wego Inspektora Pracy w Olsztynie z 
działalności prowadzonej w 2006 roku”,  
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− przedstawieniu programu działania 
Okręgowego Inspektoratu Pracy na rok 
2007, 

− omawianiu bieżących problemów ochro-
ny pracy podczas spotkań z udziałem 
parlamentarzystów, 

− rozpatrywaniu zgłoszonych przez parla-
mentarzystów skarg i interwencji doty-
czących przestrzegania przepisów pra-
wa pracy. 

Z inicjatywy parlamentarzystów w 2007 r. 
inspektorzy pracy Okręgu przeprowadzili 
dwie kontrole.  Problematyka pierwszej z 
nich dotyczyła nieprawidłowości w zakresie 
ewidencjonowania godzin pracy, zwolnień 
lekarskich oraz urlopów wypoczynkowych, 
jak również niewypłacania przez pracodaw-
cę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 
Domniemane nieprawidłowości w większo-
ści potwierdziły się. Wprawdzie w ewidencji 
czasu pracy nie potwierdzono pracy w go-
dzinach nadliczbowych, jednakże w trakcie 
kontroli przeprowadzonej w zakładzie w 
sobotę stwierdzono, że pracownicy świad-
czyli pracę, nie potwierdzając przybycia do 
pracy na liście obecności. Przeprowadzają-
cy kontrolę inspektor pracy, zbadał również 
stan przestrzegania przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładzie. W wyniku 
stwierdzonych nieprawidłowości zastosował 
odpowiednie środki prawne, mające na celu 
doprowadzenie do stanu zgodnego z pra-
wem. Druga kontrola miała na celu ustale-
nie czy nie doszło do naruszenia przepisów 
prawa w stosunku do pracownicy, która 
zwróciła się do pracodawcy z prośbą o 
rozwiązanie umowy o pracę na mocy poro-
zumienia stron, a następnie złożyła pismo z 
prośbą o cofnięcie tego wniosku. Kontrola 
wykazała, że pracodawca zaakceptował 
prośbę pracownicy o rozwiązanie umowy o 
pracę na mocy porozumienia stron, jak 
również jej pisemną prośbę o cofnięcie tego 
wniosku, jeszcze przed upływem terminu 
wskazanego w piśmie. Oznacza to, że nie 
doszło do rozwiązania umowy o pracę, a 
tym samym do naruszenia przepisów prawa 
w tym zakresie. 
 

W roku sprawozdawczym współpraca 
z organami administracji rządowej, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, przybierała 
różne formy – począwszy od okresowych 
spotkań, wspólnych inicjatyw (w rodzaju np. 
organizowania konkursów i innych przed-
sięwzięć promujących ochronę pracy), po-
przez kontrole przeprowadzane przez in-
spektorów pracy na wniosek tych organów, 
a skończywszy na szkoleniach z zakresu 
prawa pracy. Na przykład: 

− w marcu nadinspektor pracy Okręgu 
uczestniczył w zorganizowanym w 
Urzędzie Wojewódzkim spotkaniu orga-
nizacyjnym dotyczącym działań kontrol-
nych w tzw. agencjach towarzyskich, sa-
lonach masażu oraz klubach „odnowy 
biologicznej”. Spotkanie zorganizowano 
w związku z pismem Marka Surmacza 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji; 

− w lipcu w Urzędzie Wojewódzkim w 
Olsztynie odbyła się konferencja „Mniej 
dźwigaj” związana z kampanią pod tą 
samą nazwą, której koordynatorem na 
terenie Europy była Europejska Agencja 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Pa-
tronat nad konferencją objął Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski. Wzięli w niej 
udział  przedstawiciele CIOP-PIB, Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemio-
logicznej, olsztyńskiego Oddziału 
PFRON, oraz  inspektorzy bhp z terenu 
Warmii i Mazur.  W programie konferen-
cji znalazło się również wystąpienie 
przedstawiciela Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Olsztynie, który zaprezento-
wał problematykę zagrożeń mięśniowo-
szkieletowych u osób pracujących w 
wybranych zawodach; 

− w lipcu Okręgowy Inspektor Pracy, na 
zaproszenie Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, wziął udział w posiedzeniu 
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkie-
go Zespołu Reagowania Kryzysowego, 
którego głównym tematem była poprawa 
bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i 
młodzieży w okresie wakacji letnich. 
Podczas spotkania Okręgowy Inspektor 
Pracy przedstawił informację nt. staty-
styki wypadkowej w rolnictwie indywidu-
alnym oraz przyczyn wypadków i działań 
prewencyjnych PIP w rolnictwie. Przed-
stawił również Apel Głównego Inspekto-
ra Pracy do rolników, a także poinfor-
mował zgromadzonych o konkursach 
organizowanych przez Okręg dla rolni-
ków i dzieci, wizytacjach prac żniwnych 
oraz współpracy z Warmińsko-Mazurską 
Chorągwią ZHP w zakresie organizacji 
spotkań z dziećmi i młodzieżą z terenów 
wiejskich przebywających na obozach 
prowadzonych przez ZHP. 

 
W 2007 roku kontynuowano współpra-

cę z organami administracji samorządo-
wej wszystkich szczebli (wojewódzkiego, 
powiatowego, gminnego). Podobnie jak w 
roku ubiegłym, organa te były w szczegól-
ności zainteresowane pomocą Okręgu w 
zakresie popularyzacji wśród pracodawców 
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(w formie seminariów szkoleniowych) za-
gadnień prawa pracy. W związku z powyż-
szym, w roku sprawozdawczym wiele uwagi 
poświęcano współpracy w tym zakresie. 
Wspólnie z organami administracji samo-
rządowej organizowano spotkania szkole-
niowo-informacyjne. Na spotkaniach tych 
przedstawiciele okręgowego inspektoratu 
pracy prowadzili szkolenia dot. prawa pracy 
oraz prezentowali najważniejsze problemy 
wynikające z działalności kontrolno-
nadzorczej oraz prewencyjnej prowadzonej 
przez inspektorów pracy. Na przykład: 
− w 6 lutym rzecznik prasowy Okręgu 

uczestniczył, na zaproszenie rzecznika 
prasowego Urzędu Miasta w Olsztynie, 
w spotkaniu Komisji ds. Mediów i Pro-
mocji Programu „Bezpieczny Olsztyn”, 
powołanej przez Prezydenta Miasta 
Olsztyna. Głównym celem programu 
jest realizacja przedsięwzięć zwiększa-
jących bezpieczeństwo mieszkańców 
miasta. W spotkaniu uczestniczyli po-
nadto rzecznicy prasowi Komendy Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży Pożar-
nej, Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej 
Policji oraz dziennikarze lokalnych 
mass mediów. Głównym tematem spo-
tkania była organizacja pod patronatem 
Prezydenta Olsztyna konkursu „Lider 
Bezpieczeństwa”, skierowanego za-
równo do instytucji, jak i osób fizycz-
nych szczególnie zaangażowanych w 
poprawę ogólnie pojmowanego bezpie-
czeństwa mieszkańców Olsztyna. Spo-
tkanie zakończyło się wytypowaniem 
Olsztyńskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Bezpieczeństwa zrzeszającego 
pracodawców z terenu miasta jako 
kandydata do tytułu; 

− w maju w Olsztynie odbyła się konfe-
rencja naukowo-szkoleniowa „Integra-
cja osób niepełnosprawnych na otwar-
tym rynku pracy”, zorganizowana pod 
patronatem Marszałka Województwa 
przez Dyrektora Wojewódzkiego Ze-
społu Medycyny Przemysłowej oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego. W konferencji 
uczestniczył Zastępca OIP ds. Prawno-
Organizacyjnych oraz nadinspektor 
pracy koordynator tematów związanych 
z zatrudnianiem osób niepełnospraw-
nych, który wygłosił wykład nt. „Udziału 
Państwowej Inspekcji Pracy w realizacji 
zadań wynikających z ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych”. 
Uczestnikami konferencji byli przedsta-
wiciele instytucji i organizacji związa-

nych z rynkiem pracy i doradztwem za-
wodowym. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. Tadeusz Plawgo Po-
seł PIS oraz Miron Sycz Przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

  
W 2007 roku Okręg podejmował współ-

pracę ze związkami zawodowymi oraz 
społeczną inspekcją pracy. Współpracę 
podejmowano w szczególności w zakresie 
prewencji i promocji ochrony pracy (patrz 
rozdział VII niniejszego sprawozdania). 
Planując działania kontrole uwzględniano 
wnioski zgłaszane przez te organy. Istotną 
formą współpracy ze związkami zawodo-
wymi, podobnie jak w latach poprzednich, 
było rozpatrywanie zgłoszonych przez nich 
skarg.  
 

W roku sprawozdawczym współpraca 
Okręgu z urzędami pracy polegała przede 
wszystkim na uzyskiwaniu, w związku z 
kontrolami w zakładach, od jednostek po-
wiatowych (PUP) informacji o pozostawaniu 
pracowników w rejestrze osób bezrobot-
nych. Ponadto inspektorzy pracy przepro-
wadzili 9 kontroli na wniosek urzędów pracy 
a w 9 przypadkach powiadomili o wynikach 
kontroli. 

 
 Współpraca Okręgowego Inspektoratu 
Pracy z ZUS w 2007 roku związana była 
przede wszystkim z zagadnieniem kontroli 
legalności zatrudnienia. Inspektorzy pracy 
Okręgu informowali Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przede wszystkim o niezgło-
szenia pracujących do ubezpieczenia spo-
łecznego, nieodprowadzaniu przez praco-
dawców składek na ubezpieczenie spo-
łeczne i Fundusz Pracy (51 zawiadomień) 
oraz o błędach w formularzach ZUS-IWA 
(32 zawiadomienia). Ponadto inspektorzy 
pracy w ubiegłym roku przeprowadzili 10 
kontroli na wniosek ZUS. W związku z prze-
jęciem przez PIP z dniem 1 lipca 2007 roku 
obowiązków w zakresie kontroli legalności 
zatrudnienia, w dniu 3 lipca w siedzibie 
Okręgu zorganizowano dla inspektorów 
pracy szkolenie, podczas którego pracow-
nik Oddziału ZUS w Olsztynie wygłosił wy-
kład nt. „Praktycznych aspektów kontroli 
prawidłowości naliczania i odprowadzania 
przez pracodawców składek na Fundusz 
Pracy”. 
 
 W 2007 roku w 31 przypadkach in-
spektorzy pracy, w związku z wątpliwo-
ściami dot. kwestii podatkowych, powiado-
mili organy skarbowe o ustaleniach po-
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kontrolnych. Sześć kontroli przeprowadzo-
no na wniosek Urzędu Skarbowego. 

 
Współpraca z sądami dot. przede 

wszystkim orzecznictwa sądowego w spra-
wach o wykroczenia przeciwko osobom 
wykonującym pracę zarobkową (patrz roz-
dział II pkt 2.4. „Postępowanie w sprawach 
o wykroczenia...” niniejszego sprawozda-
nia). Na wniosek sądów pracy Okręg udo-
stępnił 26 dokumentacji pokontrolnych. 

 
Przedstawiciele Okręgowego Inspekto-

ratu Pracy w 2007 roku wzorem lat po-
przednich podejmowali również współpracę 
z innymi organami, w tym z przedstawicie-
lami samorządów gospodarczych i za-
wodowych.  

Na przykład, w lutym  Zastępca OIP 
ds. Nadzoru  spotkał się z prezesem War-
mińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Głównym tematem roz-
mowy była realizacja w 2006 roku, a podpi-
sanego w marcu 2005 roku „Porozumienia 
o współpracy miedzy instytucjami” oraz 
harmonogram działań OIP, szczególnie 
tych o charakterze prewencyjnym, na 2007 
rok. Ponadto Zastępca OIP poinformował 
kierownictwo Izby o organizowanych przez 
PIP konkursach dla pracodawców oraz 
statystyce wypadkowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem budownictwa.  

W kwietniu Okręgowy Inspektor Pracy 
uczestniczył w VI Zjeździe Sprawozdaw-
czym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. W okolicz-
nościowym wystąpieniu Okręgowy Inspek-
tor przedstawił delegatom Zjazdu informa-
cję dot. m.in. wyników przeprowadzonych w 
2006 roku kontroli w przedsiębiorstwach 
budowlanych oraz zbadanych przez inspek-
torów Okręgu wypadków przy pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem zdarzeń za-
istniałych podczas prac budowlanych.  

W marcu w siedzibie Izby Rzemieślni-
czej w Olsztynie odbył się wojewódzki finał 
siódmej edycji ogólnopolskiego konkursu 
„Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy dla uczniów z zakładów rze-
mieślniczych”, adresowanego do pracowni-
ków młodocianych zatrudnionych w zakła-
dach rzemieślniczych w celu nauki zawodu. 
W organizację konkursu zaangażowały się 
następujące instytucje: Warmińsko Mazur-
ska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Olsztynie, Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty (przed-
stawiciele tych instytucji weszli również w 
skład komisji konkursowej).  

W czerwcu w Olsztynie odbyła się kon-
ferencja podsumowująca projekt „Handicap 
plus. Badania problemu niepełnosprawno-
ści na Warmii i Mazurach”. Na zaproszenie 
organizatorów - Warmińsko-Mazurskiego 
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz 
Olsztyńskiej Szkoły Biznesu, w konferencji 
uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy.  

 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 

mimo braku sformalizowanej formy współ-
pracy między Okręgowym Inspektoratem 
Pracy w Olsztynie a organami samorządo-
wymi różnych środowisk, kontakty oraz 
wymiana informacji w sprawach interesują-
cych obie strony utrzymywana jest na bie-
żąco.  

Reasumując, stwierdzić należy, że w 
roku sprawozdawczym, Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Olsztynie kontynuował wyty-
czone i ustalone w ramach porozumień z 
poszczególnymi organami władzy, kierunki 
współdziałania na rzecz ochrony pracy. 
Wzorem lat poprzednich odbywało się to 
przede wszystkim poprzez organizowanie i 
uczestniczenie w różnego rodzaju spotka-
niach i konferencjach, na których omawiano 
problemy i zagadnienia związane z popra-
wą przestrzegania przepisów prawa pracy, 
jak również na organizacji szkoleń, w któ-
rych uczestniczyli przedstawiciele organów 
współdziałających. Kontynuowano również 
praktykę przeprowadzania kontroli na wnio-
sek tych organów, które były na bieżąco 
informowane o wynikach podjętych działań. 
Podczas licznych spotkań przekazywano 
informacje na temat bieżącej działalności 
Państwowej Inspekcji Pracy w regionie oraz 
aktualnego stanu warunków pracy i prze-
strzegania prawa pracy przez pracodawców 
w województwie warmińsko-mazurskim.  

Uważamy za celowe dalsze kontynu-
owanie prowadzonych w 2007 roku form 
współpracy z parlamentarzystami, organa-
mi administracji terenowej, samorządu tery-
torialnego, gospodarczego oraz zawodo-
wego, gdyż umożliwiały one przekazywanie 
podczas organizowanych spotkań, najistot-
niejszych spraw dotyczących przestrzega-
nia przepisów prawa pracy, w tym bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 

 
*** 

W 2007 roku Okręgowy Inspektorat 
Pracy współpracował ze wszystkimi orga-
nami nadzoru i kontroli. Poza wzajemnym 
informowaniem się o stwierdzonych nie-
prawidłowościach, Okręg współdziałał z 
wymienionymi organami poprzez organizo-
wanie wspólnych spotkań oraz działań o 
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charakterze promocyjno-prewencyjnym. 
Taką współpracę podejmowaliśmy również 

z innymi instytucjami i organizacjami zajmu-
jącymi się problematyką ochrony pracy. 

 
Tabela nr 9.2. 

Współdziałanie z organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w ramach kontroli 
 

Liczba kontroli Organ 

Ogółem Wspólnych Na wniosek 
organu 

współdziała-
jącego 

Powiadomie-
nie o wyni-

kach kontroli 
przeprowa-

dzonej samo-
dzielnie przez 

OIP 
1. 2. 3. 4. 5. 

 

Inspekcja Sanitarna 8 - - 8 

Urząd Dozoru Technicznego 47 - - 47 

Transportowy Dozór Techniczny 1 - 1 - 

Urząd Górniczy 3 2 - 1 

Prokuratura 51 - 1 50 

Policja  84 19 22 43 

Straż Pożarna 8 - 1 7 

Inspekcja Ochrony Środowiska 1 - - 1 

Państwowy Nadzór Budowlany 251 1 - 250* 

Inspekcja Transportu Drogowego 4 - 1 3 

Inne (np. Straż Graniczna, służby 
celne) 28 15 3 10 
 

Razem 486 37 29 420 
 

* w tym przekazywanie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (art. 56 ustawy Prawo budowlane) 

 
W 2007 roku współpraca Okręgu z In-

spekcją Sanitarną przybierała następujące 
formy: 
- w ramach współdziałania organy PIP i 

Inspekcji Sanitarnej wzajemnie informo-
wały się w zakresie stwierdzenia niewy-
konania przez pracodawców decyzji 
jednego z organów, 

- Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeka-
zał do Okręgu dane dotyczące jedno-
stek uprawnionych do wykonywania ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych 
środowiska pracy, 

- informowanie Inspekcji Sanitarnej o 
zakładach objętych przez Okręg wzmo-
żonym nadzorem,  

- współdziałanie w zakresie prewencji w 
rolnictwie indywidualnym (np. wspólne 
organizowanie konkursów). 

Ponadto inspektorzy pracy w 8 przypad-
kach poinformowali Inspekcję Sanitarną o 
wynikach kontroli. 
  

W roku sprawozdawczym współpraca 
z Urzędem Dozoru Technicznego polega-
ła przede wszystkim na przekazywaniu 
przez Okręg informacji o stwierdzonych 
przypadkach wykorzystywania urządzeń 
bez wymaganych zezwoleń lub wbrew de-
cyzji tego organu. W roku 2007 takich in-
formacji do organów UDT skierowano 47, 
m.in. w związku z eksploatacją dźwignic, 
żurawi i urządzeń ciśnieniowych bez decyzji 
UDT zezwalającej na eksploatację tych 
urządzeń. Poza tym inspektorzy pracy kil-
kakrotnie konsultowali się z inspektoratem 
UDT (m.in. w związku z wypadkami przy 
pracy zaistniałymi przy użyciu maszyn i 
urządzeń podlegających dozorowi UDT) w 
sprawie spełnienia wymagań zasadniczych 
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przez eksploatowane dźwignice i żurawie. 
Współpraca między urzędami dotyczyła 
także organizowania wspólnych szkoleń dla 
pracodawców. 
  

W 2007 roku jedną kontrolę w firmie 
transportowej przeprowadzono na wniosek 
Transportowego Dozoru Technicznego. 
 

W 2007 roku inspektor pracy wspólnie 
z przedstawicielem Urzędu Górniczego, 
przeprowadził 2 kontrole w żwirowniach. W 
jednym przypadku poinformowano Urząd 
Górniczy o wynikach kontroli (w piaskowni 
w Elblągu). Ponadto inspektorzy pracy kil-
kakrotnie konsultowali się z Urzędem Gór-
niczym, m.in. w związku z wypadkami przy 
pracy zaistniałymi przy użyciu maszyn i 
urządzeń górniczych eksploatowanych w 
żwirowniach.  

 
W roku sprawozdawczym na wniosek 

prokuratury przeprowadzono jedną kontro-
lę w zakładzie branży transportowej. Po-
nadto inspektorzy pracy 50-krotnie infor-
mowali prokuraturę o wynikach kontroli, w 
tym skierowali 45 zawiadomień o podejrze-
niu popełnieniu przestępstwa (patrz rozdział 
II „2.5. Zawiadomienia prokuratury...” niniej-
szego sprawozdania). W zakresie współ-
pracy PIP z prokuraturą, w grudniu 2007 
roku w Centralnym Ośrodku Doskonalenia 
Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Dębem k/Serocka, odbyło się 
wspólne szkolenie prokuratorów i inspekto-
rów pracy, mające na celu omówienie pro-
blematyki m. in. uprawnień i obowiązków 
inspektorów pracy w toku postępowań kar-
nych dotyczących wypadków przy pracy i 
naruszania praw pracowniczych, mobbingu 
w stosunkach pracy oraz zagadnień prze-
stępczości ubezpieczeniowej obejmującej 
ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. 
Organizatorem szkolenia było Krajowe 
Centrum Szkolenia Kadr Sądów Po-
wszechnych i Prokuratury. 
 

W 2007 roku w 19 przypadkach prze-
prowadzono kontrole wspólne z Policją, a 
w 22 przypadkach przeprowadzono kontro-
le na wniosek tego organu. W kolejnych 43 
przypadkach powiadomiono Policję o wyni-
kach kontroli. Pisma kierowane do Policji 
dotyczyły głównie spraw związanych z pro-
wadzonymi kontrolami w zakresie badania 
wypadków przy pracy. Pisma te zawierały 
m.in. informacje o okolicznościach i przy-
czynach wypadków oraz o zastosowanych 
przez inspektorów pracy środkach praw-
nych i profilaktycznych.  

Z jednostkami Państwowej Straży 
Pożarnej, zarówno szczebla wojewódzkie-
go, jak i rejonowego, utrzymywano na tere-
nie Okręgu w 2007 roku stałe kontakty za-
równo w związku z prowadzonymi kontro-
lami, jak i działaniami prewencyjnymi. Na 
wniosek PSP inspektorzy pracy przeprowa-
dzili jedna kontrolę, a w 7 przypadkach 
poinformowali właściwy oddział PSP 
o wynikach kontroli przeprowadzonej 
w zakładzie i stwierdzonych nieprawidłowo-
ściach. Poza wyżej wymienionymi formami 
współdziałania z jednostkami PSP współ-
pracowano w ramach prowadzonych wśród 
rolników indywidualnych działań profilak-
tycznych, np. akcji szkoleniowo-
prewencyjnych. Było to przede wszystkim 
uczestnictwo w wizytacjach gospodarstw 
rolnych, organizowanie prelekcji w szkołach 
rolniczych, konkursów dla rolników 
i młodzieży itp. 

   
W styczniu Zastępca Okręgowego In-

spektora Pracy ds. Nadzoru  spotkał się z 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Śro-
dowiska. Głównym tematem rozmowy był 
zakres współpracy między urzędami oraz 
plany kontrolne na rok 2007.Współpraca 
pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pra-
cy, a Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska polegała w 2007 
roku przede wszystkim na wymianie opra-
cowań i informacji dotyczących wpływu 
stosowanych technologii na stan środowi-
ska, w tym w szczególności środowiska 
pracy.  W roku 2007 inspektorzy pracy w 1 
przypadku poinformowali organy PIOŚ o 
nieprawidłowościach stwierdzonych w za-
kresie ochrony środowiska. 

 
W 2007 roku współpraca z Delegaturą 

Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie 
sprowadzała się do przekazywania przez 
okręgowy inspektorat pracy sprawozdań 
rocznych z  działalności Okręgu.  
 

W roku sprawozdawczym współpraca 
z organami Nadzoru Budowlanego, 
zwłaszcza  z powiatowymi inspektoratami, 
była, podobnie jak w roku poprzednim,  
bardzo aktywna i efektywna, co było zwią-
zane przede wszystkim z działaniami pre-
wencyjnymi Okręgu w budownictwie, kon-
trolami placów budów oraz tzw. odbiorami 
inwestycyjnymi. Na przykład w lutym Za-
stępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. 
Nadzoru spotkał się z Wojewódzkim In-
spektorem Nadzoru Budowlanego. Podczas 
spotkania omówiono szczegółowo harmo-
nogram i zakres wspólnych działań kontrol-
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nych i prewencyjnych na 2007 rok, ze 
szczególnym uwzględnieniem kontroli dot. 
ręcznego dźwigania ciężarów i przestrze-
gania innych przepisów bhp w zakładach 
budowlanych oraz podsumowano przebieg 
współpracy w roku 2006. Ponadto podczas 
rozmowy poruszono kwestię współpracy w 
zakresie odbiorów inwestycyjnych. W ra-
mach współpracy przeprowadzono 1 kon-
trolę wspólną, a w 250 przypadkach poin-
formowano inspektorów Nadzoru Budowla-
nego o wynikach kontroli (w zdecydowanej 
większości powiadomienia były związane z 
odbiorami inwestycyjnymi). Inną formą 
współpracy było przesyłanie przez Oddziały 
Nadzoru Budowlanego do Okręgu decyzji 
zezwalających na budowę, co znacznie 
ułatwiło rozpoznanie i lokalizację zakładów 
przed kontrolami budów prowadzonych na 
terenie działalności Okręgu. 
 

W styczniu  Zastępca Okręgowego In-
spektora Pracy ds. Nadzoru  spotkał się z 
Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji 
Transportu Drogowego. Podczas spotka-
nia omówiono harmonogram i zakres 
wspólnych działań kontrolnych i prewencyj-
nych na 2007 rok oraz podsumowano prze-
bieg współpracy w 2006 roku. Ponadto 
podczas rozmowy poruszono kwestię 
wspólnych działań kontrolnych w zakresie 
zagadnień dot. czasu pracy kierowców oraz 
przewozu materiałów niebezpiecznych. 
Ogółem w 2007 roku w 3 przypadkach in-
spektorzy pracy powiadomili inspektorów 
ITD o wynikach kontroli w firmach transpor-
towych, a w jednym przypadku przeprowa-
dzili kontrolę na wniosek ITD. 

 
W 2007 roku inspektorzy pracy, w 

związku z przejęciem obowiązków w zakre-
sie legalności zatrudnienia, przeprowadzili 
12 kontroli wspólnych z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej i Służby Celnej. W 
zdecydowanej większości kontrole dotyczy-
ły zatrudnienia cudzoziemców w lokalach o 
charakterze gastronomiczno-usługowo-
rozrywkowym znajdujących się na terenie 
Elbląga i powiatu elbląskiego. 

 
W roku sprawozdawczym, podobnie 

jak w latach poprzednich, Okręgowy In-
spektorat Pracy w Olsztynie, wspólnie z 
Oddziałami KRUS, zorganizował wiele 
szkoleń, konkursów i olimpiad adresowa-
nych do rolników, uczniów szkół rolniczych, 
jak również uczniów wiejskich szkół pod-
stawowych. Współpraca ta obejmowała 
także wizytacje prac żniwnych oraz organi-
zowanie wystaw i pokazów promujących 

nowoczesny i bezpieczny sprzęt rolniczy 
oraz nowoczesne technologie produkcji. Na 
szczególną uwagę zasługuje współpraca 
Okręgu z KRUS w Olsztynie w zakresie 
organizacji na szczeblu regionalnym ogól-
nopolskiego konkursu dla rolników indywi-
dualnych „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne”.  Wiele z tych imprez i przedsięwzięć na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwach rolnych prowadzono we 
współpracy z ZHP oraz ośrodkami do-
radztwa rolniczego. Do ciekawych i efek-
tywnych działań  prowadzonych w Okręgu 
można zaliczyć spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą z terenów wiejskich przebywających 
na obozach letnich zorganizowanych przez 
Warmińsko-Mazurską Komendę Związku 
Harcerstwa Polskiego. Dzieci i młodzież 
przejawia duże zainteresowanie zagadnie-
niami bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 
Poprzez takie prelekcje można było dotrzeć 
do szerokiej rzeszy młodych ludzi. Ogółem 
w okresie lipiec-sierpień pracownicy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 
odbyli 12 spotkań z dziećmi i młodzieżą 
przebywającymi na obozach wakacyjnych. 
Podczas tych spotkań omawiano Apel 
Głównego Inspektora Pracy do rolników i 
wykaz prac w rolnictwie zabronionych dzie-
ciom, prezentowano filmy edukacyjne. W 
sumie z wiedzą dotyczącą  zagrożeń w 
rolnictwie pracownicy Okręgu dotarli do 
prawie 850 dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjów mieszkających na wsi. 

 
W 2007 roku podobnie, jak w latach 

poprzednich, Okręgowy Inspektorat Pracy 
współpracował z Uniwersytetem Warmiń-
sko-Mazurskim w zakresie działań promo-
cyjnych w rolnictwie. W kwietniu na terenie 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie odbyły eliminacje okręgowe XXXI 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolni-
czych, której celem jest popularyzacja 
wśród młodzieży szkół rolniczych z terenu 
województwa warmińsko-mazurskiego i 
kilku ościennych powiatów wiedzy fachowej 
dotyczącej rolnictwa, ogrodnictwa, ekono-
miki, żywienia człowieka i ochrony środowi-
ska.  W rywalizacji uczestniczyło 131 
uczniów i absolwentów szkół średnich, któ-
rzy startowali w następujących blokach 
tematycznych: produkcja roślinna, produk-
cja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja 
rolnictwa, żywienie człowieka i gospodar-
stwo domowe i agrobiznes. Okręgowy In-
spektorat Pracy w Olsztynie, na zaprosze-
nie władz Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, po raz piąty  znalazł się 
wśród współorganizatorów Olimpiady fun-
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dując jedną z nagród rzeczowych. W uro-
czystości wręczenia nagród laureatom eta-
pu okręgowego Olimpiady uczestniczył 
Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, 
który podczas okolicznościowego wystą-
pienia przedstawił informację nt. działań 
prewencyjnych Okręgu w rolnictwie indywi-
dualnym. Podobny był temat wygłoszonej 
dla ponad 60 uczniów – uczestników Olim-
piady przez inspektora pracy odpowiedzial-
nego w Okręgu za działania promocyjno-
prewencyjne w rolnictwie prelekcji, podczas 
której zaprezentowano także zagadnienia 
dot. zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. 
Ponadto pracownicy Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy – inspektor pracy oraz rzecznik 
prasowy OIP zorganizowali na terenie Uni-
wersytetu stoisko informacyjne, na którym 
udzielano porad oraz eksponowano wy-
dawnictwa PIP dot. m.in. bhp w rolnictwie 
oraz kampanii „Młodzi Pracownicy – Bez-
pieczny Start”. 

Ponadto inspektorzy Okręgu, na proś-
bę władz Uniwersytetu, prowadzili w roku 
sprawozdawczym zajęcia dla słuchaczy 
Podyplomowego Studium BHP. Głównymi 

tematami wykładów były: podstawy prawne 
ochrony pracy oraz zagrożenia chemiczne 
i fizyczne w środowisku pracy. 

 
*** 

W 2007 roku, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Olsztynie, podejmował także 
współpracę o charakterze międzynarodo-
wym. Mianowicie, w październiku pracę 
Okręgu poznawało troje inspektorów li-
tewskiej inspekcji pracy. Celem wizyty 
było poznanie zasad funkcjonowania i 
uprawnień polskich inspektorów oraz strony 
praktycznej kontroli PIP w budownictwie. 
Pierwszego dnia wizyty inspektorzy z Litwy 
spotkali się z kierownictwem Okręgu oraz 
szefami instytucji związanych z budownic-
twem - Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, Olsztyńskiej 
Izby Budowlanej i Nadzoru Budowlanego 
oraz przedsiębiorcami z firm budowlanych. 
Następnie wizytowano prace budowlane 
prowadzone na drodze krajowej nr 16, a 
drugiego dnia wizyty budowę budynku 
mieszkalnego w Olsztynie. 
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IX.  WYPADKI PRZY PRACY – DANE STATYSTYCZNE 

 
Jak wynika ze wstępnych danych 

Urzędu Statystycznego, w województwie 
warmińsko-mazurskim w 2007 roku w 4179 
wypadkach przy pracy zostało poszkodo-
wanych 4213 osób, tj. o 388 osób więcej 
niż w roku poprzednim. Nasz region należy 
do regionów, w których od lat notuje się 
najwyższy wskaźnik częstości wypadków 

przy pracy (w 2006 r. dla regionu wynosi on 
przeszło 11, a dla całego kraju prawie 9). 

W 2007 roku najwięcej poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy odnotowano 
w przetwórstwie przemysłowym, handlu i 
naprawach, budownictwie, ochronie zdro-
wia i opiece społecznej, administracji pu-
blicznej oraz edukacji.  

 
Tabela nr 9.1. 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg działów gospodarki narodowej - w województwie warmiń-
sko-mazurskim w latach 1999-2007 

Wyszczególnienie Rok 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 301 225 190 164 159 164 144 138 152 
Rybołówstwo i rybactwo 11 7 8 7 6 2 5 2 bd 
Górnictwo i kopalnictwo 17 10 10 10 10 11 13 4 16 
Przetwórstwo przemysłowe 2100 2022 1763 1585 1599 1579 1631 1706 1890 
Zaopatrzenie w energię 81 84 101 79 93 82 73 81 96 
Budownictwo 455 440 358 284 293 258 238 290 320 
Handel i naprawy 335 314 268 278 332 344 345 357 444 
Hotele i restauracje 38 26 28 25 44 45 32 61 69 
Transport, składowanie 212 257 208 185 215 172 184 180 194 
Pośrednictwo finansowe 39 31 23 17 24 17 21 15 18 
Obsługa nieruchomości i firm 159 140 106 119 251 242 182 136 170 
Administracja publiczna 168 166 189 216 223 244 222 236 213 
Edukacja 190 176 182 148 132 148 204 201 169 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 359 336 280 252 322 353 330 328 319 
Pozostała działalność usługowa 89 81 56 62 86 63 83 90 143 

Razem: 4554 4315 3770 3431 3789 3724 3707 3825 4213 
 

W roku sprawozdawczym o 5 (z 16 w 
2006 r. do 21 w 2007 r.) wzrosła liczba 
śmiertelnych ofiar wypadków, a liczba osób, 
które wskutek wypadku przy pracy doznały 
ciężkich obrażeń ciała spadła o 6 (z 40 w 

2006 r. do 34 w 2007 r.). Dane odnośnie 
płci wyraźnie wskazują na zdecydowaną 
przewagę mężczyzn wśród poszkodowa-
nych. 

Tabela nr 9.2. 
Śmiertelne ofiary wypadków oraz poszkodowani, którzy wskutek wypadku doznali ciężkich obrażeń 

ciała - w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2007  
Wyszczególnienie śmiertelne ciężkie 

 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 2 2 1 4 3 1 
Rybołówstwo i rybactwo - - - - - - 
Górnictwo i kopalnictwo 1 - 1 - - 1 
Przetwórstwo przemysłowe 4 5 9 15 21 12 
Zaopatrzenie w energię - - 2 - - 1 
Budownictwo 3 4 4 4 3 4 
Handel i naprawy 3 2 1 5 4 7 
Hotele i restauracje - - - 1 - - 
Transport, składowanie - 1 2 6 1 1 
Pośrednictwo finansowe - - - - - - 
Obsługa nieruchomości i firm 1 - - 2 1 1 
Administracja publiczna 1 - - - 2 2 
Edukacja - 1 - - 3 2 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna - - - - 2 2 
Działalność usługowa - 1 1 - - - 

Razem: 15 16 21 37 40 34 
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Tabela nr 9.3. 
Płeć poszkodowanych Liczba poszkodowanych 

Mężczyzna  2979 
Kobieta 1234 

 
Dominujące wydarzenia powodujące 

uraz to: uderzenie przez obiekt w ruchu 
(przeszło 21% ogółu wydarzeń) zderzenie, 
uderzenie w nieruchomy obiekt (przeszło 

21% ogółu wydarzeń), oraz kontakt z 
przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowa-
tym (prawie 21% ogółu wydarzeń). 

Tabela nr 9.4. 
     Wydarzenie powodujące uraz Liczba 

poszkodo-
wanych 

Kontakt z prądem elekt., ekstremalną temperaturą, niebezpieczną subst. i preparat. chem.  126 
Tonięcie, zakopanie, zamknięcie 6 
Zderzenie, uderzenie w nieruchomy obiekt 892 
Uderzenie przez obiekt w ruchu 901 
Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym 873 
Uwięzienie, zmiażdżenie 296 
Obciążenie fizyczne lub psychiczne 468 
Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia 109 
Inne wydarzenia 502 
Brak informacji 40 

 
Dominujące wydarzenia będące odchyle-
niem od stanu normalnego powodujące 
wypadek to: poślizgnięcie, potknięcie się, 
upadek osoby (przeszło 25% ogółu wyda-
rzeń), uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, 
ześlizgnięcie, upadek, złamanie się czynni-

ka materialnego (prawie 19% ogółu wyda-
rzeń) oraz utrata kontroli na maszyną, 
środkiem transportu, transportowanym ła-
dunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzę-
ciem (prawie 17% ogółu wydarzeń).

Tabela nr 9.5. 
     Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Liczba 

poszkodo-
wanych 

Odchylenie związane z elektrycznością, wybuch, pożar 29 
Wyrzut, wyciek, emisja substancji chemicznych 90 
Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, złamanie się czynnika materia. 799 
Utrata kontroli nad maszyną, śr. transp., ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem 705 
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby 1069 
Ruch ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych) 456 
Ruch ciała z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazów wewnętrznych) 623 
Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność 134 
Inne odchylenie 260 
Brak informacji 48 
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Podstawowym zadaniem Państwowej In-
spekcji Pracy jest skuteczne przywracanie 
porządku prawnego w stosunkach pracy. Przy 
czym rolą urzędu nie jest zastępowanie praco-
dawcy w zakresie nałożonych na niego obo-
wiązków w sferze ochrony pracy, a jedynie 
podejmowanie działań przewidzianych prawem 
w celu zapewnienia należytego wywiązywania 
się przez niego z tych obowiązków. Z praktyki 
inspektorów pracy wynika, że normy prawa 
pracy są dziś przez pracodawców zbyt często 
naruszane. Mając to na uwadze, naszą dzia-
łalność kontrolno-nadzorczą staramy się ukie-
runkować w szczególności na zakłady charak-
teryzujące się niekorzystną sytuacją w dziedzi-
nie warunków pracy oraz w zakresie prze-
strzegania praworządności w stosunkach pra-
cy. Oprócz działań kontrolno-nadzorczych, 
podejmujemy również inne działania prewen-
cyjne oraz promocyjne, w tym mające na celu 
kształtowanie wśród pracodawców i pracobior-
ców nawyków bezpiecznego zachowania w 
procesie pracy, jak i informujące o ustanowio-
nych regulacjach z zakresu ochrony socjalnej 
zatrudnionych. W celu realizacji zadań nałożo-
nych na urząd opracowano długotrwały pro-
gram działania na lata 2007-2009. W 2007 
roku podstawowe działania Okręgu skoncen-
trowane były na realizacji tego programu na 
obszarze województwa warmińsko-
mazurskiego. Planowe kontrole przeprowa-
dzono między innymi w: firmach budowlanych, 
w tym zajmujących się usuwaniem materiałów 
zawierających azbest, placówkach handlo-
wych, zakładach ochrony zdrowia, stacjach 
autogazu, przedsiębiorstwach stosujących 
substancje chemiczne, zakładach przemysłu 
spożywczego oraz gospodarstwach rolnych.  

Analiza wyników kontroli i dostępnych, na 
dzień sporządzania niniejszej informacji, da-
nych statystyki publicznej wykazuje, że w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim stan warun-
ków pracy nie jest zadowalający. Wprawdzie 
obserwuje się pewne pozytywne zmiany, jed-
nak zarówno wyposażenie stanowisk pracy, 
jak i warunki, w jakich jest wykonywana praca 
dalekie są od standardów obowiązujących w 
rozwiniętych krajach europejskich. W roku 
sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 
więcej niż w roku poprzednim nieprawidłowości 
o największym ciężarze gatunkowym, czyli 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzi. Znajduje to odzwier-
ciedlenie w liczbie wydawanych decyzji 
wstrzymania prac oraz skierowania pracowni-
ków do innych prac (w 2006 roku wydano 621 
decyzji wstrzymania prac i 165 decyzji skiero-

wania do innych prac, a w 2007 roku wydano 
odpowiednio 713 i 202 decyzje). W naszym 
województwie odnotowuje się wysoki poziom 
wskaźnika częstości wypadków przy pracy 
(jeden z najwyższych w kraju). Według do-
stępnych danych, w 2007 roku – w porównaniu 
z 2006 rokiem – wzrosła liczba wypadków przy 
pracy (o 9,7%). Niewątpliwie wiąże się to 
m.in. z realnym wzrostem gospodarczym, o 
którym świadczą dane makroekonomiczne. 
Istotny wpływ na pogorszenie stanu wypadko-
wości ma również emigracja zarobkowa wy-
kwalifikowanych pracowników i zastępowanie 
ich pracownikami, którzy nie posiadają nie-
zbędnych kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to 
zwłaszcza budownictwa, które od lat cechuje 
niezadowalający poziom bezpieczeństwa pra-
cy. Branża ta traci z roku na rok wielu fachow-
ców w związku z otwarciem rynków pracy kra-
jów UE. W ocenie inspektorów pracy, główną 
przyczyną niezadowalającego stanu bezpie-
czeństwa jest obniżanie kosztów pracy przez 
pracodawców oraz brak troski o zdrowie i życie 
pracowników. Niepokoi również sytuacja w 
przetwórstwie przemysłowym. W tym kontek-
ście zwracają uwagę wyniki kontroli zakładów, 
w których stosowane są substancje i preparaty 
chemiczne stwarzające zagrożenie pożarem i 
wybuchem. Spośród 20 skontrolowanych za-
kładów tylko w jednym nie stwierdzono istot-
nych naruszeń przepisów. Na przykład trzech 
na czterech pracodawców nie posiadało udo-
kumentowanej oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa. W ocenie inspektorów 
pracy głównym problemem w kontrolowanych 
zakładach jest brak znajomości zagrożeń i ich 
lekceważenie.  Pracodawcy w dalszym ciągu 
mają problemy z oceną ryzyka zawodowego. 
Nie potrafią oni przede wszystkim zidentyfiko-
wać wszystkich występujących w środowisku 
pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych 
i uciążliwych (dot. to trzech na czterech skon-
trolowanych pracodawców). Ponadto kontrolo-
wani nie zawsze dostrzegają celowość oceny 
ryzyka. Potwierdzają to kontrole przeprowa-
dzone w zakładach wytwarzających napoje: 
spirytusowe, piwowarskie i gazowane. Nato-
miast z kontroli zakładów, w których pracowni-
cy narażeni są na hałas i drgania mechaniczne 
wynika, że wiedza pracodawców na temat 
szkodliwego działaniu tych czynników na orga-
nizm ludzki jest powierzchowna i ogólnikowa. Z 
jednej strony przeważnie przeprowadzają oni 
pomiary hałasu, wprowadzają odpowiednie 
rozwiązania techniczne i organizacyjne, wypo-
sażają pracowników w ochronniki słuchu, z 
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drugiej zaś strony nie przykładają należytej 
wagi do doboru ochronników słuchu. W co 
trzecim skontrolowanym zakładzie nie udo-
stępniono pracownikom instrukcji sposobu 
używania środków ochrony indywidualnej, a w 
sprawozdaniach z pomiarów hałasu nie poda-
wano informacji spójnych z oceną ryzyka za-
wodowego (głównie chodzi o czas narażenia). 
Nadal naruszane są przepisy bhp w placów-
kach handlowych. Przy czym znacznie więcej 
uchybień stwierdza się w małych placówkach 
niż w dużych (wielkopowierzchniowych). W co 
drugiej małej placówce handlowej stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie przygotowania 
pracowników do pracy. Ponadto, w prawie co 
drugim małym sklepie stwierdzano nieprawi-
dłowości w zakresie magazynowania i składo-
wania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych. Wyniki kontroli zakła-
dów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych, w zakresie ręcznego dźwigania 
ciężarów ujawniły nieprawidłowości w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy, a w 
szczególności w zakresie szkoleń bhp, w 
głównej mierze szkoleń okresowych. General-
nie, w programach szkoleń nie uwzględniano 
problematyki związanej z ręcznym przemiesz-
czaniem ciężarów. Takie nieprawidłowości 
stwierdzono u dziewięciu z dziesięciu skontro-
lowanych pracodawców. Wynikają one nie 
tylko z ograniczania wydatków, ale także z 
braku prawidłowej organizacji oraz pomniej-
szania znaczenia (lekceważenia) spraw bhp ze 
strony pracodawców skupiających się głównie 
na prowadzeniu podstawowej działalności. 
Występowały również nieprawidłowości natury 
technicznej, które wymagają pewnych środków 
finansowych, ale możliwych do uzyskania pod 
warunkiem wcześniejszego zaplanowania 
wydatków. Nieprawidłowości w zakresie orga-
nizacji i technicznego wyposażenia stanowisk 
pracy, związanych z dźwiganiem ciężarów, 
stwierdzono w co drugim skontrolowanym w 
ramach tematu zakładzie.  Kontrole na sta-
cjach auto-gazu upoważniają do stwierdzenia, 
że na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 
tych obiektach duży wpływ ma świadomość  
zagrożeń wśród pracodawców i pracowników. 
W ocenie inspektorów pracy, w zakładach tych 
nastąpiła widoczna poprawa, w szczególności 
w zakresie przygotowania pracowników do 
wykonywania pracy. W 2007 roku na 181 
skontrolowanych pracowników 4 nie posiadało 
dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych w 
zakresie tankowania pojazdów LPG, a w 2006 
roku na 143 skontrolowanych 7 nie posiadało 
takich uprawnień. Przeprowadzone kontrole w 
zakresie transportu wewnątrzzakładowego 
wykazały wprawdzie poprawę przestrzegania 
przepisów bhp, jednak nadal stwierdza się 

nieprawidłowości w tym obszarze. Najczęściej 
stwierdzane nieprawidłowości to zastawianie 
dróg transportowych oraz ich zły stan tech-
niczny. Tego typu nieprawidłowości stwierdza-
no u co drugiego pracodawcy. Ponadto, 
stwierdzano brak konserwacji oraz zły stan 
techniczny maszyn i urządzeń transportowych. 
W gospodarstwach rolnych zauważalna jest 
poprawa w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pracy, w tym przy pracach 
żniwnych oraz jesiennych pracach polowych, 
jednak stan warunków pracy w rolnictwie nadal 
nie jest zadowalający. Najwięcej nieprawidło-
wości stwierdza się w małych gospodarstwach 
rolnych. Nadal poważnym problemem, w 
znacznym stopniu decydującym o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy w gospodarstwach rolni-
ków indywidualnych, jest słaba kondycja finan-
sowa gospodarstw oraz opóźnienie technolo-
giczne. Natomiast w branży leśnej, oprócz 
istniejącego zagrożenia wypadkowego, wystę-
puje duże zagrożenie chorobami odkleszczo-
wymi. Tymczasem, większość właścicieli za-
kładów usług leśnych i ich pracownicy lekce-
ważą te zagrożenia. Pracownicy nie są pod-
dawani szczepieniom ochronnym przeciwko 
zapaleniu opon mózgowych oraz badaniom 
lekarskim przesiewowym, z uwagi na znaczne 
koszty tej profilaktyki. Tylko u jednego, na 
dwudziestu skontrolowanych pracodawców, 
prowadzono takie badania i szczepienia.  Po-
nadto w leśnictwie od wielu lat występuje tzw. 
„samozatrudnianie” (w ramach umów cywilno-
prawnych). Obserwuje się wzrost udziału pra-
cujących na podstawie takich umów (w 2006 
roku 13% zatrudnionych na powierzchniach 
leśnych pracowało na podstawie umów cywil-
noprawnych, a w 2007 już 31%). 

Z analizy wyników kontroli wynika, że sto-
sunkowo najwięcej nieprawidłowości, w tym 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracowników, podobnie jak w 
latach ubiegłych stwierdzono w zakładach 
prowadzących działalność budowlaną i pro-
dukcyjną. Przeprowadzona analiza upoważnia 
do stwierdzenia, że najgorszy stan warunków 
pracy jest właśnie w tych zakładach. Analiza 
wyników kontroli nie pozwala w sposób jedno-
znaczny skorelować zależności pomiędzy licz-
bą nieprawidłowości i wielkością zakładu. 

Bardziej złożona niż w obszarze warun-
ków pracy jest globalna ocena przestrzegania 
praworządności w stosunkach pracy. Dokonu-
jąc oceny w tym obszarze opieramy się głów-
nie na analizie wyników działalności kontrolno-
nadzorczej, skarg pracowniczych i prowadzo-
nym poradnictwie prawnym – zarówno w 
aspekcie ilościowym, jak i przedmiotowym. 
Opierając się na tych danych w dalszym ciągu 
negatywnie oceniamy stan praworządności w 
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stosunkach pracy. Szczególnie ważnym spo-
łecznie problemem jest naruszanie przepisów 
o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należ-
nych świadczeniach. Należy podkreślić, że w 
2007 roku w wyniku realizacji decyzji wyda-
nych przez inspektorów pracy wyegzekwowa-
no prawie 700 tys. zł dla 1,8 tys. pracowników, 
przy czym jest to tylko część należnych świad-
czeń, ponieważ ok. 16% decyzji w sprawach 
płacowych nie jest realizowanych. Pracodawcy 
wciąż tłumaczą się głównie trudnościami finan-
sowymi, podczas gdy inspektorzy ujawniają 
inne przyczyny naruszeń przepisów, w tym 
niejednokrotnie oszczędzanie kosztem pra-
cowników w celu sfinansowania innych potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem firmy. Na wy-
sokim poziomie utrzymuje się liczba skarg 
pracowniczych. W roku sprawozdawczym od-
notowano wzrost ich liczby w stosunku do roku 
poprzedniego (w 2006 roku przeprowadzono 
847 kontroli w związku ze skargami, a w 2007 
roku 1008 kontroli). Podobnie jak w latach 
ubiegłych, w roku sprawozdawczym podsta-
wowym przedmiotem skarg było wynagrodze-
nie za pracę i inne świadczenia należne pra-
cownikowi. Złą sytuację w obszarze wynagro-
dzenia za pracę potwierdzają wyniki kontroli 
przeprowadzone w zakresie realizacji przez 
pracodawców wyroków sądów pracy i ugód 
sądowych. Liczba niewykonanych orzeczeń 
wzrosła znacząco w porównaniu do lat po-
przednich (w roku sprawozdawczym stwier-
dzono niewykonanie około 33% orzeczeń, 
wobec 7% w roku poprzednim).  Podobnie jak 
w latach wcześniejszych, prawie połowa nie-
wykonanych orzeczeń dotyczyła należności 
finansowych. W dalszym ciągu zdarza się, że 
sądy grodzkie orzekają zbyt niskie kwoty grzy-
wien dla pracodawców nie wykonujących pra-
womocnych orzeczeń. Jak wynika z obserwacji 
inspektorów pracy pełniących funkcje oskarży-
cieli publicznych, te naruszenia prawa są nie-
jednokrotnie traktowane przez sądy jako wy-
kroczenia „mniejszej wagi”. Opisując stan pra-
worządności w obszarze wynagrodzenia za 
pracę nie należy zapominać, że wiele niepra-
widłowości stwierdza się również w obszarze 
czas pracy. Kontrole inspektorów pracy wyka-
zały, że pracodawcy nagminnie naruszają 
przepisy dotyczące zapewnienia pracownikom 
11 godzinnego odpoczynku dobowego i 35 
godzinnego odpoczynku w każdym tygodniu. 
Należy dodać, że nierzadko pracodawcy nie 
prowadzą lub prowadzą w sposób nierzetelny 
ewidencję czasu pracy w celu ukrycia rzeczy-
wistej liczby przepracowanych godzin przez 
pracowników. Takie praktyki powodują, że 
pracownicy nie otrzymują na przykład wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych. U wielu pracodawców problemem jest 

udzielanie pracownikom urlopów wypoczynko-
wych w przysługującym im wymiarze w roku 
kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli 
do nich prawo, nie później niż do końca pierw-
szego kwartału następnego roku kalendarzo-
wego. W 2006 roku takie nieprawidłowości 
stwierdzono u trzech na czterech skontrolowa-
nych pracodawców, a w 2007 roku już u czte-
rech na pięciu.  W ocenie inspektorów pracy, 
podstawową przyczyną tych nieprawidłowości 
jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników 
w stosunku do faktycznych potrzeb. Niepoko-
jące są także wyniki kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących umów o pracę, prowa-
dzenia akt osobowych pracowników oraz treści 
wydawanych świadectw pracy. Po wynagro-
dzeniu to najczęstszy temat skarg kierowanych 
do inspektora pracy. Znacznie mniej nieprawi-
dłowości stwierdza się w zakresie przestrze-
gania przepisów dotyczących ochrony pracy 
młodocianych oraz uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. 

Zgodnie z wymogami nowej ustawy o PIP, 
w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
prowadzili także kontrole w zakresie przestrze-
gania przepisów ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. W trakcie tych 
kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości.  W 
co siódmym zakładzie stwierdzono, że pra-
cownikowi nie potwierdzono na piśmie umowy 
o pracę. Co czwarty pracodawca wbrew obo-
wiązkowi nie zawiadomił w formie pisemnej 
właściwego powiatowego urzędu pracy o za-
trudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezro-
botna lub powierzeniu jej wykonywania innej 
pracy zarobkowej. Jeden na dziesięciu skon-
trolowanych pracodawców nie odprowadzał 
składki na Fundusz Pracy lub odprowadzał ją 
po terminie. 

 
*** 

Stan ochrony pracy oraz stan przestrze-
gania przepisów ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy w kontrolowa-
nych zakładach województwa warmińsko-
mazurskiego jest zróżnicowany. Wyniki kontroli 
wskazują, że stan ochrony pracy w dużej mie-
rze zależy od kondycji ekonomicznej zakładu. 
Pracodawcy znajdujący się w dobrej kondycji 
ekonomicznej wprowadzają nowoczesne tech-
nologie i urządzenia produkcyjne. Działania te 
pozytywnie skutkują w sferze warunków pracy 
wpływając na eliminację lub ograniczenie za-
grożeń zdrowia pracowników i zmniejszenie 
uciążliwości pracy. Jednocześnie pracodawcy 
znajdujący się w dobrej sytuacji ekonomicznej 
zazwyczaj zapewniają pracownikom lepsze 
warunków spożytkowania efektów pracy. Do-
strzegając pozytywne przykłady, należy jedno-
cześnie podkreślić, że w znacznej liczbie za-
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kładów wyposażenie stanowisk pracy, jak i 
warunki, w jakich praca jest wykonywana nie 
dorównuje standardom europejskim. Z niepo-
kojem obserwujemy niewłaściwe podejście do 
prawa pracy części regionalnych, rodzimych i 
zagranicznych pracodawców działających w 
naszym województwie, w tym znajdujących się 
w dobrej sytuacji ekonomicznej. Należy pod-
kreślić, że stan ochrony pracy wynika nie tylko 
ze złej woli, ale również z braku doświadcze-
nia, nieumiejętności rozpoznawania zagrożeń 
dla zdrowia i życia pracowników oraz sposo-
bów ograniczania ryzyka zawodowego. Z prak-
tyki inspektorskiej wynika, że systematyczne 
kontrole i towarzyszące im działania informa-
cyjno-doradcze przyczyniają się do poprawy 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. Dzięki naszym dzia-
łaniom w 2007 roku ograniczona została liczba 
zagrożeń zawodowych, usunięto wiele naru-
szeń uprawnień pracowniczych, a także wy-
eliminowano wiele przypadków nielegalnej 
pracy. W naszej ocenie, warunkiem trwałej 
poprawy stanu ochrony pracy jest ustanowie-
nie stabilnego, spójnego prawa pracy oraz 
konsekwentne, rygorystyczne egzekwowanie 
jego przestrzegania. Mając to na uwadze, a w 
szczególności stan przestrzegania prawa 
przez pracodawców, nadal nie widzimy możli-
wości odejścia od metod represyjnych na rzecz 
szeroko rozumianej prewencji. Niemniej po-
dzielamy pogląd, że członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej zobowiązuje do wprowadzania 
metod i form działalności obowiązujących w 
krajach unijnych, które znacznie odeszły od 
metod represyjnych. Uważamy, że należy 
wzmacniać działania popularyzatorsko-
doradcze. Takie działania powinny być adre-
sowane do jak najszerszej grupy odbiorców. W 
naszej ocenie proporcje między działaniami 
kontrolno-nadzorczymi, a innymi działaniami 
prewencyjnymi muszą być starannie wyważo-
ne. 

Wyniki naszej działalności z ostatnich lat 
upoważniają do przedstawienia wniosków oraz 
propozycji działań nakierowanych na uzyska-
nie poprawy przestrzegania prawa pracy oraz 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W celu realizacji tych 
celów konieczne jest kontynuowanie działań 
kontrolno-nadzorczych i innych działań pre-
wencyjnych, wprowadzenie zmian w prawie 
oraz doskonalenie funkcjonowania Państwowej 
Inspekcji Pracy. Większość wniosków oraz 
propozycji działań przedstawionych w latach 
ubiegłych nadal jest aktualna. 
  
W naszej opinii zasadne jest: 

 Zdecydowane przeciwdziałanie zjawiskom 
patologicznym w sferze ochrony pracy po-
przez koncentrację działań na dziedzinach 
gospodarki i konkretnych zakładach, w któ-
rych występują: największe nasilenie naru-
szeń dotyczących praworządności w sto-
sunkach pracy oraz największe zagrożenia 
zawodowe i wypadkowe. 

 Konsekwentne egzekwowanie przestrze-
gania przepisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.   

 Dalsze rozwijanie działań prewencyjnych 
oraz działań promujących ochronę pracy.  

 Dążenie do zmiany postrzegania zagad-
nień ochrony pracy przez ogół społeczeń-
stwa i kształtowania nawyków bezpieczne-
go stylu życia poprzez popularyzację za-
gadnień ochrony pracy w jak najszerszych 
kręgach społeczeństwa, z uwzględnieniem 
rolnictwa indywidualnego.  

 Kontynuowanie działań ukierunkowanych 
na ujednolicenie metod i form działania PIP 
z metodami i formami stosowanymi w Unii 
Europejskiej. 

 Dokonanie zmian w prawie, w celu 
usprawnienia pracy inspektorów pracy. W 
związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej, inspektorzy pracy spotykają 
się z utrudnieniami w wykonywaniu dzia-
łalności kontrolno-nadzorczej. Upoważnie-
nie do przeprowadzenia kontroli powinno 
zawierać oznaczenie przedsiębiorcy obję-
tego kontrolą. Nie zawsze jest to możliwe 
przed podjęciem kontroli (na przykład w 
przypadku, gdy pracodawca nie zgłosił 
rozpoczęcia działalności /ew. zmian/). W 
skargach niejednokrotnie skarżący nie 
oznaczają pracodawcy w sposób precyzyj-
ny. W tych przypadkach konieczność do-
starczenia upoważnienia wydłuża kontrolę. 
Utrudnione jest ponadto przeprowadzanie 
kontroli budów, w szczególności tych, na 
których prace wykonuje wielu podwyko-
nawców. Dopiero wejście na budowę 
umożliwia identyfikację pracodawców w 
sposób jednoznaczny i wystawienie upo-
ważnienia.  

 Konsekwentne doskonalenie i wdrażanie 
ustanowionych systemowych rozwiązań 
motywujących pracodawców do podejmo-
wania działań na rzecz ochrony pracy, tj. 
zróżnicowanej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe, uzależnionej od kategorii ry-
zyka zawodowego występującego w danej 
branży lub zakładzie. 

 Wprowadzenie zmian w prawie celem 
zniesienia biurokratycznych obowiązków 
pracodawców, które nie służą poprawie 
stanu ochrony pracy. Na przykład, w oce-
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nie większości zainteresowanych tą pro-
blematyką celowe byłoby stworzenie cen-
tralnego rejestru prowadzących działalność 
gospodarczą (pracodawców). Na praco-
dawcy ciążyłby obowiązek zgłaszania roz-
poczęcia, zmiany lub likwidacji prowadzo-
nej działalności tylko do tego rejestru. Zain-
teresowane urzędy powinny mieć zapew-
niony dostęp do takiego rejestru. Przyjęcie 
tego rozwiązania powinno być połączone z 
ujednoliceniem (uproszczeniem) zasad 
ewidencji prowadzących działalność (Re-
gon, NIP). Takie rozwiązanie zaspokoiłoby 
oczekiwania zarówno pracodawców, jak 
i zainteresowanych urzędów. 

 Zwiększenie efektywności procesu kontro-
lno-nadzorczego poprzez doskonalenie 

zasad doboru zakładów do kontroli (konse-
kwentne kontrolowanie oraz stosowanie 
wszystkich dostępnych środków oddziały-
wania wobec pracodawców, którzy upo-
rczywie naruszają przepisy). 

 Dalsze praktyczne zapoznawanie kadry 
PIP z najnowszymi technologiami i rozwią-
zaniami stosowanymi w dziedzinie bezpie-
czeństwa pracy. 

 Zapewnienie swobodnego dostępu do 
danych posiadanych przez urzędy staty-
styczne (w szczególności dotyczących wy-
padków przy pracy w poszczególnych za-
kładach), co znacznie ułatwi prowadzenie 
przez inspektorów pracy działalności profi-
laktycznej i kontrolno-nadzorczej. 
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