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Szanowni Państwo! 
 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie w 2016 roku przed-
stawia wyniki działań kontrolno-nadzorczych i pre-
wencyjnych zrealizowanych przez pracowników in-
spekcji pracy na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego. Nakreśla także aktualne, najbardziej 
charakterystyczne, a zarazem niepokojące tendencje 
na rynku pracy oraz diagnozuje stan przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 
i innej pracy zarobkowej. 

Wyniki ubiegłorocznych kontroli (przeprowa-
dzono ich ponad 3,4 tys.) wskazują, że nadal na 
dużą skalę mają miejsce takie negatywne zjawiska, 
jak unikanie zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, bezprawne nadużywanie umów cywilno-
prawnych, nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń 
i innych świadczeń pracowniczych, nierzetelne rozli-
czanie czasu pracy oraz brak odpowiedniej dbałości 
o bezpieczne warunki pracy. Nadal znacząca część 
firm buduje swoją przewagę konkurencyjną niezgod-
nie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia 

społecznego. Odbywa się to kosztem zatrudnionych ludzi, a także kosztem uczciwych, respek-
tujących pracownicze prawa pracodawców i przedsiębiorców, którzy stanowią, co należy pod-
kreślić, zdecydowaną większość w naszym regionie. 

Ubiegłoroczne kontrole inspektorów pracy spowodowały m.in. wyegzekwowanie na 
rzecz przeszło 400 pracowników ponad 600 tys. złotych zaległych wynagrodzeń i innych należ-
ności czy uzyskanie potwierdzenia na piśmie istnienia stosunku pracy oraz zgłoszenia do ubez-
pieczenia społecznego dla ponad 200 osób będących stronami umów cywilnoprawnych lub 
pracujących bez żadnej umowy. Inspektorzy pracy wyeliminowali, wydając ponad 750 decyzji 
wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji,  bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 
w odniesieniu do kilku tysięcy pracowników i innych osób świadczących pracę. Ponadto, 
w ubiegłym roku rozpatrzyliśmy prawie 1300 skarg i udzieliliśmy przeszło 17 tys. bezpłatnych 
porad prawnych. 

Równolegle z kontrolami prowadziliśmy działania promocyjne i prewencyjne, którymi 
objęliśmy w roku sprawozdawczym kilka tysięcy podmiotów - pracodawców i przedsiębiorców, 
organizacje związkowe, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidual-
nych, uczniów czy studentów. Były to chociażby programy edukacyjno-prewencyjne: „Kultura 
bezpieczeństwa”, „Zdobądź Dyplom PIP”, „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym” czy konkursy. 

W roku 2016 rozpoczęliśmy zaplanowaną na dwa lata kampanię, której celem jest 
ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby 
z drewna oraz po raz pierwszy przeprowadziliśmy w okresie wakacyjnym akcję informacyjną 
„Na fali pierwszej pracy”. 

Dziękuję pracownikom za rzetelną i efektywną realizację zadań ustawowych. Składam 
też podziękowania naszym partnerom instytucjonalnym za współpracę i wsparcie Państwowej 
Inspekcji Pracy w jej misji na rzecz skutecznego egzekwowania przepisów prawa pracy oraz 
działaniach prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia zagrożeń wypadkowych, zwiększe-
nia świadomości i poszanowania prawa pracy. 

 
Marek Wójciak 
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie 
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I.  WPROWADZENIE 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej. Nadzór nad 
Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Rada Ochrony 
Pracy, powołana przez Marszałka Sejmu. Państwową Inspekcją Pracy kieruje – powoły-
wany przez Marszałka Sejmu – Główny Inspektor Pracy. Główny Inspektor Pracy wcho-
dzi w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Do sekretariatu Komi-
tetu corocznie przekazywany jest „Raport roczny z działalności inspekcji pracy”. Marsza-
łek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację we-
wnętrzną oraz siedziby i zakres terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. 

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

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

• nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szcze-
gólności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzi-
cielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych, 

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

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

• kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone do stosowania u pracodawców 
wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, w rozumie-
niu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru ryn-
ku oraz prowadzenie postępowań w sprawie takich wyrobów, 

• kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod wzglę-
dem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach, 

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

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

• podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń 
w środowisku pracy, w tym badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy, inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 
indywidualnym, udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i informacji w zakresie prze-
strzegania prawa pracy, podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych 
zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy, 
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• współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrze-
gania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowi-
ska, 

• kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie użycia 
organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

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

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

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pra-
cy, 

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

• wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delego-
waniu pracowników w ramach świadczenia usług, 

• udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków 
ich rodzin 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pra-
cy, 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 charakterze 
oskarżyciela publicznego, 

•  kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, 

• kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości mini-
malnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). 

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

• pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 
zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki orga-
nizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym 
przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez wzglę-
du na podstawę świadczenia tej pracy; 

• podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, porad-
nictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej; 

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

• pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świad-
czenia usług; 

• przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach pro-
wadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świad-
czone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi - w zakresie 
wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). 

 

http://lex.pip.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=1483510778071_814830305&nro=18193655&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-01-04&tknDATA=120%2C121%2C122%2C123%2C124%2C125%2C126%2C127%2C13%2C30%2C31%2C35%2C6%2C8%2C87%2C994%2C1483359623&baseHref=http%3A%2F%2Flex.pip.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1467864&full=1
http://lex.pip.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=1483510778071_814830305&nro=18193655&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-01-04&tknDATA=120%2C121%2C122%2C123%2C124%2C125%2C126%2C127%2C13%2C30%2C31%2C35%2C6%2C8%2C87%2C994%2C1483359623&baseHref=http%3A%2F%2Flex.pip.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1467864&full=1
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W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 
legalności zatrudniania właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności są 
uprawnione do: 

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

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

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

• zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w 
których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

• nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy za-
graża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź dzia-
łalności określonego rodzaju; 

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

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

• nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także 
innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach pod-
legają natychmiastowemu wykonaniu; 

• skierowania do pracodawcy wystąpienia lub wydania polecenia, w razie 
stwierdzenia innych naruszeń niż ww., dot. ich usunięcia, a także wyciągnięcia 
konsekwencji w stosunku do osób winnych; 

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

• skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagro-
dzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgod-
nie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę; 

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

• nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne 
czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków 
przewozu drogowego. 

 
Okręgowy inspektor pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy 

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

Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowego inspektoratu pracy od-
grywają inspektorzy pracy. Są oni uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o 
każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

http://lex.pip.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=1483510778071_814830305&nro=18193655&wersja=-1&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-01-04&tknDATA=120%2C121%2C122%2C123%2C124%2C125%2C126%2C127%2C13%2C30%2C31%2C35%2C6%2C8%2C87%2C994%2C1483359623&baseHref=http%3A%2F%2Flex.pip.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1467864&full=1
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stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy znajduje się 
w Olsztynie. Ponadto w ramach Okręgu działają dwa Oddziały – w Elblągu i Ełku.  

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

 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie zatrudnionych było – według stanu 

na dzień 31 grudnia 2016 roku – 98 osób (3 w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym: 
70 osób w siedzibie Okręgu, 14 osób w Oddziale w Elblągu i 14 osób w Oddziale w Ełku. 
Stan zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2015 rokiem, 
zmniejszył się o 10 osób.  

W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.1. zawarto dane o stanie osobowym Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem czynności służbowych wykonywanych przez 
pracowników.  

 
Tabela nr 1.1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

 

Czynności służbowe 
Liczba  

pracowników 
2015 r. 2016 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 66 60 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych - - 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący 
inne ustawowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne) 14 13 

Pracownicy wykonujący czynności związane z ewidencjonowaniem, przetwarza-
niem i analizowaniem wyników działalności kontrolnej inspektorów pracy 5 4 

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 11 10 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 2 

Razem 108 98 
 

W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.2. zawarto dane o pracownikach Okręgowego In-
spektoratu Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, wykształcenia oraz stażu pracy. 
 

Olsztyn 

 

Ełk 

Elbląg 

 

Olsztyn – Siedziba OIP 

Elbląg, Ełk – Oddziały OIP 
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Tabela nr 1.2. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników OIP w Olsztynie 
  

Wyszczególnienie Liczba osób 
2015 r. 2016 r. 

 

Wiek 

do 30 lat 5 2 
31 – 40 lat 19 17 
41 – 50 lat 43 46 
51 – 60 lat 21 15 

powyżej 60 lat 20 18 
 

Wykształcenie 

wyższe 98 89 
pomaturalne 2 2 
policealne - - 

średnie 6 5 
zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 14 6 
6 – 10 lat 26 25 

11 – 20 lat 43 46 
21 – 30 lat 21 19 

powyżej 30 lat 4 2 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przy realizacji zadań współdziała ze związ-
kami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pra-
cowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do 
Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności 
z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbo-
wych, a także z policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych i organami samorządu terytorialnego. 
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II.  BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 
W MIEJSCU PRACY 

 
2.1. Wypadki przy pracy 

 
W 2016 roku inspektorzy pracy zbadali 80 wypadków przy pracy, z których 12 to 

wypadki zaistniałe w 2015 roku. W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 106 
pracujących, z których 13 poniosło śmierć, 23 doznało ciężkich obrażeń ciała, 70 obrażeń 
lekkich. Ponadto zbadano 5 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy pracy oraz 
6 wypadków osób nie podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu. Z ogólnej liczby zba-
danych wypadków: 

− 61 to wypadki przy pracy pracowników; 
− 16 to wypadki przy pracy osób wykonujących czynności na innej podstawie 

niż stosunek pracy, 
− w 3 wypadkach zbiorowych poszkodowani zostali równocześnie pracownicy 

i osoby wykonujące prace na innej podstawie niż stosunek pracy. 
Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zbadanych wypadków przy pracy oraz poszkodowa-
nych w tych wypadkach w latach 2014-2016 zostały ujęte w tabeli zamieszczonej poniżej. 
 

Tabela 2.1.1. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 
 

 2014 r. 2015 r. 2016 r. 
Liczba zbadanych wypadków przy pracy 83 86 80 
Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 94 120 106 
 

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

Liczba poszkodowanych w wypadkach 
2014 r. 2015 r. 2016 r. 
ogółem 

(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

Przetwórstwo przemysłowe 41 (2/12) 36 (2/11) 31 (4/7) 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 4 (3/0) 6 (0/3) 7 (2/3) 
Budownictwo 22 (2/7) 17 (5/3) 7 (1/5) 
Handel i naprawy 8 (0/3) 4 (0/2) 6 (0/1) 
Usługi administrowania 1 (0/1) 5 (0/4) 5 (1/1) 
Transport i gospodarka magazynowa 4 (3/0) 5 (1/3) 4 (2/0) 
Dostawa wody, gospodarka ściekami 0 (0/0) 3 (0/2) 3 (1/1) 
Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 1 (0/2) 1 (0/0) 1 (0/0) 
Informacja i komunikacja 1 (0/0) 0 (0/0) 1 (0/0) 
Działalność profesjonalna 0 (0/0) 1 (0/0) 1 (0/0) 
Wytwarzanie energii 6 (1/0) 1 (0/1) 0 (0/0) 

 
W świetle powyższych danych należy stwierdzić, że w 2016 roku najwięcej wypad-

ków zostało zbadanych w przetwórstwie przemysłowym, rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie 
oraz budownictwie. W roku sprawozdawczym nastąpił spadek ogólnej liczby wypadków 
badanych w budownictwie. W grupie tej nadal utrzymuje się duża liczba wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym i ciężkim.  

W wyniku działalności kontrolnej związanej z badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, inspektorzy pracy wydali środki prawne w celu usunięcia stwier-
dzonych uchybień. Wydane decyzje najczęściej kierowano w związku z: 

− brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami ochronnymi, 
− nieprawidłową oceną ryzyka zawodowego,  
− niewłaściwym stanem technicznym maszyn i urządzeń technicznych, 
− brakiem lub niewłaściwymi instrukcjami bhp, w tym dot. maszyn,  
− brakiem lub nieprawidłowo przeprowadzonymi szkoleniami bhp. 
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  W tabeli zamieszczonej poniżej podano przykłady efektów uzyskanych w wyniku 
realizacji ww. środków prawnych. 
 

Tabela 2.1.2. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów,  
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowni-

ków, których 
efekt doty-

czy   
Wykonano lub uzupełniono ocenę ryzyka zawodowego  19 451 
Zapewniono skuteczne urządzenia ochronne w maszynach i urządzeniach 11 76 
Doprowadzono do prawidłowego stanu technicznego eksploatowane ma-
szyny i urządzenia 6 40 

Zapewniono prowadzenie robót budowlanych z instrukcją lub zgodnie z 
instrukcją bezpiecznego prowadzenia robót 5 23 

Zapewniono na stanowiskach pracy instrukcje bhp dotyczące obsługi ma-
szyn i innych urządzeń technicznych 5 14 

Zapewniono właściwe przeszkolenie pracowników z zakresu bhp 4 6 
Zapewniono prawidłową kontrolę eksploatowanych maszyn 3 61 
Opracowano prawidłowe wykazy prac szczególnie niebezpiecznych 3 25 
Zapewniono wymagane instrukcje dotyczące procesów technologicznych 
oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi 3 7 

Zapewniono koordynację nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy wyko-
nywaniu prac w jednym miejscu przez pracowników różnych pracodawców 2 20 

 
W 2016 roku inspektorzy pracy w 74 kontrolowanych zakładach przeprowadzili 

analizę 201 dokumentacji powypadkowych, w tym 22 dokumentacji ze zdarzeń nieuzna-
nych za wypadki przy pracy. Analiza sporządzonych dokumentacji ujawniła, błędy popeł-
nione przez zespół powypadkowy podczas dochodzenia, które, w ocenie inspektorów 
pracy, najczęściej wynikały z próby ukrycia istotnych naruszeń leżących po stronie zakła-
du. W celu usunięcia tych uchybień, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystą-
pienia. Wydane wnioski najczęściej dotyczyły: 

− nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, w tym:  
o nieustalania przyczyn lub ustalenia nieadekwatnych przyczyn wypadków, 
o nieprzedstawienia wniosków i środków profilaktycznych lub przedstawienia 

wniosków nieadekwatnych do przyczyn wypadku, 
o nieterminowego sporządzania i zatwierdzania protokołów powypadkowych, 
o braku niezwłocznego przystępowania przez zespół do badania wypadku, 
o powoływania zespołów powypadkowych w składzie niezgodnym z przepi-

sami; 
− nieprawidłowego prowadzenia rejestru wypadków przy pracy. 

W tabeli zamieszczonej poniżej podano przykłady efektów uzyskanych w wyniku ww. 
działań. 
 

Tabela 2.1.3. Uzyskane efekty 
 

Uzyskane efekty 
Liczba zakła-

dów, w których 
uzyskano efekty 

Liczba pracow-
ników, których 
efekt dotyczy   

Zapewniono skład zespołu powypadkowego zgodny z przepisami  7 18 
Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach (uzupełniono 
brakujące informacje) 6 79 

Przeprowadzono lub uaktualniono okresową ocenę ryzyka zawodowego  3 19 
Założono rejestr wypadków przy pracy  2 2 
Przeprowadzono badanie okoliczności i przyczyn wypadków i sporzą-
dzono dokumentację powypadkową 2 2 

 
 Należy podkreślić, że w trakcie ww. kontroli inspektorzy pracy udzielali porad 
prawnych, w tym dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy oraz problematyki wy-
padków przy pracy.  
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 Podsumowując, ustalenia inspektorów pracy z badania okoliczności i przyczyn 
wypadków wskazują na konieczność kontynuowania dotychczasowych działań mających 
na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych. Do działań tych należy zaliczyć prowadze-
nie działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej ukierunkowanej na zakłady o naj-
większej liczbie wypadków przy pracy, wysokim wskaźniku częstości i ciężkości wypad-
ków. W szczególności dotyczy to zakładów: produkcji drewna i wyrobów z drewna, zajmu-
jących się pozyskiwaniem drewna oraz prowadzących działalność budowlaną. 
 
2.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawiera-

jących azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
 

W 2016 roku skontrolowano 15 podmiotów przeprowadzając u nich łącznie 19 
kontroli podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. Skontrolowane zakłady zatrudniały 
łącznie 65 pracowników bezpośrednio narażonych na działanie azbestu. Na 7 skontrolo-
wanych obiektach inspektorzy pracy nie ujawnili żadnych nieprawidłowości związanych z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Na pozostałych obiektach wystąpiły uchybie-
nia. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto nieprawidłowości stwierdzone podczas tych 
kontroli. 
 

Tabela 2.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy,  

D – dokumenty, Z - inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak* 
 

Uchy-
bienia 

Zgłoszenie prac do PIP Z 19 3  
Dobór środków ochrony indywidualnej P 33 3 10 
Plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest  D 17 3 - 
Identyfikacja w planie pracy rodzaju azbestu   D 13 1  
Odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie 
azbestem” Z 17 6 - 

Stosowanie właściwych metod pracy, urządzeń i narzędzi Z 17 - 1 
Nawilżanie i utrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpa-
dów zawierających azbest Z 17 3  

Przedsięwzięcia organizacyjne zmniejszające narażenie pracowników na dzia-
łanie pyłu azbestu Z 10 1 1 

Badania lekarskie P 60 8 2 
Szkolenie w dziedzinie bhp P 61 3 - 
Uwzględnienie w programie szkoleń zagadnień związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem wyrobów zawierających azbest D 13 3 - 

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

Z 18 2 - 

Właściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych Z 18 3 7 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że często naruszane były wymogi związane z 
odgrodzeniem i oznaczeniem terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie azbestem” 
(6 przypadków) oraz właściwym pakowaniem i oznakowaniem odpadów azbestowych 
(braki w 3 zakładach, a uchybienia w 7). Odnotowano nieprawidłowości dotyczące wypo-
sażenia i doboru środków ochrony indywidualnej (braki w 1 zakładzie – dot. 3 osób, a 
uchybienia w 3 zakładach – dot. 10 osób) oraz związane z planem pracy usuwania wyro-
bów zawierających azbest (3 przypadki). Nie zawsze składowano odpady azbestowe w 
ustalonym i chronionym miejscu, z zastosowaniem materiału uniemożliwiającego przeni-
kanie włókien azbestowych do gruntu (ujawniono 2 nieprawidłowości). Emisja pyłu azbe-
stowego do środowiska jest skutecznie ograniczana poprzez nawilżanie i utrzymywanie w 
stanie wilgotnym usuwanych odpadów. Ujawniono 3 przypadki niestosowania tej metody.  

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że stan 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 
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nie jest zadowalający, ponieważ nadal stwierdzamy istotne uchybienia. W celu usunięcia 
tych nieprawidłowości inspektorzy wydali decyzje i skierowali wystąpienia. W efekcie rea-
lizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie nieprawidłowości (na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania wykonano 87% wydanych środków prawnych). 
 
2.3. Przygotowanie do pracy (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenie 

w dziedzinie bhp, ocena ryzyka zawodowego) 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy u 294 pracodawców przeprowadzili 297 kontroli w 
zakresie profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp oraz oceny ryzyka 
zawodowego. Przeważnie były to podmioty zatrudniające do 9 pracowników (skontrolo-
wano 180 takich podmiotów). Skontrolowani pracodawcy zatrudniali prawie 5,5 tys. pra-
cowników. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zasadnicze nieprawidłowości stwier-
dzone podczas tych kontroli. 
 

Tabela 2.3. Przygotowanie do pracy 
 

Badane zagadnienie 
 

Liczba pracowników lub 
stanowisk objętych kontrolą 

Brak* 
 

Badania lekarskie wstępne  1953 72 
Badania lekarskie okresowe  1653 67 
Szkolenie bhp wstępne pracowników – instruktaż ogólny 2009 42 
Szkolenie bhp wstępne pracowników – instruktaż stanowiskowy 2004 63 
Szkolenie bhp okresowe 1702 143 
Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego 728 84 
Identyfikacja wszystkich zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego 586 33 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

W wyniku kontroli brak wstępnych badań lekarskich stwierdzono w przypadku 72 
pracowników (w 45 zakładach). Natomiast w przypadku 175 pracowników (w 76 zakła-
dach) wstępne badania lekarskie zostały przeprowadzone dopiero po dopuszczeniu pra-
cownika do pracy na stanowisku.  Nie zapewniono okresowych badań lekarskim 67 pra-
cowników (w 37 zakładach). Natomiast w przypadku 149 pracowników zatrudnionych w 
72 zakładach okresowe badania lekarskie zostały przeprowadzone po terminie wskaza-
nym w zaświadczeniu lekarskim. Przyczyny ww. nieprawidłowości to: lekceważenie obo-
wiązujących przepisów w tym zakresie, zła organizacja pracy osób odpowiedzialnych za 
badania lekarskie oraz pomniejszanie przez pracodawców znaczenia badań lekarskich. 
Ponadto stwierdzone uchybienia wynikać mogą z chęci zmniejszenia kosztów związanych 
z zatrudnieniem pracownika.  

Brak szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu ogólnego stwierdzono w przypad-
ku 42 pracowników (w 22 zakładach). Instruktażowi stanowiskowemu nie poddano 63 
pracowników (w 33 zakładach). Szkoleniom okresowym nie poddano 143 pracowników 
zatrudnionych w 60 zakładach. W większości przypadków nieprawidłowości dotyczące 
szkoleń okresowych wynikały z nieprzestrzegania ustalonej częstotliwości kolejnych szko-
leń okresowych, w tym szkoleń osób kierujących pracownikami, jak również z niezacho-
wania wymogu przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach robotniczych w ciągu 12 miesięcy od chwili zatrudnienia. W 
ocenie inspektorów pracy, stwierdzone uchybienia świadczą o nienależytym wywiązywa-
niu się pracodawców z obowiązków w obszarze zapewnienia odpowiedniego przeszkole-
nia pracownika. Nadal utrzymuje się tendencja, że więcej nieprawidłowości związanych ze 
szkoleniami występuje w mniejszych (pod względem zatrudnienia) zakładach pracy, w 
których zadania służby bhp powierzane są pracownikom z zewnątrz. 

W trakcie kontroli ujawniono, że przeszło co dziesiąte objęte badaniem stanowisko 
pracy nie zostało wytypowane do oceny ryzyka zawodowego. Ustalenia dokonane pod-
czas kontroli wskazują, że pracodawcy w znikomym stopniu wykorzystują wyniki oceny 
ryzyka zawodowego do faktycznej poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Niektóre 
dokumenty oceny ryzyka nie nadawały się do planowania działań korygujących lub zapo-
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biegawczych, ponieważ nie wskazano w nich rzeczywistych zagrożeń występujących w 
środowisku pracy wymagających podjęcia takich działań. W przypadku przeszło co dwu-
dziestego stanowiska pracy nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń.  Ryzyko zawodowe 
określone było najczęściej jako akceptowalne (dopuszczalne), niezależnie od rzeczywi-
stych zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach pracy. Pracodawcy (w 
szczególności zatrudniający do 9 pracowników) często stwierdzali, że nie widzą celu i 
sensu sporządzania oceny ryzyka zawodowego. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wydano decyzje oraz skierowa-
no do pracodawców wnioski. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie 
wszystkie nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wykonano 
88% wydanych środków prawnych).   
 
2.4. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 

w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania re-
alizowane w ramach nadzoru rynku 

 
W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie zwią-

zane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań zasadni-
czych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń technicz-
nych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru rynku. Zadanie 
to realizowano między innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli sprawdzają-
cych, związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej opisano nasze 
działania podejmowane w ramach kontroli prowadzonych na wniosek organów celnych 
oraz sprawdzających związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów (kontrole 
planowane opisano w rozdziale 2.21 niniejszego sprawozdania). 

W związku z wnioskiem organu celnego badano 8 wyrobów (wydano jedną opinię 
negatywną i siedem pozytywnych). Ponadto w ramach tematu skontrolowano 5 innych 
wyrobów. W sumie skontrolowano 13 wyrobów.  

Zdecydowaną większość skontrolowanych wyrobów stanowiły maszyny (skontro-
lowano 11 maszyn podlegających dyrektywie maszynowej). W 5 przypadkach stwierdzo-
no niezgodności, które dotyczyły: niewłaściwej budowy/wykonania (5 maszyn), braku lub 
niewłaściwego oznakowania wyrobu (2 maszyny), nieprawidłowej zawartości instrukcji (2 
maszyny), braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności (2 maszyny), braku lub niepra-
widłowego oznakowania CE (1 maszyna). Wśród kontrolowanych maszyn, w stosunku do 
których stwierdzono nieprawidłowości 3 zostały wyprodukowane w Polsce (podest rucho-
my (podnośnik ruchomy), wyważarka do kół samochodowych i suszarnia bębnowa z po-
dajnikiem ślimakowym). Ponadto nieprawidłowości stwierdzono w 1 maszynie wyprodu-
kowanej w Chinach (podajnik włókna i maszyna do kulek wraz ze zbieraczem) i 1 maszy-
nie wyprodukowanej w Niemczech (mobilna hydrauliczna maszyna załadowcza z chwyta-
kiem). 

Pozostałe 2 wyroby podlegały pod dyrektywę niskonapięciową. W jednym przy-
padku stwierdzono niezgodności (sprzęt spawalniczy). Ujawniono zarówno uchybienia w 
zakresie znakowania i budowy wyrobu oraz dokumentacji. 

Podsumowując, w sumie w przypadku 6 wyrobów (na 13 objętych badaniem) 
stwierdzono niezgodności. Ze względu na właściwość miejscową sprawy dotyczące 4 
wyrobów zostały przekazane do innych okręgowych inspektoratów pracy (3 wyroby) lub 
Głównego Inspektoratu Pracy (1 wyrób) celem dalszego postępowania. W kolejnym przy-
padku w wyniku postępowania niezgodności zostały usunięte. W ostatnim przypadku do 
urzędu celnego skierowano negatywną opinię (1 wyrób).  

 
2.5. Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 
Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy prowadzili szereg działań w ce-

lu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy ustawą z dnia 27 sierpnia 
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1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
W ramach tych działań między innymi prowadzono kontrole: 

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

potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Realizując zadanie, inspektorzy pracy skontrolowali łącznie 106 pracodawców, przepro-
wadzając u nich łącznie 112 kontroli. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono in-
formacje z realizacji tych zadań. 
 

Tabela 2.5. Działania dotyczące zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 
 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 

działania okręgowego inspektoratu pracy – 49 
- Liczba kontroli zakładów pracy chronionej – 20 
- Liczba kontroli zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej oraz posia-

dających status takiego zakładu i ubiegających się o jego rozszerzenie lub organizujących stanowi-
ska pracy dla osób niepełnosprawnych (dla jednostek na terenie OIP) – 11 

- 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 – 4 (pozytywne) 
- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) posta-

nowienia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę 
organizacyjną warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej – 3 

- Liczba wydanych decyzji: ogółem 3 (pozytywne) 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 

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

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy – 4 
- Liczba wydanych opinii – 4 (pozytywne) 
- Liczba kontroli jednostki zakładu posiadającego status zakładu pracy, który jest zlokalizowany na 

terenie innego Okręgowego Inspektoratu Pracy – 5 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 

terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 8 
- Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem – 2 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 

przystosowywanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie posiadających 
statusu zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o nadanie statusu (na podst. art. 26 ust. 6, 
art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) – 50 (dot. 53 niepełnosprawnych) 

- Liczba wydanych opinii: 51 (dot. 53 niepełnosprawnych) 
- Liczba zaopiniowanych stanowisk ogółem: 53 (2 negatywnie) 
- Liczba kontroli po kątem warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowa-

nym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warunków pracy 
chronionej (art. 4 ust. 6 ustawy) – 24 
 

 
  Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazują 
nieprawidłowości. W 2016 roku, w porównaniu do 2 poprzednich lat, ujawniono zbliżony 
poziom zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku sprawozdawczym 
odnotowano więcej przypadków stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników. Nadal odnotowujemy wiele uchybień w odniesieniu do urządzeń i 
instalacji elektrycznych (głównie brak aktualnych pomiarów). Natomiast mniej nieprawi-
dłowości stwierdzono w obszarach dotyczących budynków i pomieszczeń pracy, maszyn i 
urządzeń technicznych przy organizacji stanowisk pracy w grupie zakładów przystosowu-
jących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 
  W latach 2014-2015 zauważalny był wzrost liczby przystosowywanych stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych. Niestety w roku 2016 widoczny jest spadek w tej 
dziedzinie (o ponad 30%). Nadal obserwowane jest zjawisko polegające na zmniejszaniu 
się ogólnej liczby zakładów pracy chronionej z powodu upadłości, nieprzedłużenia statusu 
zakładu pracy chronionej przyznanego na czas określony lub rezygnacji ze statusu na 
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skutek znacznego ograniczenia zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2002 roku na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego działało 101 zakładów posiadających status zakła-
du pracy chronionej, a na dzień sporządzanie niniejszej informacji – 49.  W latach 2014-
2015 pozytywną tendencją było powstawanie kolejnych zakładów aktywności zawodowej 
(utworzono trzy takie zakłady). Jednak w 2016 roku nie utworzono takiego zakładu. 
 
2.6. Roboty wykonywane w miejscach ogólnie dostępnych 

 
Niezależnie od rutynowych działań inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole ro-

bót wykonywanych w miejscach ogólnie dostępnych. Celem tych kontroli była likwidacja 
zagrożeń o charakterze publicznym. Takie kontrole przeprowadzono, między innymi, w 
związku z anonimowymi zgłoszeniami o prowadzeniu robót budowlanych niezgodnie z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz w związku z pisemnymi skargami doty-
czącymi niewłaściwego prowadzenia robót. Łącznie przeprowadzono 44 kontrole, u 42 
przedsiębiorców.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w miejscach, gdzie wykonywano prace remon-
towe elewacji oraz dachów istniejących budynków przy pomocy rusztowań. Sporą cześć 
kontroli przeprowadzono na terenach budów prowadzonych przy ciągach komunikacyj-
nych, gdzie brak było odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem 
osób postronnych. Kilka kontroli przeprowadzono na terenie wykonywania prac w wyko-
pach, w ciągach ulic. Do najczęściej występujących nieprawidłowości, ujawnianych w 
czasie kontroli zaliczyć należy: 

− brak niezbędnego zabezpieczenia (wygrodzenia i oznakowania) strefy niebez-
piecznej w miejscach prowadzenia prac budowlanych (w szczególności na wyso-
kości lub w wykopach), w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, 
wejść do budynków, 

− brak dostatecznego zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowań 
ustawionych przy remontowanych budynkach, 

− brak lub niedostateczne zabezpieczenie przejść i wejść do budynków, przy których 
ustawiono rusztowania do wykonania prac remontowych (brak zadaszeń ochron-
nych nad wejściami do budynków), 

− brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed dostępem osób postronnych w 
miejscu prowadzenia robót drogowych. 

W wyniku interwencji inspektorów pracy we wszystkich przypadkach usunięto zagrożenia 
publiczne. Usunięcie tych zagrożeń nie gwarantuje jednak trwałej poprawy, gdyż ujawnio-
ne wcześniej zagrożenia pojawiają się ponownie na innej budowie (miejscu ogólnie do-
stępnym) prowadzonej przez tego samego pracodawcę lub na tej samej budowie, gdy 
prace kontynuują inne firmy. Potwierdza to potrzebę częstych wizytacji robót prowadzo-
nych w miejscach ogólnie dostępnych. 
 
2.7. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 
 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli zakładów stosujących produkty biobój-
cze. Były to dwa zakłady przetwórstwa mięsnego, dwa zakłady gospodarki komunalnej i 
jeden zakład uzdatniania i dostarczania wody. W skontrolowanych podmiotach produkty 
biobójcze były wykorzystywane w procesach mycia i dezynfekcji pojemników, maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Kontrolą objęto 17 stosowa-
nych czynników biobójczych. W zakładach tych było zatrudnionych ogółem 812 osób. 
Przy pracach z produktami biobójczymi zatrudnionych było 79 osób. Kontrole ujawniły 
tylko jedno uchybienie przy stosowaniu tych produktów(brak stosowanego produktu w 
raportach odkażania), które w efekcie działań inspektora pracy zostało usunięte. 

Kontrole wykazały, że pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na stosowane 
w działalności zawodowej niebezpieczne produkty chemiczne. Nie stwierdzono nieprawi-
dłowości dotyczących wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony 
indywidualnej oraz używania ich przy stosowaniu produktów biobójczych.  
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2.8. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 
 

W 2016 roku kontrole dot. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pra-
cy w budownictwie realizowaliśmy w ramach dwóch podtematów: „Kontrole prac budow-
lanych, w tym rozbiórkowych” i „Kontrole prac przy budowach i remontach dróg”. 
 
a) Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

 
Inspektorzy pracy przeprowadzili 335 kontroli na 221 budowach. W tabeli zamiesz-

czonej poniżej określono nieprawidłowości, które ujawniono w trakcie tych kontroli. 
 

Tabela 2.8.1. Kontrole w budownictwie – stwierdzone nieprawidłowości 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Odsetek kontrolowanych przed-
siębiorców, u których stwierdzo-
no brak* realizacji zagadnienia 

2016 r. (2015 r.) 

Odsetek kontrolowanych przedsię-
biorców, u których stwierdzono 

uchybienia w realizacji zagadnienia 
2016 r. (2015 r.) 

Przygotowanie do pracy 3% (7) 3% (5)  
Zagospodarowanie terenu budowy 18% (15) 10% (10) 
Przygotowanie i organizacja budowy 5% (5) 1% (1) 
Stanowiska i procesy pracy 22% (12) 0% (5) 
Roboty ziemne i wykopy 18% (17) 1% (7) 
Prace na wysokości 19% (15) 13% (19) 
Rusztowania 19% (12) 7% (10) 
Maszyny i urządzenia techniczne 7% (22) 4% (6) 

* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli zagadnień związanych 
z wykonywaniem prac na wysokości oraz eksploatacją rusztowań. Najbardziej zauważal-
na poprawa nastąpiła w grupie zagadnień związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 
technicznych. 

W celu usunięcia ujawnionych uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski 
w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto zdecydowaną 
większość stwierdzonych zagrożeń, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagroże-
nie dla życia i zdrowia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 87% tych 
środków). W tabeli zamieszczonej niżej zawarto przykłady osiągniętych efektów. 

 
Tabela 2.8.2. Kontrole w budownictwie – efekty (przykłady budów) 

 

Budowa Opis uzyskanych efektów 

Liczba osób, 
których uzy-
skany efekt 

dotyczy 

1.  

Zamontowano w otworach okiennych balustrady 10 
Zamontowano balustradę na krawędzi stropu nad klatką schodową na poziomie 
kondygnacji technicznej 10 

Zabezpieczono otwór w stropie na poziomie pierwszego piętra przed możliwością 
wpadnięcia pracowników 10 

Zabezpieczono ostrą krawędź pręta zbrojeniowego wystającego ze ściany klatki 
schodowej 10 

Oznakowano rusztowania informacją o dopuszczalnym obciążeniu pomostów 10 
Wyposażono rusztowanie przyścienne w stężenia oraz boczne balustrady 2 
Wyposażono rusztowanie przyścienne w stężenia i boczne balustrady 2 
Uzupełniono stężenia na jednym z odcinków rusztowania przyściennego 2 
Wyposażono rusztowanie przyścienne w boczne balustrady 2 
Zamontowano poręcze pośrednie w przejściach pomiędzy rusztowaniami 2 

2.  

Pracownika skierowano na okresowe profilaktyczne badania lekarskie 1 
Operatorowi spalinowej zagęszczarki wibracyjnej udostępniono do stałego korzy-
stania instrukcję z zakresu bhp obsługi wykorzystywanej zagęszczarki 1 

Wykonano spadek umożliwiający łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 3 
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Budowa Opis uzyskanych efektów 

Liczba osób, 
których uzy-
skany efekt 

dotyczy 
wykopu pod zbiornik retencyjny w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi 
skarpy na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu 
Skierowano do innych prac pracownika obsługującego spalinową zagęszczarkę 
wibracyjną do czasu uzyskania uprawnień kwalifikacyjnych 1 

Zabezpieczono przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznym 11 
Uzupełniono pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 11 
Rusztowanie przejezdne zablokowano przed niekontrolowanym przemieszcze-
niem się 1 

2 odcinki rusztowania metalowego wyposażono w balustrady i pion komunikacyjny 2 
Zagęszczarkę wibracyjną spalinową zabezpieczono przed możliwością jej uru-
chomienia przez osobę nieupoważnioną 11 

3.  

Na terenie budowy urządzono pomieszczenie umywalni 8 
Rozdzielnię elektryczną zabezpieczono przed dostępem nieupoważnionych osób 8 
Nad stanowiskiem obsługi betoniarki zamontowano daszek ochronny 8 
Wykonano zadaszenie nad stołem zbrojarskim 8 
Wyposażono w poręcze pośrednie, deski krawężnikowe, uziemiono, zamontowa-
no pełne pomosty robocze i stężenia oraz dokonano odbioru technicznego rusz-
towania metalowego ramowego długości 18 m, wysokości 4 m 

8 

Wyposażono w balustrady, pion komunikacyjny, uziemiono, zamontowano pełne 
pomosty robocze oraz dokonano odbioru technicznego rusztowania metalowego 
ramowego długości 36,5 m, wysokości 4 m 

8 

Pracownika poddano wstępnym badaniom lekarskim 1 
Przewód elektryczny zasilający mieszarkę do kleju zabezpieczono przed uszko-
dzeniami mechanicznymi 8 

Zamontowano balustradę na krawędzi pomostu drewnianego szerokości 20 cm 
zamontowanego na wysokości 4 m pomiędzy dwoma odcinkami rusztowania. 8 

Wyposażono w pełne pomosty robocze oraz balustrady 2 kolumny rusztowania 
metalowego typu „Warszawa” wysokości 2,8 m. 8 

Wyposażono w pełne pomosty robocze, balustrady oraz prawidłowo posadowiono 
kolumnę rusztowania metalowego typu „Warszawa” wysokości 2,1 m. 8 

Wyposażono w pełne pomosty robocze, balustrady oraz prawidłowo posadowiono 
kolumnę rusztowania metalowego typu „Warszawa” wysokości 3 m. 8 

Wyposażono w balustrady pośrednie i deski krawężnikowe, prawidłowo stężono i 
uziemiono rusztowanie metalowe ramowe długości 37,5 m, wysokości 4 m. 8 

Wyposażono w balustrady pośrednie i deski krawężnikowe rusztowanie metalowe 
ramowe długości 2,5 m, wysokości 4 m. 8 

Wyposażono w pełen pomost roboczy oraz balustrady kolumnę rusztowania typu 
„Warszawa” wysokości 3,5 m. 8 

Wyposażono w balustrady oraz stężenia rusztowanie metalowe ramowe długości 
2,5 m, wysokości 4 m. 8 

 
Rodzaj nieprawidłowości wykrywanych na budowach przez inspektorów pracy po-

zostaje od wielu lat niezmieniony i porównywalny do tego, jaki występował w latach po-
przednich. Najpoważniejsze zagrożenia tradycyjnie spotyka się na małych budowach, 
gdzie prace prowadzone są przez drobnych przedsiębiorców budowlanych. Zauważalny 
jest znaczny wzrost liczby nieprawidłowości związanych z organizacją stanowisk 
i procesów pracy. Chodzi tu przede wszystkim o zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
spadającymi przedmiotami i czynnikami atmosferycznymi. Urządzenia, przy których po-
winno się takie zabezpieczenia zamontować to wszelkiego rodzaju stacjonarne maszyny 
budowlane, takie jak: agregaty, pompy do betonu, betoniarki itp. jak również stoły zbrojar-
skie. Na budowy przyjeżdżają firmy specjalistyczne, szybko wykonują zlecony im zakres 
robót i jak twierdzą, nie mają czasu na takie czynności jak wykonanie zadaszenia 
nad stanowiskiem obsługi urządzenia. 

Liczba nieprawidłowości związanych z zagospodarowaniem terenu budowy rów-
nież wzrosła w stosunku do lat poprzednich. Problemem, jak zawsze, jest brak dbałości o 
eksploatowane na budowach przewody elektryczne i brak ich zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
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W dalszym ciągu nie najlepiej przedstawia się sposób eksploatacji rusztowań. Du-
że przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają odpo-
wiedni sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi przedsiębiorcy radzą sobie sa-
mi. Nabywają rusztowania najczęściej używane, których stan techniczny pozostawia wiele 
do życzenia. Przy zakupie nowego sprzętu „zapominają” o elementach mających istotne 
znaczenia dla bezpiecznej eksploatacji rusztowania, takich jak: ramy górne (montowane 
na najwyższych kondygnacjach rusztowań), ramy wyrównujące (służące do niwelacji du-
żych nierówności terenu) nie wspominając o takich elementach, jak: konsole poszerzające 
czy dźwigary przejściowe. Spotykamy się przez to z bardzo skomplikowanymi konstruk-
cjami, które w żaden sposób nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i w istotny spo-
sób odbiegają od wskazówek montażu zawartych w instrukcji wytwórcy rusztowania. Po-
nadto dość często duże zdziwienie u kontrolowanych wywołuje nakazanie zamontowania 
desek krawężnikowych i często brakujących barierek pośrednich, nie wspominając 
o nakazaniu zamontowania balustrad od strony ściany, przy której rusztowanie stoi. 

W dalszym ciągu występuje problem z niestosowaniem przez pracowników środ-
ków ochrony osobistej. Duże zakłady wyciągają konsekwencje służbowe wobec pracow-
ników nieprzestrzegających przepisów i zasad bhp. Małe przedsiębiorstwa z tym zjawi-
skiem sobie po prostu nie radzą. Nastawienie większości przedsiębiorstw wyłącznie 
na wynik finansowy nie wpływa korzystnie na stan bezpieczeństwa.  

Podsumowując, w 2016 roku zasadniczo nie zmieniły się problemy, z jakimi mamy 
do czynienia podczas kontroli przeprowadzanych na budowach. Poprawa warunków bez-
pieczeństwa w jednym z kontrolowanych zagadnień idzie niestety w parze z pogorsze-
niem w innym. Niemniej należy podkreślić, że spotyka się coraz mniej drastycznych przy-
padków naruszeń obowiązujących przepisów.  
  
b) Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 
 

W ramach tematu na placach budów przeprowadzono 72 kontrole u 60 przedsię-
biorców. Kontrole związane były z budową i przebudową odcinków dróg krajowych i wo-
jewódzkich, powiatowych, gminnych oraz ulic. 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości i zagrożenia. Stwierdzone nieprawidło-
wości znalazły odzwierciedlenie w wydanych decyzjach. Na poniższym wykresie określo-
no liczbę decyzji wydanych w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wykres 2.8.1. Kontrole dot. budowy i remontu dróg – nieprawidłowości (liczba decyzji)  
 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło eks-

ploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych (np. brak lub niewłaściwa ochrona 
przed porażeniem w instalacjach i urządzeniach elektrycznych – brak oceny jej skutecz-
ności).  Wiele nieprawidłowości dotyczyło stanowisk, procesów pracy, procesów techno-
logicznych (np. niewłaściwie zorganizowane magazyny i składy, niewłaściwie zabezpie-
czone stanowiska pracy przy wykonywaniu prac niebezpiecznych). Nieprawidłowości 
stwierdzano w zakresie eksploatowanych maszyn i innych urządzeniach technicznych 
(m.in. niewłaściwe urządzenia ochronne lub ich brak). Niewiele mniej uchybień dotyczyło 
przygotowania do pracy (m.in. brak szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifika-
cyjnych) oraz obiektów i pomieszczeń pracy (np. brak zabezpieczenia miejsc niebez-
piecznych w pomieszczeniach i obiektach, niewłaściwe lub niedostateczne wyposażenie 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 
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W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w wy-
stąpieniach. Wśród wydanych decyzji 12 nakazywało wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników, a 5 de-
cyzji nakazywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich stan 
stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W związku ze stwierdze-
niem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązującym przepisom przy pracach nie-
bezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaganych kwalifikacji, inspektorzy 
pracy wydawali decyzje skierowania pracowników do innych prac. Ogółem wydano 28 
takich decyzji (dot. 35 pracowników). 

W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie wszystkie 
stwierdzone nieprawidłowości, w tym wszystkie bezpośrednie zagrożenia dla życia i 
zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 94% wyda-
nych decyzji). Należy podkreślić, że częste kontrole, bezpośrednie kontakty inspektorów 
pracy z pracodawcami, wymuszenie natychmiastowych działań w kierunku usunięcia nie-
prawidłowości, najlepiej uświadamiają wykonawcom zagrożenia występujące w budownic-
twie, co przyczynia się do ograniczenia liczby zdarzeń wypadkowych. 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole robót drogowo-mostowych wskazują, że 
w ostatnim okresie nastąpiła poprawa w zakresie wyposażenia i stosowania przez pra-
cowników środków ochrony indywidualnej (dotyczy to wszystkich ich rodzajów), co jest 
związane z wyższą świadomością pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz z 
wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa przez generalnych wykonawców. Takie 
przypadki są związane z sukcesywnie podnoszoną jakością prowadzonych szkoleń sta-
nowiskowych, na których pracownicy są zapoznawani przez kierowników robót ze środ-
kami ochrony indywidualnej. Pod względem warunków pracy lepiej prezentują się duże 
przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finansowej z personelem o wysokich kwali-
fikacjach i z właściwą organizacją pracy (często z wdrożonym systemem zarządzania 
bezpieczeństwem), inwestujące w nowoczesny sprzęt i technologie.  
 
2.9. Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących 
 

Oprócz planowanych kontroli, inspektorzy pracy przeprowadzali krótkie doraźne 
kontrole placów budów (kontrole planowane opisano w rozdziale 2.8. niniejszego spra-
wozdania). Kontrole te podejmowano w przypadku stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń 
dla życia i zdrowia zatrudnionych. Ich celem było zapewnienie osobom pracującym przy 
robotach budowlanych bezpiecznych warunków pracy, poprzez niezwłoczne usunięcie 
tych zagrożeń. Ogółem przeprowadzono 165 takich kontroli u 151 wykonawców prac bu-
dowlanych będących pracodawcami lub przedsiębiorcami powierzającymi pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. W trakcie tych kontroli stwierdzono 125 nieprawidłowości, 
w związku z którymi wydano decyzje nakazujące wstrzymanie prac. W kolejnych 115 
przypadkach wydano decyzje nakazujące wstrzymanie eksploatacji maszyn. Ponadto, w 
związku ze stwierdzeniem, że pracujący zatrudnieni są wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaganych kwalifika-
cji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników do innych prac. Ogółem 
wydano 75 takich decyzji kierując do innych prac 145 pracowników. W wyniku interwencji 
inspektorów pracy w prawie wszystkich przypadkach natychmiast usunięto zagrożenia. Ze 
względu na skalę zagrożeń nadal widzimy potrzebę częstych wizytacji miejsc, w których 
wykonywane są roboty budowlane. 
 
2.10. Kontrole dot. problematyki REACH 

 
W ramach tematu przeprowadzono 15 kontroli w zakładach stosujących substan-

cje i mieszaniny chemiczne. Kontrole przeprowadzono przede wszystkim w podmiotach 
prowadzących działalność w zakresie oczyszczania ścieków. W podmiotach tych używa-
no 35 substancji chemicznych i 89 mieszanin. W zakładach tych ogółem zatrudnionych 
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było 631 pracowników, z czego 153 przy pracach z niebezpiecznymi czynnikami che-
micznymi.  

Na piętnaście skontrolowanych zakładów w 2 nie sporządzono spisu stosowanych 
czynników chemicznych, a w 9 przypadkach spisy były niekompletne. Na 89 skontrolowa-
nych niebezpiecznych mieszanin chemicznych stwierdzono brak kart charakterystyki dla 5 
(w jednym zakładzie), a 13 kart charakterystyki nie było zgodnych z przepisami REACH 
(w pięciu zakładach). W 3 zakładach stwierdzono brak wykazu prac szczególnie niebez-
piecznych, a w 6 był on nieaktualny. W 8 podmiotach stwierdzono brak oznaczenia miejsc 
magazynowania i składowania niebezpiecznych czynników chemicznych, a w 2 były 
oznakowane nieprawidłowo. W przypadku 6 pracowników (w 3 zakładach) nie zapewnio-
no instrukcji używania środków ochrony indywidualnej W tabeli zamieszczonej poniżej 
przedstawiono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 2.10. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki REACH 
 

Badane zagadnienie 
(S - stanowiska pracy, D – dokumenty, N –substancje i preparaty chemiczne, Z- inne) 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

brak* uchy-
bienia 

Spis substancji i preparatów niebezpiecznych D 15 2 9 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych N 35 2 2 
Karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych N 89 5 13 
Informacje o chemikaliach innych niż niebezpieczne N 24 1 4 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych D 15 3 6 
Działania pracodawcy eliminujące/ograniczające zagrożenia S 24 - 1 
Dostępność informacji z kart charakterystyki N 115 -  
Dostępność informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne N 23 -  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji i mieszanin N 102 1 1 
Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania/składowania Z 12 8 2 
Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami 

D 28 - 1 

Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdro-
wia i niebezpiecznymi 

D 63 9 38 

Instrukcje magazynowania D 13 7 - 
Instrukcje pierwszej pomocy D 20 2 - 
Instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej  D 36 6 - 
Dobór miejsca składowania/przechowywania chemikaliów Z 12 - 1 

* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Podobnie jak w ubiegłych latach, stwierdzone zaniedbania wskazują na nieznajo-
mość problematyki związanej z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi. Niemniej nale-
ży wskazać, że w trakcie kontroli pracodawcy okazywali pełne zrozumienie zagrożeń wy-
nikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i deklarowali jak najszybsze ich usunięcie. 
W efekcie działań inspektorów pracy uchybienia są usuwane (na dzień sporządzania ni-
niejszej informacji zrealizowano 91% środków prawnych zobowiązujących pracodawców 
do usunięcia nieprawidłowości). 
 
2.11. Kontrole dot. problematyki CLP 
 

Łącznie w ramach tematu przeprowadzono 15 kontroli w zakładach stosujących 
substancje i mieszaniny chemiczne. Kontrolami objęto podmioty prowadzące działalność 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz oczyszczania i uzdatniania wody. W zakła-
dach tych ogółem zatrudnionych było 630 osób. Przy pracach z niebezpiecznymi czynni-
kami chemicznymi zatrudnionych było 153 pracowników. Kontrolą objęto 32 substancje i 
89 mieszanin.  

Kontrole wykazały, że większość pracodawców posiadała wiedzę o rozporządze-
niu CLP. W dwóch z piętnastu skontrolowanych podmiotów pracodawca nie był świadomy 
istnienia nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin chemicznych wynikających z rozporządzenia CLP. W zakresie oznakowania 
opakowań substancji chemicznych nie stwierdzono uchybień. W zakresie oznakowania 
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opakowań mieszanin chemicznych ujawniono nieprawidłowości w dwóch zakładach (dot. 
2 mieszanin). Uchybienia w zakresie informacji zawartych w kartach charakterystyki 
stwierdzono dla 1 substancji (stosowanej w jednym zakładzie).  Braki w zakresie informa-
cji zawartych w kartach charakterystyki stwierdzono dla 5 mieszanin (stosowanych w czte-
rech zakładach, a uchybienia ujawniono dla 11 mieszanin (w trzech zakładach). W dwu-
nastu z piętnastu skontrolowanych zakładów stwierdzono przypadki nieuwzględnienia w 
dokumentacji zakładowej wymagań dotyczących oznakowania CLP. Ogółem ocenie pod-
dano 64 dokumenty. W 21 skontrolowanych dokumentach stwierdzono brak wymagań 
dotyczących oznakowania CLP (w dziesięciu zakładach), a w 38 dokumentach stwierdzo-
no nieprawidłowości w tym zakresie (w dwóch zakładach). W tabeli zamieszczonej poniżej 
przedstawiono zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 2.11. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki CLP 
 

Badane zagadnienie Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

brak* uchy-
bienia 

Znajomość informacji w zakresie obowiązywania CLP 15 2  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji zgodnie z CLP 30 - - 
Oznakowanie pojemników/opakowań mieszanin zgodnie z CLP 77 2 - 
Uwzględnienie w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych ozna-
kowania CLP 32 - 1 

Uwzględnienie w karcie charakterystyki mieszanin niebezpiecznych ozna-
kowania CLP 89 5 11 

Uwzględnianie wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 
zakładowej (np. instrukcje, programy szkoleń) 64 21 38 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

W efekcie działań inspektorów pracy ww. uchybienia są usuwane (na dzień spo-
rządzania niniejszej informacji zrealizowano 91% środków prawnych zobowiązujących 
pracodawców do usunięcia nieprawidłowości).  
 
2.12. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowa-

nych 
 
W 2016 roku inspektor pracy w dwóch podmiotach przeprowadził 4 kontrole, w 

celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy o mikroorganizmach i 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMM/GMO). Kontrole przeprowadzono w 
związku z wnioskami zainteresowanych podmiotów o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej. Ogółem kontrole dotyczyły 7 zespołów 
laboratoriów, w których przewidziano pracę dla 28 pracowników. W trakcie kontroli 
inspektor pracy zgłosił zastrzeżenia, które najczęściej dotyczyły pomieszczeń 
/laboratoriów, w których planowano prowadzenie prac. W efekcie działań inspektora 
wszystkie nieprawidłowości usunięto. Ostatecznie we wszystkich przypadkach wydano 
pozytywną opinię. 
  
 2.13. Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty to-

rowe 
 

W ramach tematu przeprowadzono 13 kontroli w 10 podmiotach. Kontrole prowa-
dzono w miejscach prowadzenia robót torowych. Celem kontroli było dokonanie oceny 
stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania 
robót torowych oraz usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

Przeprowadzone kontrole nie wykazały poważniejszych problemów w zakresie 
przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników. Odpowiednie dokumenty 
przechowywane były na miejscu prac lub niezwłocznie dostarczane przez pracodawców i 
okazywane podczas kontroli. Nie stwierdzono również poważniejszych uchybień w zakre-
sie wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze. Niestety już w zakresie udzie-
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lenia pracownikom informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wy-
konywania prac oraz w zakresie przekazywania pracownikom instrukcji dotyczących wy-
konywanych robót lub stosowanych maszyn i urządzeń stwierdzano więcej uchybień. 
Stwierdzono problemy w obszarze wyznaczania odpowiedniej liczby przeszkolonych sy-
gnalistów do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych 
(w trakcie prowadzenia robót na torach). Głównym problemem było jednak nieprzestrze-
ganie przez podwykonawców przepisów bhp przy pracach na wysokości na budowach 
wiaduktów albo mostów, gdyż były to zwykle prace krótkotrwałe i wymagające częstej 
zmiany sposobu zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości. Podczas 
tych prac istniało największe prawdopodobieństwo zaistnienia wypadków. 

W tabeli zamieszczonej poniżej określono nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 
przeprowadzonych kontroli. 
 

Tabela 2.13. Zagrożenia zawodowe przy wykonywaniu robót torowych - uchybienia 
 

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

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
bra-
ków*  

Liczba 
uchy-
bień 

Szkolenia bhp  P 86 - 2 
Badania lekarskie P 85 - 5 
Wyposażanie w odzież i obuwie robocze P 84 - 1 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej  P 84 1 - 
Udzielenie pracownikom wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpie-
czeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac P 86 4 1 

Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy  Z 12 2 - 
Zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy  Z 12 2 - 
Zapewnienie pomieszczeń higienicznosanitarnych  O 12 2 2 
Instrukcja dotycząca stosowanych znaków i sygnałów bezpieczeństwa  D 11 3 1 
Zapoznanie pracowników z powyższą instrukcją  P 54 8  
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych  D 12 5 - 
Zapoznanie pracowników z powyższą instrukcją  P 51 8  
Wyznaczenie odpowiedniej liczby przeszkolonych sygnalistów do obserwowa-
nia szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych  Z 9 3 1 

Wyposażenie sygnalistów w wymagany sprzęt i środki łączności  P 7 - 1 
Przygotowanie i odpowiednie oznakowanie miejsc do bezpiecznego zejścia i 
schronienia się zatrudnionych przy pracach torowych podczas przejazdu po-
ciągów lub innych zagrożeń wynikających z ruchu kolejowego  

Z 8 2 - 

Zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości  Z 4 1 2 
Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn  U 14 - 1 
Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń technicznych  D 15 4 1 
Przestrzeganie przepisów przy transporcie ręcznym  P 69 2 7 
Zapewnienie ochrony przed porażeniem w urządzeniach i instalacjach elekt. U 9 - 1 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych  U 12 3 1 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 
 W ocenie inspektora pracy, przyczyną stwierdzonych uchybień było lekceważenie 
przepisów bhp przez kierowników budów, kierowników robót i osoby sprawujące bezpo-
średni nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. W celu usunięcia 
stwierdzonych uchybień inspektor pracy wydał stosowne środki prawne. W efekcie działań 
inspektora pracy prawie wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień spo-
rządzania niniejszej informacji zrealizowano 93% środków prawnych zobowiązujących 
pracodawców do usunięcia nieprawidłowości).  
 
2.14. Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

 
Przeprowadzono 10 kontroli których celem była ocena przestrzegania wymagań 

bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz organizacji bezpiecz-
nej pracy. Skontrolowano 4 zakłady przemysłowe z branży spożywczej, 5 dużych zakła-
dów branży przemysłowej i 1 zakład świadczący usługi w zakresie eksploatacji urządzeń 
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elektrycznych. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres kontroli oraz stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 
Tabela 2.14 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych – nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 
(P – pracownicy, D – dokumenty, Z – inne) 

Liczba zakładów, w których 
problem 
badano 

stwierdzono 
braki* uchybienia 

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH 
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dot. urządzeń i instalacji  D 10 3 1 
Wykazy poleceniodawców z określonym zakresem upoważnienia  D 10 3 2 
Wykaz osób upoważnionych do koordynacji prac D 10 3 2 
Wykaz osób upoważnionych do dopuszczania do wykonywanych prac  D 10 3 2 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (na polecenie pisemne) D 10 1 2 
Poprawność wystawianych poleceń pisemnych na wykonywane prace  D 7 1 3 
DODATKOWE KWALIFIKACJE 
Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją  P 10 1 1 
ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTORENERGETYCZNYCH  
Instrukcje eksploatacji zatwierdzone przez prowadzącego eksploatację  D 10 5 3 
Prowadzenie eksploatacji urządzeń zgodnie z przyjętymi zasadami  D 9 - 1 
Badanie ochrony przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń  Z 9 1 - 
Badanie ochrony podstawowej dla obwodów odbiorczych  Z 9 - 1 
Badanie ochrony przy uszkodzeniu dla obwodów odbiorczych  Z 9 - - 
NARZĘDZIA PRACY I SPRZĘT OCHRONNY  
Poddawanie okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny Z 9 1 - 
Poprawność oznakowania sprzętu ochronnego  Z 9 1 2 
ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Wyposażenie prac. w środki ochrony ind., odzież i obuwie robocze  P 10 1 2 
Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej  P 10 1 - 
URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 
Stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji Z 10 1 4 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Przeprowadzone kontrole wskazują, że poziom przestrzegania przepisów prawa 
pracy w kontrolowanych zakładach eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne nie 
jest zadowalający. Na przykład w trzech kontrolowanych zakładach nie opracowano in-
strukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. W 
trzech zakładach stwierdzono nieprawidłowości w treści wydawanych poleceń pisemnych 
na wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, a w jednym za-
kładzie polecenia pisemne nie były wydawane. W jednym zakładzie trzech pracowników 
zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych nie posiadało wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych. W przypadku 23 urządzeń energetycznych w pięciu zakła-
dach nie opracowano instrukcji eksploatacji zatwierdzonych przez prowadzących eksploa-
tację.  

Zdaniem inspektorów pracy, przyczyny występujących nieprawidłowości w prze-
ważającej części tkwią w sferze organizacji pracy, braku kontroli wewnątrzzakładowych i 
właściwej reakcji na sprawy bhp ze strony pracowników dozoru oraz nieznajomości obo-
wiązujących przepisów bhp. Przeważająca ilość uchybień dotyczyła zagadnień możliwych 
do usunięcia w trakcie trwania kontroli. 

W celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości inspektorzy prac wydali stosowne 
środki prawne (decyzje i wnioski). W wyniku ich realizacji wyeliminowano większość 
ujawnionych uchybień (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 73% wyda-
nych środków prawnych). Na przykład w jednym z zakładów opracowano instrukcję orga-
nizacji bezpiecznej pracy przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 
opracowano wykazy poleceniodawców, dopuszczających i określono zakres udzielonego 
im upoważnienia, uzupełniono wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szcze-
gólnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego o obowiązek wykonywania tych prac na 
polecenie pisemne i przez co najmniej 2 osoby, ustalono sposób rejestrowania, wydawa-
nia, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych, sporządzono instrukcje 
stanowiskowe. Podobne efekty osiągnięto w innych kontrolowanych podmiotach.  
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2.15. Kontrole placówek handlowych 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowaliśmy wielkopowierzchniowe placówki 
handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego, aby określić rodzaj i skalę wystę-
pujących w nich uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjąć sto-
sowne działania celem ich wyeliminowania. 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W 2016 roku w ramach tego tematu inspektorzy przeprowadzili 14 kontroli w pla-
cówkach, w których łącznie zatrudnionych było 353 pracowników. Podczas kontroli 
stwierdzano uchybienia, ale nie ujawniono rażących nieprawidłowości w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwierdzone nie-
prawidłowości. 

 
Tabela 2.15.1. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 

 

Badane zagadnienie – uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, 
u których stwier-

dzono 

braki* uchybienia 

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny)  14 - 2 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 14 1 2 
Szkolenie okresowe pracowników 13 3 - 
Szkolenie pracodawcy 8 2 - 
Profilaktyczne badania lekarskie 14 2 2 
Ryzyko zawodowe 14 1 1 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  14 1 3 
Pomieszczenia higienicznosanitarne  14 - 7 

- wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych  14  5 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach  9 - 3 
Wyznaczenie dróg transportowych  13 3 4 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp zgodnie z wymaganiami  11 2 1 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych  11 3 4 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac  12 2 - 
Możliwość odpoczynku pracowników wykonujących prace stale w pozycji stojącej  12 1 1 
Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych 5 2 - 
Stan wózków jezdniowych z napędem silnikowym 5 - 2 
Decyzje UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia 5 1 - 
Instrukcja bhp dotycząca maszyn i urządzeń  12 1 - 
Możliwość wydostania się z komory chłodniczej 8 1 - 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych 11 2 - 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów  14 4 - 
Przystosowanie magazynów do składowania towarów 12 - 3 
Składowanie towarów  14 2 7 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto zdecydowaną więk-
szość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wyko-
nano 77% wydanych środków prawnych). 
 
Mniejsze placówki handlowe 
 

W związku z realizacją tematu, przeprowadzono 52 kontrole. W skontrolowanych 
jednostkach zatrudniano łącznie 381 pracowników.  

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej stwierdzano brak pomia-
rów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, brak przeszkolenia pracodawcy w zakre-
sie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nieprzeprowadzenie szkolenia okresowego 
pracowników w zakresie bhp oraz niepoddanie pracowników badaniom lekarskim. W ta-
beli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwierdzone uchybienia 
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Tabela 2.15.2. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 

 

Badane zagadnienie – uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwierdzo-

no 

braki* uchybienia 

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny)  52 4 6 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy)  52 5 5 
Szkolenie okresowe pracowników  42 14 5 
Szkolenie pracodawcy  51 5 - 
Profilaktyczne badania lekarskie  52 14 8 
Uprawnienia kwalifikacyjne pracowników 4 - 1 
Ryzyko zawodowe  52 9 6 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  45 5 5 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej  35 - 2 
Funkcjonowanie służby bhp (lub powierzenie zadań tej służby innym osobom)  50 8 - 
Pomieszczenia higienicznosanitarne  51 1 4 

- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  51  4 
Temperatura w pomieszczeniach pracy  41 1 - 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach 18 2 1 
Wyznaczenie dróg transportowych 12 1 - 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp zgodnie z wymaganiami  20 - 1 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych  45 3 4 
Możliwość szybkiego wydostania się na otwartą przestrzeń (ewakuacja)  47 2 4 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac  41 5 - 
Zapewnienie niezbędnego sprzętu pomocniczego w celu zmniejszenia uciążliwo-
ści i zagrożeń w ręcznym przemieszczaniu przedmiotów 36 1 - 

Możliwość odpoczynku pracowników wykonujących prace stale w pozycji stojącej  47 4 - 
Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych  7 2 - 
Stan wózków jezdniowych z napędem silnikowym 3 1 - 
Decyzje UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia 1 1 - 
Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń  19 5 - 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych  50 16 1 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych  27 3 5 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów  45 11 - 
Przystosowanie magazynów do składowanych towarów  43 2 1 
Składowanie towarów  46 3 5 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

W efekcie działań inspektorów pracy, ww. nieprawidłowości zostały w zdecydowa-
nej większości usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 82% wy-
danych środków prawnych). Na przykład 11 pracodawców zapewniło 20 pracownikom 
szkolenia okresowe w dziedzinie bhp. 

 
*** 

Podsumowując, kontrole w placówkach handlowych wykazały, że stan przestrze-
gania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach wielkopowierzch-
niowych jest podobny jak w małych sklepach. Niemniej warunki pracy w placówkach wiel-
kopowierzchniowych są znacznie bardziej uciążliwe. Uciążliwości te związane są głownie 
z transportowaniem i magazynowaniem towarów. W toku kontroli zwracano szczególną 
uwagę na przestrzeganie norm dotyczących przenoszenia i przewożenia ciężarów oraz 
na zapewnienie przez pracodawcę odpowiedniego wyposażenia technicznego w celu wy-
eliminowania potrzeby ręcznego przemieszczenia ciężarów. 

  
2.16. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach branży 

paliwowej 
 
W ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę w zakładzie, w którym magazy-

nuje się i przetwarza substancje chemiczne. Ze względu na ilość substancji chemicznych, 
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jaka może znaleźć się w zbiornikach oraz instalacjach znajdujących się na terenie kontro-
lowanego podmiotu, jest on zaklasyfikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku wystą-
pienia awarii przemysłowej. Kontrola została przeprowadzona wspólnie z przedstawicie-
lami Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. 
Skontrolowany zakład trzeci rok z rzędu uczestniczył w działaniach proaktywnych. Przed 
podjęciem kontroli, pracodawca otrzymał listy kontrolne. Przeprowadzona kontrola miała 
dwa podstawowe zadania, tj. sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów bhp oraz 
sprawdzenie rzetelności samokontroli przeprowadzonej według przesłanej wcześniej listy 
kontrolnej. Pomimo wdrożonych systemów zarządzania, w tym wdrożenia Systemu Za-
rządzania Środowiskowego i Prewencji Ryzyka w trakcie kontroli stwierdzono, że w za-
kładzie nieprawidłowo magazynowano butle z gazami technicznymi. W efekcie działań 
kontrolujących uchybienia usunięto. Stwierdzone uchybienie było spowodowane błędem 
ludzkim. W innych kontrolowanych obszarach uchybień nie stwierdzono. W ocenie kontro-
lujących celowe jest kontunuowanie kontroli w formule opisanej powyżej. 
 
2.17. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali 

zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) 
 
Na terenie działania OIP kontrolami realizowanymi w ramach tematu objęto 3 za-

kłady produkcyjne (produkcji mebli, produkcji wyrobów metalowych, produkcji kostki bru-
kowej). W 2016 roku w tych zakładach inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 6 kontroli. 
W efekcie działań inspektorów i pracodawców poprawę warunków pracy osiągnięto we 
wszystkich zakładach.  W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto efekty osiągnięte w tych 
zakładach w 2016 roku.  

 
Tabela 2.17. Efekty osiągnięte w zakładach - przykłady  

 

Zakład nr 1  wprowadzono zmiany techniczne i organizacyjne w celu poprawy bezpieczeństwa, w 
tym ograniczenia narażenia na hałas przez zastosowanie nowych maszyn; zakupiono i 
wprowadzono do procesu technologicznego następujące nowe maszyny: 

o piłę panelową (obecnie na stanowisku zatrudnionych jest 4 pracowników), 
o wiertarkę wielowrzecionową (obecnie pracuje 4 pracowników), 
o piłę stolikową (pracuje 1 pracownik), 
o wiertarkę przelotową wyposażoną w automatyczną rozsztaplarkę (pracuje 4 

pracowników); 
 w zakładzie jest tworzony odrębny, niezależny od produkcji, dział wykonujący wzory, 

doróbki i reklamacje;  
 zmodernizowano stanowisko podnośnika nożycowego; modernizacja dotyczyła wybu-

dowania rampy, po której może się poruszać pracownik transportu wewnętrznego. 
Zakład nr 2  w cynkowni zamontowano nowy piec, 

 przystąpiono do rozbudowy zaplecza socjalno-biurowego (zapewnione zostaną po-
mieszczenia socjalne: szatnie i jadalnie dla wszystkich pracowników), 

 zakupiono podnośnik nożycowy oraz podnośnik teleskopowy do wykonywania bieżących 
prac konserwacyjnych, 

 zmodernizowano system wentylacji mechanicznej ogólnej w spawalni, 
 zaplanowano modernizację hali demontażu (planowany jest montaż ekranów dźwięko-

chłonnych, celem obniżenia poziomu hałasu). 
Zakład nr 3  przeprowadzono udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego (2 stanowiska), 

 pracownikom wydano obuwie ochronne (dot. 2 pracowników), 
 trzy maszyny wyposażono w odpowiednie osłony zabezpieczające przed dostępem do 

strefy niebezpiecznej. 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że ograniczenie zagrożeń chorobowych i wy-
padkowych osiągnięto poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów, instalowa-
nie nowych maszyn i urządzeń technicznych. Nasze działania kontrolne (a także dorad-
cze, informacyjne) w zakładach objętych wzmożonym nadzorem nakierowane są przede 
wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie występujących zagrożeń. Ponadto 
systematyczne kontrole skłaniają pracodawców do podejmowania konkretnych przedsię-
wzięć na rzecz poprawy warunków pracy. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że działa-
nia te sprawdzają się i przynoszą oczekiwane efekty.  
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2.18. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano naj-

więcej wypadków przy pracy 
 
Celem kontroli przeprowadzonych w ramach realizowanego tematu było spraw-

dzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko w 
aspekcie wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie. Temat realizowaliśmy w 
ramach trzech podtematów: kontroli, ponownych kontroli zakładów kontrolowanych w 
2014 roku oraz kontroli zakładów, które odstąpiły od programu prewencyjnego realizowa-
nego w 2015 roku. Kontrolami objęto zakłady z różnych działów gospodarki. 

 
a) Kontrole  

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

skach objętych kontrolą zatrudnionych było 1036 pracowników. Inspektorzy przeanalizo-
wali 35 dokumentacji powypadkowych oraz 12 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 
W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą oraz liczba 
zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w badanych dziedzinach. 
 

Tabela 2.18.1. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki* uchybienia 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej - 4 
Prowadzenie rejestru wypadków 1 2 
Ustalenie okoliczności wypadku - 2 
Ustalenie przyczyn wypadku 1 4 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych - 3 
Zastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych - 3 
Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 1 - 
Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku  1 - 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 3  
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagroże-
nia, których aktywizacja doprowadziła do wypadku 1 - 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wyko-
nywaną pracą (po zaistnieniu wypadku) 5 - 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 5 - 
Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego 
na stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu, 
których ulegli wypadkowi) 

6 - 

Spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i 
wnioskami z protokołu powypadkowego 3 1 

* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wiele dokumentacji powypadkowych oraz 
dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z obo-
wiązujących przepisów prawa pracy. Na przykład w 4 zakładach wystąpiły nieprawidłowo-
ści dotyczące sporządzenia dokumentacji powypadkowej (dot. 8 dokumentacji). W 2 za-
kładach stwierdzono uchybienia dotyczące prowadzenia rejestru wypadków, a w jednym 
nie prowadzono takiego rejestru. W 2 zakładach stwierdzono uchybienia w ustalaniu oko-
liczności wypadków (dot. 8 dokumentacji). W jednym zakładzie ujawniono braki w ustala-
niu przyczyn wypadków (dot. 2 dokumentacji), a w 4 uchybienia (dot. 10 dokumentacji). 
Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego stwierdzono w jednym zakładzie, ale 
w 3 zakładach nie uaktualniono oceny po zaistnieniu wypadku.  

Zdaniem inspektorów pracy, błędy stwierdzane w dokumentacjach powypadko-
wych były spowodowane najczęściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzane były 
przez osoby, które nie posiadały należytego przygotowania merytorycznego. Analiza do-
kumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała, że niektóre dokumenty oceny ryzyka 
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sporządzone były w sposób nieczytelny dla pracowników, jak również dla pracodawców. 
Dokumenty te często zawierały nawet kilkadziesiąt stron, co zniechęcało pracowników i 
samych pracodawców do zapoznania się z tą dokumentacją. Nieprawidłowości stwierdzo-
ne w dokumentacjach oceny ryzyka zawodowego wynikają między innymi z tego, że nie 
odnosiły się one do konkretnych stanowisk pracy i sporządzane były z dala od tych sta-
nowisk i bez udziału przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka. 

Podsumowując, należy podkreślić, że w efekcie działań inspektorów pracy, prawie 
wszystkie ww. nieprawidłowości zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej infor-
macji wykonano 96% wydanych środków prawnych). 

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

2015 roku 
 
W ramach podtematu przeprowadzono 3 kontrole. Na stanowiskach objętych kon-

trolą zatrudnionych było 57 pracowników. Przeanalizowano 13 dokumentacji powypadko-
wych oraz 6 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W poniższej tabeli przedstawiono 
objęte kontrolą istotne zagadnienia, w których stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Tabela 2.18.2. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem 
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki* uchybienia 

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

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 2 - 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Kontrole ujawniły wiele nieprawidłowości (patrz tabela zamieszczona powyżej). Na 
przykład w dwóch zakładach stwierdzono uchybienia w zakresie sporządzania dokumen-
tacji powypadkowej (dot. 6 dokumentacji). W dwóch zakładach nie ustalano przyczyn wy-
padku (dot. 7 wypadków). W dwóch zakładach po zaistnieniu wypadku nie uaktualniono 
oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (dotyczy 5 dokumentacji). W celu usu-
nięcia stwierdzonych uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych środki 
prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto wszystkie stwierdzone uchy-
bienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano wszystkie decyzje i wnioski). 

 
c) Ponowne kontrole zakładów kontrolowanych w 2014 roku 

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

skach objętych kontrolami zatrudnionych było 115 pracowników. Inspektorzy pracy przea-
nalizowali 10 dokumentacji powypadkowych oraz 8 dokumentacji oceny ryzyka zawodo-
wego. W poniższej tabeli przedstawione zostały objęte kontrolą istotne zagadnienia, w 
których stwierdzono nieprawidłowości 
 

Tabela 2.18.3. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, 

w których stwierdzono: 
braki* uchybienia 

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

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wyko-
nywaną pracą (po zaistnieniu wypadku) 1 - 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 3 - 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w kontrolowanych zakładach ujawniono 
uchybienia w badanym obszarze. Na przykład w 2 zakładach stwierdzono uchybienia w 
sporządzonej dokumentacji powypadkowej (dot. 2 dokumentacji).  W 1 zakładzie nie uak-
tualniono oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku. W celu usunięcia ww. 
uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych środki prawne, takie jak decy-
zje i wystąpienia. W efekcie usunięto wszystkie stwierdzone uchybienia (na dzień sporzą-
dzania niniejszej informacji wykonano wszystkie decyzje i wnioski).  

Podsumowując, kontrole przeprowadzone w 2014 zmobilizowały pracodawców do 
działań, których skutkiem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponowne 
kontrole wykazały, że w zakładach, które kontrolowane były w 2014 roku stwierdza się 
generalnie mniej nieprawidłowości dotyczących sporządzania dokumentacji powypadko-
wych oraz zagadnień oceny ryzyka zawodowego. Ponadto, w ocenie inspektorów pracy, 
kontrole te uświadomiły pracodawcom, jakie korzyści może przynieść prawidłowe ustale-
nie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, jak również ustalenie, a następnie 
wdrożenie właściwych środków profilaktycznych, wynikających z protokołów powypadko-
wych oraz wniosków wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
na których wystąpiły wypadki. 
 
2.19. Ochrona osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami 

związanymi ze środowiskiem pracy 
 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 20 szczegółowych kontroli w zakładach, w któ-
rych występowało udokumentowane zagrożenie szkodliwymi czynnikami występującymi w 
procesach pracy, których stężenie lub natężenie przekracza obowiązujące NDS i NDN. 
Skontrolowane zakłady to przede wszystkim zakłady branży stolarsko-meblarskiej. Ogó-
łem w zakładach tych było zatrudnionych 1764 pracowników. Przeszło co piąty z nich pra-
cował w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Najczę-
ściej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy był hałas, a głównym źró-
dłem hałasu były urządzenia do obróbki drewna, jak również linie produkcyjne oparte na 
tych urządzeniach.  

W trakcie kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości. Na przykład w czterech za-
kładach nie opracowano programu działań organizacyjno-technicznych po przekroczeniu 
wartości NDN hałasu. Stwierdzono, iż służba bhp często nie wywiązuje się ze swoich ob-
owiązków poprzez przegląd stanowisk, sporządzanie okresowej analizy stany bhp, gdzie 
stwierdzono to w 8 zakładach na 19 skontrolowanych. Poniżej inne przykłady stwierdzo-
nych uchybień:  

− brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia hałasem (na skon-
trolowanych 68 stanowiskach stwierdzono uchybienia na 40 stanowiskach pracy), 

− brak uwzględnienia w programie szkoleń w dziedzinie bhp zagadnień związanych 
z zagrożeniem hałasem (na 16 zakładów w 4 stwierdzono uchybienia), 

− brak aktualnych badań i pomiarów czynników dla zdrowia (na zbadanych 20 do-
kumentów stwierdzono nieprawidłowości w 7 przypadkach). 

Z drugiej strony ustalono, że generalnie pracowników wyposaża się w profesjonalne środ-
ki ochrony indywidualnej oraz zapewnia instrukcje użytkowania tych środków.  

W celu usunięcia ujawnionych uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolo-
wanych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 87% 
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wydanych środków prawnych). W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto przykłady osią-
gniętych efektów. 

 
Tabela 2.19. Kontrole– efekty (przykłady) 

 

Zakład Opis uzyskanych efektów 

Liczba osób, 
których uzy-
skany efekt 

dotyczy 

1.  

poinformowano pracowników zatrudnionych na stanowiskach: szlifierz, formierz-
odlewnik o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 9 
oznakowano strefę zagrożenia hałasem w pomieszczeniu szlifierni  
zapewniono wąż ssący służący do usuwania pyłów z szlifierki dwutarczowej  

2.  

dokonano okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na któ-
rych występuje narażenie pracowników na hałas  

opracowano i wdrożono szczegółowe programy udzielania instruktażu stanowi-
skowego oraz szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń emitują-
cych hałas, w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego 

22 

dokonano analizy stanu bhp w zakładzie  
wprowadzono w życie program działań organizacyjno-technicznych zmierzający 
do ograniczenia narażenia pracowników na hałas oraz dostosowano te działania 
do potrzeb pracowników zatrudnionych w narażeniu na działanie tego czynnika  

 

uwzględniono w programie działań organizacyjno-technicznych zmiany techniczne 
w celu odizolowania od źródeł hałasu i ograniczono oddziaływanie hałasu na 
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy 

 

3.  

dokonano okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na któ-
rych występuje narażenie pracowników na hałas 

9 

opracowano i wdrożono szczegółowe programy udzielania instruktażu stanowi-
skowego oraz szkolenia okresowego w dziedzinie bhp pracownikom zatrudnionym 
na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń emitujących 
hałas, w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego 
uwzględniono w programie działań organizacyjno-technicznych zmiany techniczne 
w celu odizolowania od źródeł hałasu i ograniczono oddziaływanie hałasu na 
pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy 

 zapewniono udział przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego  
 

Podsumowując, przyczyny ww. nieprawidłowości to nienależyte zrozumienie przez 
pracodawców problematyki ochrony zdrowia pracowników narażonych na działanie czyn-
ników szkodliwych. Pracodawcy dokonują oszczędności w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, np. często umieszczają w jednej hali produkcyjnej maszyny emitujące hałas 
i zapylenie oraz inne stanowiska pracy nie związane z obsługą tych maszyn. Skutek jest 
taki, że pracownicy zatrudnieni na tych stanowiskach pracy są narażeni na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia, pomimo iż bezpośrednio nie uczestniczą w produkcji. 
Niemniej należy podkreślić, że zakłady o dużym zatrudnieniu wzbogacają swój park ma-
szynowy o nowoczesne maszyny i linie technologiczne, posiadające udoskonalone roz-
wiązania techniczne, charakteryzujące się niższą emisją hałasu, zapylenia. Ponadto no-
woczesne maszyny są zhermetyzowane. Wprowadzane urządzenia nowszej generacji 
wyposażone są często w dźwiękochłonne osłony (obudowy), które ograniczają emisję 
hałasu, zapylenia w procesie produkcyjnym.  
 
2.20. Ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez PIP 
 

Na terenie działania OIP kontrolami realizowanymi w ramach tematu objęto 10 za-
kładów, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane. W zakładach tych było za-
trudnionych 307 pracowników. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich zakładach.  
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W przypadku szkoleń w dziedzinie bhp nie stwierdzono nieprzeprowadzenia in-
struktażu ogólnego.  W jednym zakładzie pracy stwierdzono brak instruktażu stanowisko-
wego. Nie ujawniono braku przeprowadzenia szkoleń okresowych czy profilaktycznych 
badań lekarskich. Nie wykazano braku aktualnych wstępnych i okresowych badań lekar-
skich. Kontrolą w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych objęto 69 pracowników. Brak wy-
maganych uprawnień stwierdzono w przypadku 2 pracowników. Kontrole nie wykazały 
braku dokonania oceny ryzyka. Ponadto nie stwierdzono braku poinformowania pracowni-
ków o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony 
przed zagrożeniami. 

Kontrole dotyczące czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych wyka-
zały w przypadku jednego zakładu brak spisu tych czynników (kontrole przeprowadzono w 
6 zakładach pracy, które tego typu substancje i mieszaniny stosowano). W kontrolowa-
nych zakładach stosowane były 62 substancje i mieszaniny niebezpieczne W jednym 
przypadku stwierdzono brak karty charakterystyki. Kontrolą dotyczącą pomiarów szkodli-
wych dla zdrowia czynników chemicznych występujących w środowisku pracy objęto 19 
stanowisk pracy. Nie stwierdzono braku pomiarów. Kontrolą dotyczącą pomiarów szkodli-
wych dla zdrowia stężeń pyłów występujących w środowisku pracy objęto 25 stanowisk. 
W przypadku 5 stanowisk brak było tych pomiarów. Kontrole dotyczące pomiarów czynni-
ków szkodliwych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy nie wy-
kazały nieprawidłowości. Kontrolą dotyczącą pomiarów hałasu występującego w środowi-
sku pracy objęto 37 stanowisk pracy. Brak pomiarów stwierdzono w przypadku 3. Kontrolą 
dotyczącą drgań mechanicznych w środowisku pracy objęto 2 stanowiska pracy w 2 za-
kładach pracy, w przypadku 1 stanowiska brak było pomiarów. Kontrole w zakresie wypo-
sażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wyka-
zały jeden przypadek braku wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze.  

Kontrole nie ujawniły nieprawidłowości dotyczących zapewnienia właściwego sta-
nu technicznego elementów obiektów i pomieszczeń pracy. W przypadku 1 zakładu pracy 
stwierdzono brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych. Kontrole w zakresie pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych nie wykazały braków, a w dwóch zakładach pracy stwier-
dzono uchybienia. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących wentylacji. 

Kontrole w zakresie stanowisk i procesów pracy wykazały niewiele nieprawidłowo-
ści. Na przykład w 1 zakładzie stwierdzono brak szczegółowych wymagań przy wykony-
waniu prac szczególnie niebezpiecznych.  

Kontrole dotyczące maszyn i urządzeń technicznych najwięcej nieprawidłowości 
wykazały w zakresie osłon i innych urządzeń ochronnych. Kontroli poddano 119 maszyn, 
w przypadku 27 stwierdzono braki i uchybienia. Kontrole w zakresie elementów sterowni-
czych mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn oraz urządzeń do uruchomie-
nia oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymania wykazały niewielką liczbę nieprawidło-
wości.  

W przypadku transportu stwierdzono tylko nieprawidłowości dotyczące braku in-
strukcji dotyczących zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych. Kontrole w zakresie 
magazynowania i składowania wykazały nieprawidłowości dotyczące braku instrukcji ma-
gazynowania i składowania.  

Podsumowując, największą liczbę nieprawidłowości stwierdzono w przypadku ma-
szyn i urządzeń technicznych. W tym obszarze ujawniano brak odpowiednich osłon lub 
innych urządzeń ochronnych. W przypadku nowszych maszyn usunięcie tych nieprawi-
dłowości sprowadzało się najczęściej do doprowadzenia ich do stanu, w jakim zostały 
wprowadzone do użytkowania. W przypadku starszych maszyn często występowały nie-
prawidłowości dotyczące konstrukcji osłon, tzn. oryginalnie zainstalowane osłony nie 
spełniały wymagań w zakresie odległości bezpieczeństwa lub ich demontaż był możliwy 
bez użycia narzędzi.  

Uchybienia stwierdzono we wszystkich kontrolowanych zakładach. W części za-
kładów wystąpiły mało istotne nieprawidłowości, gdzie głównie wydawano decyzje doty-
czące usunięcia uchybień w określonym terminie. Część stwierdzonych nieprawidłowości 
powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników i w tych przypad-
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kach inspektorzy pracy wydawali decyzje wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji 
maszyn (wydano 10 takich decyzji). Dotyczyło to przede wszystkim braku odpowiednich 
urządzeń ochronnych, głównie osłon. W wyniku działań inspektorów pracy uchybienia są 
usuwane (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wykonano prawie wszystkie 
środki prawne wydane w celu usunięcia uchybień /98%/).  

 
2.21. Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych  
 

Podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie związane z kontrolą i 
prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań zasadniczych przy wpro-
wadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków 
ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru rynku. Zadanie to realizowano mię-
dzy innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli sprawdzających związanych z 
otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej opisano nasze działania podejmowa-
ne w ramach kontroli planowanych (pozostałe działania opisano w rozdziale 2.4. niniej-
szego sprawozdania). W ramach planowanych działań ocenialiśmy maszyny poligraficzne 
i do przetwórstwa papierniczego oraz rękawice ochronne. Na 57 skontrolowanych wyro-
bów, w 16 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości. Najczęściej wy-
stępujące niezgodności to niewłaściwa instrukcja użytkowania i brak lub niewłaściwe 
oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp.). Ponadto stwierdzano 
brak lub nieprawidłową deklarację zgodności oraz brak oznakowania wyrobu znakiem CE. 
W czterech przypadkach inspektorzy pracy zgłosili zastrzeżenia do budowy/wykonania 
wyrobu (maszyny). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wyniku działania 
inspektora pracy na etapie kontroli zostały usunięte niezgodności w 1 wyrobie.  Ze wzglę-
du na właściwość miejscową sprawy dotyczące pozostałych 15 wyrobów przekazano do 
innych OIP celem dalszego postępowania. 
 

Tabela 2.21.1. Kontrole maszyn poligraficznych i do przetwórstwa papieru  
 

Wyszczególnienie Liczba  
Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 15 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 10 
- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 5 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych 1 

Wyroby, których dokumentacje insp. przekazali w celu wszczęcia postępowania, w tym:  
- innemu OIP 4 
- GIP - 

 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych 
w tym zakresie 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzoną 

nieprawidłowością 
Brak oznakowania CE 15 - 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 15 1 
Brak deklaracji zgodności 15 1 
Nieprawidłowa deklaracja zgodności 15 2 
Nieprawidłowości związane brakiem udziału jednostki notyfikowanej 15 - 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 19 5 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 15 4 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 15 5 
- brak instrukcji użytkowania 15 - 
- instrukcja w języku obcym 15 - 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 15 - 

 
Tabela 2.21.2. Wymagania zasadnicze – rękawice ochronne 

 
Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 42 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 31 
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- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 11 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych - 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy przekazali w celu wszczęcia postępowania, w tym:  
- innemu OIP 11 
- GIP - 

 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych, 
w tym zakresie 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzoną 

nieprawidłowością 
Brak oznakowania CE 42 1 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 41 1 
Brak deklaracji zgodności 20 - 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 20 2 
Nieprawidłowości związane z brakiem udziału jednostki notyfikowanej 30 1 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 42 10 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 42 - 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 42 5 
- brak instrukcji użytkowania 42 - 
- instrukcja w języku obcym 42 - 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 42 10 

la …. Wymagania zasadnicze dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
Podsumowując, w ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy pra-

cy zakwestionowali ponad 28% ocenianych wyrobów. W przypadku 4 maszyn poligraficz-
nych i do przetwórstwa papierniczego ujawniono niezgodności w zakresie budowy. Zda-
niem inspektorów, główną przyczyną niezgodności kontrolowanych wyrobów z zasadni-
czymi lub innymi wymaganiami jest nieznajomość wymagań prawnych, tj. wymagań za-
sadniczych zarówno przez producentów jak i importerów oraz nieodpowiedzialne podej-
ście producentów do tematu dystrybucji wyrobów. 

 
2.22. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach usług leśnych 
 

W 2016 roku na obszarach leśnych leżących w granicach województwa, w 31 
podmiotach przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa pracy w trakcie procesu pozyskania drewna. Zdecydowaną większość kontrolowa-
nych zakładów stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 10 osób. W zakładach tych 
pracodawca, najczęściej czynny zawodowo pilarz lub kierowca ciągnika zrywkowego, 
pracował na powierzchni roboczej razem z zatrudnionymi ludźmi. Ogółem w kontrolowa-
nych zakładach pracowały 294 osoby, w tym 246 zatrudnionych było na podstawie umów 
o pracę, 16 pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych, 32 wykonywały pracę w 
ramach samozatrudnienia.  

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

Tabela 2.22. Kontrole prac przy pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna - uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
Liczba podmiotów –  

objętych 
badaniem braki* uchybienia 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI  
Zasady współdziałania w zakresie bhp  30 - - 
Realizacja obowiązków koordynatora prac  30 - 1 
Poinformowanie pracowników innych pracodawców o zagrożeniach  29 - - 
PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 
Szkolenie bhp pracodawców  31 5 - 
Realizacja zadań służby bhp  31 4 - 
Szkolenia bhp pracowników  31 9 7 
Badania lekarskie  31 5 3 
Kwalifikacje  31 - 2 
Ocena ryzyka zawodowego  31 5 3 
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Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej  31 2 5 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej  31 2 1 
Sprawność środków ochrony indywidualnej  31 - 7 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  31 1 5 
Pierwsza pomoc przedlekarska  31 4 3 
Szczepienia ochronne pracowników przeciwko KZM  31 12 3 
Badania przesiewowe pracowników w kierunku boreliozy  31 18 4 
Zapewnienie pracownikom posiłków i napojów  29 2 1 
STANOWISKA I PROCESY PRACY 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac w lesie  31 11 - 
Oznaczenie obszarów prowadzenia prac  29 1 - 
Co najmniej dwuosobowe wykonywanie prac związanych ze ścinką i zrywką   30 1 - 
Przebywanie osób w strefach niebezpiecznych  28 3 - 
Sprzęt pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna  26 7 2 
Przygotowanie surowca drzewnego do załadunku (max. długość dłużyc itp.)  5 - - 
Bezpieczne wykonywanie pozyskiwania drewna pilarkami  25 4 1 
Bezpieczne wykonywanie zrywki drewna  9 1 - 
Przestrzeganie przepisów dotyczących ręcznego przemieszania ciężarów  25 - 1 
Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych  16 1 7 
MASZYNY I URZĄDZENIA 
Spełnienie wymagań bhp dot. maszyn i innych urządzeń technicznych  29 1 5 
Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację  18 2 1 
INNE ZAGADNIENIA (wyłącznie umowy cywilnoprawne i podwykonawcy jednoosobowi) 
Obowiązki stron st. cywilnoprawnych w zakresie bhp   9 4 - 
- jeśli przewidziano, czy przeprowadzono szkolenie bhp,  5 - - 
- jeśli przewidziano, czy poddano badaniom lekarskim,  5 1 - 
- jeśli przewidziano, czy wydano środki ochrony indywidualnej  5 1 - 
Kwalifikacje  7 1 - 
Pranie odzieży roboczej  8 3 1 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 

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

wości zarówno w obszarze organizacji jak i prowadzenia prac.  
Najwięcej uchybień stwierdzono w obszarze badań przesiewowych pracowników w 

kierunku boreliozy. Na 31 skontrolowanych zakładów usług leśnych, aż w 18 nie poddano 
robotników leśnych badaniom przesiewowym krwi w kierunku boreliozy. Podobnie uchy-
bienia ujawniono w obszarze ochronnych szczepień przeciwko odkleszczowemu zapale-
niu opon mózgowych. Piętnastu pracodawców (na 31 skontrolowanych zakładów) nie 
poddało pracowników leśnych takiemu szczepieniu oraz nie odebrał od nich oświadczeń o 
odmowie poddania się takiemu szczepieniu. Pracodawcy ci nie informowali pracowników 
o istocie zagrożenia zachorowaniem na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mó-
zgu oraz o możliwości skorzystania ze szczepienia ochronnego przeciwko tej chorobie.  

Inny obszar, w którym stwierdzano najwięcej nieprawidłowości to szkolenia w 
dziedzinie bhp. Pięciu pracodawców (na 31 objętych kontrolą) nie posiadało wymagane-
go, aktualnego zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu bhp dla pracodawców. Na 222 
pracowników objętych kontrolą w 35 przypadkach stwierdzono brak szkolenia (u 9 praco-
dawców), a w 22 przypadkach stwierdzono uchybienia (u 7 pracodawców). 

Wiele uchybień stwierdzano w zakresie zapewnienia instrukcji bezpiecznego wy-
konywania prac w lesie. Kontrole w tym zakresie prowadzono w 31 zakładach stwierdza-
jąc zaniechanie tego obowiązku przez 11 pracodawców. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali środki 
prawne (decyzje i wystąpienia). W czterech przypadkach wydano decyzje wstrzymania 
prac. W trzech przypadkach wydano decyzje nakazujące skierowanie do innych prac pra-
cowników nie posiadających właściwego przygotowania do wykonywanej pracy. W efek-
cie zastosowania środków prawnych usunięto prawie wszystkie opisane powyżej niepra-
widłowości, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 84% wydanych środ-
ków prawnych). 
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Podsumowując, obserwujemy stały postęp technologiczny w wykonywaniu prac 
leśnych. Zakłady usług leśnych dysponują coraz lepszym sprzętem pozwalającym osią-
gać większą wydajność pracy przy ograniczeniu zagrożeń zawodowych. Oceniając stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach należy stwierdzić, że mimo 
poprawy w stosunku do lat ubiegłych, jest on niezadowalający, o czym świadczy liczba 
nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli. Stąd konieczność systematycznych kon-
troli oraz prowadzenia działań prewencyjnych.  
 
2.23. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach rolnych 

 
Inspektorzy pracy przeprowadzili 21 kontroli w gospodarstwach rolnych, w których 

łącznie było zatrudnionych 396 pracowników. Do prywatnych właścicieli należało 17 go-
spodarstw, 2 były dzierżawione z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, a kolejne 2 
były własnością skarbu państwa. Z ogólnej liczby 21 skontrolowanych gospodarstw 20 
prowadziło produkcję roślinną i zwierzęcą, a tylko jedno wyłącznie produkcję zwierzęca. 
Kontrole przeprowadzano podczas wykonywania prac polowych wiosennych i jesiennych, 
podczas zbioru rzepaku i zbóż oraz przy pracach związanych z chowem zwierząt. Ponad-
to oceniano zagadnienia dotyczące przygotowania pracowników do wykonywania pracy. 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości i zagrożenia. Stwierdzone nieprawidło-
wości znalazły odzwierciedlenie w wydanych decyzjach. Na poniższym wykresie określo-
no liczbę decyzji wydanych w poszczególnych obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Wykres 2.23.1.  Zakłady rolne – wydane decyzje w celu usunięcia nieprawidłowości 
 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło sta-
nowisk, procesów pracy, procesów technologicznych, magazynowania i składowania.  
Wiele nieprawidłowości dotyczyło maszyn i urządzeń technicznych. Nieprawidłowości 
stwierdzano wśród maszyn eksploatowanych w trakcie prac polowych w magazynach, 
warsztatach i obejściach gospodarstw. Niewiele mniej dotyczyło organizacji bezpiecznej 
pracy, w tym oceny ryzyka zawodowego. Stwierdzono uchybienia dotyczące użytkowa-
nych obiektów i pomieszczeń pracy. Odnotowano nieprawidłowości w zakresie eksploata-
cji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Przeprowadzone kontrole wykazały zanie-
dbania także w zakresie przygotowania pracowników do wykonywania różnych prac w 
gospodarstwie rolnym (szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktyczna ochrony zdrowia). 

W 2016 roku w czasie wykonywania prac polowych skontrolowano łącznie 78 ma-
szyn i urządzeń rolniczych. W przypadku 16 z nich stwierdzono nieprawidłowości co sta-
nowi 20,5% (w 2015 – 6,4). Uchybienia dotyczyły: nieprawidłowego agregowania maszyn 
rolniczych z ciągnikiem, niewłaściwego zabezpieczenia osłoną wałków przekazu mocy 
w eksploatowanych maszynach i ciągnikach. Analizując zestawienia nieprawidłowości 
stwierdzonych przy wykonywaniu prac polowych w latach 2014-2016, należy odnotować 
wzrost liczby uchybień w zakresie nieprawidłowości związanych z agregowaniem maszyn 
oraz niewłaściwym zabezpieczeniem osłonami wałków przekazu mocy w eksploatowa-
nych maszynach rolniczych do prac polowych. Do pozytywnych tendencji 
w kontrolowanych gospodarstwach rolnych należy zaliczyć fakt coraz lepszego ich wypo-
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sażenia w nowoczesne ciągniki z kabinami klimatyzowanymi oraz nowoczesne urządze-
nia i maszyny rolnicze (kompletne zestawy technologiczne do upraw polowych). 

Pomimo wielu nieprawidłowości ujawnionych w czasie kontroli, zauważamy pozy-
tywne tendencje w zakresie przestrzegania przepisów bhp przy pracach żniwnych. Po-
równując zestawienia uchybień ujawnionych w czasie wykonywania prac żniwnych w la-
tach 2014-2016, odnotowujemy systematyczny spadek liczby zakładów i obiektów, w któ-
rych występowały nieprawidłowości związane ze stanem technicznym maszyn. Zauwa-
żamy spadek liczby uchybień związanych z obsługą kombajnów zbożowych i pras do 
zbioru słomy. Natomiast na podobnym poziomie utrzymuje się ilość nieprawidłowości i 
zagrożeń wypadkowych przy pracach związanych z obsługą urządzeń i maszyn do trans-
portu nasion zbóż w obiektach służących do magazynowania oraz braku zabezpieczenia 
dostępu do zagłębień technologicznych znajdujących się w magazynach zbożowych. 
Przyczyną powyższego jest znaczne wyeksploatowanie tych urządzeń oraz zaniedbania 
w konserwacji i remontach urządzeń i obiektów magazynowych. 

Porównując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych przy produkcji zwierzęcej 
w latach 2014-2016, należy odnotować spadek zarówno liczby zakładów jak i obiektów, w 
których stwierdzono uchybienia dotyczące braku zabezpieczeń otworów w stropach i 
poddaszach budynków (pracodawcy w coraz mniejszym stopniu, sporadycznie wykorzy-
stują poddasza jako użytkowe), niezabezpieczonych zagłębień, zbiorników, nieskutecznej 
ochrony przed porażeniem prądem, niewłaściwego stanu instalacji oświetleniowej oraz 
nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń do przygotowania i zadawania pasz dla 
zwierząt. Nadal stwierdza się liczne uchybienia w zakresie nieprawidłowego wyposażenia 
oraz stanu zaplecza higieniczno-sanitarnego, braku okresowych przeglądów i pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych. Przyczyn powyższe-
go stanu należy upatrywać w znacznym wyeksploatowaniu obiektów inwentarskich i wy-
posażenia technicznego. 

W zakresie przygotowania pracowników do wykonywania pracy i wybranych za-
gadnień z prawa pracy należy odnotować wzrost liczby zakładów, w których stwierdzono 
uchybienia dotyczące: dopuszczenia do pracy pracowników bez przeprowadzonych 
wstępnych badań lekarskich i braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 
Kontrole wykazały, że na 96 skontrolowanych stanowisk pracy dla 20 nie dokonano oceny 
ryzyka zawodowego lub ujawniono niedociągnięcia w opracowanej ocenie. 

 Podsumowując, wysoki poziom zagrożeń zawodowych w rolnictwie wynika ze zło-
żonego środowiska pracy. Pracownicy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe 
(hałas, pyły, wibracja), chemiczne, biologiczne i uciążliwe. Różnorodność wykonywanych 
prac w gospodarstwach, użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i po-
jazdów samobieżnych o różnym stopniu złożoności, wymaga od użytkowników bardzo 
dużej wiedzy i umiejętności. Procesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nierytmicz-
nie, często w zmiennych warunkach pogodowych. Występują okresowe spiętrzenia prac, 
prowadzące do wydłużonego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, stresu i pogor-
szenia stanu psychofizycznego pracowników rolnych. Złożoność rolniczego stanowiska 
pracy sprawia, że występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Wykonywanie pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie niesie ze sobą ryzyko do-
znania uszczerbku na zdrowiu. Zagadnienia związane z wypadkami przy pracy badano 
we wszystkich 21 kontrolowanych gospodarstwach rolnych. W latach 2013 -2015 wypadki 
przy pracy odnotowano w 10 z nich. Wprawdzie w kontrolowanych zakładach w okresie 
ostatnich trzech lat nie zarejestrowano wypadków śmiertelnych i ciężkich, ale łącznie od-
notowano 31 wypadków lekkich. W skontrolowanych gospodarstwach wskaźnik częstości 
wypadków znacznie przewyższa ten wskaźnik dla naszego województwa. Działania in-
spektorów pracy doprowadziły w kontrolowanych gospodarstwach do ograniczenia lub 
likwidacji większości nieprawidłowości. Przede wszystkim wyeliminowano z procesów 
pracy zagrożenia wypadkowe, wynikające z eksploatacji niesprawnych maszyn i urządzeń 
na stanowiskach pracy. Mając powyższe na uwadze, celowe jest kontynuowanie kontroli 
warunków pracy w gospodarstwach rolnych. 
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2.24. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach stosujących substancje 
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 

 
W ramach tego zadania inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w zakładach, 

w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne. W skontrolowanych zakładach 
było zatrudnionych ogółem 285 osób. Kontrolami objęto stanowiska pracy, na których 
występują czynniki lub procesy o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Na tych sta-
nowiskach było zatrudnionych 115 pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto 
najczęściej ujawniane uchybienia stwierdzone w czasie tych kontroli. 
 

Tabela 2.24.  Zagrożenia – czynniki i procesy o działu rakotwórczym i mutagennym 
 

Badane zagadnienie  
Liczba  

objętych 
badaniem braki* uchybienia 

Przekazanie informacji o substancjami chemicznych, ich mieszaninach, czynni-
kach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  10 6 2 

Rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z czynnikami rako-
twórczymi lub mutagennymi  10 2 3 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia czynnikami rakotwór-
czymi lub mutagennymi 14 4  

Poinformowanie pracowników (zagrożonych CMR) o ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami  65 - 7 

Uwzględnienie w programie szkoleń w dziedzinie bhp zagadnień związanych z 
zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi 35 12  

Karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych  41 4 2 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole wykazały, że w części z kontrolowanych 
zakładów pracy nie były w pełni przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny doty-
czące czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Przyczyny stwierdzonych nie-
prawidłowości to niedostateczna znajomość przepisów oraz bagatelizowanie zagrożeń 
stwarzanych przez te czynniki. Zauważyć należy, że 60% skontrolowanych przedsię-
biorstw nie przekazało do OIP informacji o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych, a 
kolejne 20% przekazało informację nieprawidłową. U co drugiego pracodawcy stwierdzo-
no nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganych rejestrów związanych z pracą 
w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne. Kontrole spowodowały, że pracodawcy 
podjęli stosowne działania mające na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. W efekcie 
zastosowania środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 93% wydanych środków praw-
nych). 

 
2.25. Ograniczenie zagrożeń związanych z występowaniem pola elektromagne-

tycznego 
 

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach zadania była ocena przestrzegania 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji przemysłowych urządzeń wy-
twarzających pola elektromagnetyczne. Kontrole przeprowadzono w 3 zakładach eksploa-
tujących piece indukcyjne i łukowe będące źródłem pola elektromagnetycznego. Oddzia-
ływanie pola elektromagnetycznego stref ochronnych w tych zakładach występowało na 
12 pracowników (wytapiaczy). W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone podczas kontroli 
nieprawidłowości wynikały z pomniejszania zagrożeń, które stwarzają pola elektromagne-
tyczne. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy wydali decy-
zje oraz skierowali do pracodawców wystąpienia. W efekcie zastosowania środków praw-
nych usunięto większość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniej-
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szej informacji uwzględniono 75% wydanych środków prawnych). W tabeli zamieszczonej 
poniżej zawarto najczęściej ujawniane uchybienia stwierdzone w czasie tych kontroli. 
 

Tabela 2.25.  Zagrożenia – pola elektromagnetyczne 
 

Ujawnione uchybienie Liczba osób, których 
uchybienie dotyczy 

Programy szkolenia w dziedzinie bhp, na podstawie których przeprowadzono szkolenia 
nie uwzględniały informacji dot. wyników oceny zagrożeń elektromagnetycznych. 12 

W ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono narażenia na pole elektromagnetyczne. 12 
Instrukcje eksploatacji nie określały miejsc odziaływania pola stref ochronnych: pośred-
niej, zagrożenia lub niebezpiecznej. Instrukcje nie określały również zasad postępowa-
nia w celu ograniczania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne. 

12 

Na stanowiskach obsługi pieców nie oznakowano piktogramami i liniami na podłodze pól 
wszystkich stref ochronnych. Nie oznakowano piktogramami źródeł pola. 9 

 
2.26. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w podmiotach zajmujących się skupem, 

przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 8 kontroli, których celem było 
sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz po-
chodzenia roślinnego. W zakładach objętych kontrolą świadczyło pracę 200 osób. 

Analiza wyników kontroli wykazała, że najwięcej nieprawidłowości ujawniono w 
obszarach dotyczących maszyn i urządzeń technicznych, oceny ryzyka zawodowego, 
czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, stanowisk i procesów pracy oraz 
przestrzegania przepisów przy magazynowaniu i składowaniu materiałów: 

− w 4 zakładach ujawniono brak osłon i innych urządzeń ochronnych, 
− w 4 zakładach ujawniono nieprawidłowości dot. oceny ryzyka zawodowego, 
− w 3 zakładach stwierdzono brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
− w 3 zakładach ujawniono brak instrukcji magazynowania i składowania, 
− w 2 zakładach pracowników nie poinformowano o ryzyku zawodowym. 

W ocenie inspektorów pracy, przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: nieznajomość 
przepisów bhp oraz i lekceważenie zagrożeń. W celu usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości inspektorzy pracy wydali decyzje oraz skierowali do pracodawców wystąpienia. 
W efekcie zastosowania środków prawnych usunięto większość stwierdzonych nieprawi-
dłowości (patrz tabela poniżej): 
 

Tabela 2.26.  Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakładów, 
w których uzyska-

no efekty 
Dokonano oceny ryzyka zawodowego oraz dokonano aktualizacji oceny ryzyka  4 
Wyposażono 22 maszyny i urządzenia techn. w osłony lub inne urządzenia ochronne 4 
Opracowano instrukcje magazynowania i składowania towarów, instrukcje dot. zasad 
postępowania przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych oraz zasady ruchu na 
drogach wewnątrzzakładowych 

3 

Opracowano wykazy prac szczególnie niebezpiecznych 3 
Zabezpieczono i oznakowano miejsca niebezpieczne w zakładach oraz oznakowano 
drogi transportowe w magazynach 

2 

 
2.27. Podsumowanie 
 

Z analizy ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości wynika, że stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach województwa warmińsko-
mazurskiego jest zróżnicowany. Dostrzegając pozytywne przykłady, należy jednocześnie 
podkreślić, że w znacznej liczbie zakładów wyposażenie stanowisk pracy, jak i warunki, w 
jakich praca jest wykonywana są niezadowalające. 
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Ustalenia inspektorów pracy badających okoliczności i przyczyny wypadków przy 
pracy wskazują, że największą liczbę wypadków przy pracy odnotowuje się w zakładach 
przetwórstwa przemysłowego, rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i budownictwie. 

Podczas kontroli przeprowadzonych w podmiotach zajmujących się usuwaniem 
wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych i przemysłowych nadal stwierdzamy 
uchybienia. W 2016 roku najczęściej naruszane były wymogi związane z ogrodzeniem i 
oznaczeniem terenu prac. Odnotowano nieprawidłowości dotyczące wyposażenia pra-
cowników w środki ochrony indywidualnej. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 
podmiotach zajmujących się usuwaniem wyrobów azbestowych można stwierdzić, że stan 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 
jest w miarę zadowalający, niemniej nadal stwierdzamy istotne uchybienia. 

Nadal stwierdza się braki lub uchybienia w zakresie przygotowania pracowników 
do pracy, w tym pracowników poszkodowanych w wypadkach, co w niektórych przypad-
kach może być przyczyną zaistniałego wypadku. Brak okresowego szkolenia w dziedzinie 
bhp stwierdzono w przypadku co dwunastego pracownika objętego badaniem, a brak 
wstępnych badań lekarskich stwierdzono w przypadku prawie co dwudziestego siódmego 
pracownika objętego kontrolą. Przeprowadzone kontrole wykazały wiele nieprawidłowości 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Co dziesiąte stanowisko pracy nie zostało wyty-
powane do oceny ryzyka zawodowego. Niektóre dokumenty oceny ryzyka nie nadawały 
się do planowania działań korygujących lub zapobiegawczych, ponieważ nie wskazano w 
nich rzeczywistych zagrożeń występujących w środowisku pracy wymagających podjęcia 
takich działań. W przypadku przeszło co dwudziestego stanowiska pracy nie zidentyfiko-
wano wszystkich zagrożeń. Przeprowadzona w ten sposób ocena ryzyka zawodowego 
uniemożliwiała prawidłowe prowadzenie działań mających na celu poprawę warunków 
pracy, bezpieczeństwa pracy. 

Znaczną liczbę wypadków przy pracy odnotowujemy przy obsłudze maszyn i in-
nych urządzeń technicznych. Stan ich badamy między innymi w ramach kontroli związa-
nych z nadzorem rynku. Realizując kontrole w ramach nadzoru rynku inspektorzy pracy 
zakwestionowali przeszło co trzecią ocenianą maszynę. Wśród ujawnionych niezgodności 
stwierdzano również niewłaściwe wykonanie maszyny. 
  Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazują 
nieprawidłowości. W 2016 roku, w porównaniu do 2 poprzednich lat, ujawniono zbliżony 
poziom zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku sprawozdawczym 
odnotowano więcej przypadków stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników. Nadal odnotowujemy wiele uchybień w odniesieniu do urządzeń i 
instalacji elektrycznych (głównie brak aktualnych pomiarów). Natomiast mniej nieprawi-
dłowości stwierdzono w obszarach dotyczących budynków i pomieszczeń pracy, maszyn i 
urządzeń technicznych przy organizacji stanowisk pracy w grupie zakładów przystosowu-
jących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 

W sferze naszego zainteresowania są roboty wykonywane w miejscach publiczny-
ch, w tym na budowach lub podczas remontu czynnych odcinków dróg. Rzutują one nie 
tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale i osób postronnych. W 2016 roku, między in-
nymi w związku z anonimowymi zgłoszeniami o prowadzeniu robót budowlanych nie-
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz w związku pisemnymi skar-
gami dotyczącymi niewłaściwego prowadzenia robót, przeprowadzono 44 takie kontrole. 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w miejscach, gdzie wykonywano prace remontowe 
elewacji oraz dachów istniejących budynków przy pomocy rusztowań. Sporą cześć kon-
troli przeprowadzono na terenach budów prowadzonych przy ciągach komunikacyjnych, 
gdzie brak było odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób po-
stronnych. Kilka kontroli przeprowadzono na terenie wykonywania prac w wykopach, w 
ciągach ulic. W wyniku interwencji inspektorów pracy we wszystkich przypadkach usunię-
to zagrożenia publiczne. 
  Kontrole wykazały, że pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na stosowane 
w działalności zawodowej niebezpieczne substancje chemiczne. Nie stwierdzono niepra-
widłowości dotyczących wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony 
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indywidualnej oraz używania ich przy stosowaniu produktów biobójczych. Niemniej nadal 
niektórzy pracodawcy zapominają o zapewnieniu podstawowych dokumentów w postaci 
kart charakterystyki (takie uchybienia ujawniono w co trzecim kontrolowanym zakładzie). 
Kontrole dot. problematyki REACH ujawniły, że w przeszło co siódmym skontrolowanym 
zakładzie nie sporządzono spisu stosowanych czynników chemicznych, a w dziewięciu 
przypadkach spisy były niekompletne. Pracodawcy nie zawsze posiadają wiedzę o rozpo-
rządzeniu CLP. W dwóch z piętnastu skontrolowanych podmiotów pracodawca nie był 
świadomy istnienia nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin chemicznych wynikających z rozporządzenia CLP. 

Wszechstronnym formom naszego oddziaływania podlegało budownictwo. Inspek-
torzy pracy przeprowadzali zarówno kontrole kompleksowe jak i doraźne mające na celu 
natychmiastowe usunięcie ujawnionych uchybień, które stwarzały bezpośrednie zagroże-
nia dla życia i zdrowia pracowników. Na 221 budowach inspektorzy pracy przeprowadzili 
kompleksowe kontrole. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli zagad-
nień związanych z wykonywaniem prac na wysokości oraz eksploatacją rusztowań. Więk-
szość właścicieli małych zakładów nadal nie wykazuje należytego zainteresowania po-
prawą warunków bezpieczeństwa – zainteresowanie to wzrasta dopiero w sytuacji, kiedy 
w zakładzie pojawia się inspektor pracy, albo gdy wypadkowi ulegnie któryś z pracowni-
ków. Stąd też prowadzimy w tej branży krótkie kontrole, skoncentrowane na nieprawidło-
wościach stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących i - 
zależnie od potrzeb - powtarzane u tego samego pracodawcy (na tym samym placu bu-
dowy) w następnych dniach lub tygodniach w celu wyegzekwowania trwałej likwidacji za-
grożeń. Ogółem przeprowadzono 165 takich kontroli u 151 wykonawców prac budowla-
nych będących pracodawcami lub przedsiębiorcami powierzającymi pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W trakcie tych kontroli stwierdzono 125 nieprawidłowości, w 
związku z którymi wydano decyzje nakazujące wstrzymanie prac. W kolejnych 115 przy-
padkach wydano decyzje nakazujące wstrzymanie eksploatacji maszyn. Ponadto, w 
związku ze stwierdzeniem, że pracujący zatrudnieni są wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaganych kwalifika-
cji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników do innych prac. Ogółem 
wydano 75 takich decyzji kierując do innych prac 145 pracowników. W wyniku interwencji 
inspektorów pracy w prawie wszystkich przypadkach natychmiast usunięto zagrożenia. Ze 
względu na skalę zagrożeń nadal widzimy potrzebę częstych wizytacji miejsc, w których 
wykonywane są roboty budowlane. 

Kontrole przeprowadzone w ostatnich latach, których celem była ocena przestrze-
gania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMM/GMO) 
ujawniły uchybienia w tym zakresie. Ogółem kontrole dotyczyły 7 zespołów laboratoriów. 
W trakcie kontroli zgłoszono zastrzeżenia, które najczęściej dotyczyły pomieszczeń 
/laboratoriów, w których planowano prowadzenie prac. W efekcie działań inspektora 
wszystkie nieprawidłowości usunięto. 

Kontrole w miejscach prowadzenia robót torowych nie wykazały poważniejszych 
problemów w zakresie przygotowania pracowników do pracy czy ich wyposażenia w 
odzież i obuwie robocze. Głównym problemem było nieprzestrzeganie przez wykonawców 
przepisów bhp przy pracach na wysokości na budowach wiaduktów albo mostów, gdyż 
były to zwykle prace krótkotrwałe i wymagające częstej zmiany sposobu zabezpieczenia 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Podczas tych prac istniało największe praw-
dopodobieństwo zaistnienia wypadków. 

Kontrole przestrzegania wymagań bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elek-
troenergetycznych wskazują, że przestrzeganie przepisów prawa pracy w kontrolowanych 
zakładach eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne nie jest zadowalające. Na 
przykład w prawie co trzecim zakładzie nie opracowano instrukcji organizacji bezpiecznej 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. W prawie co trzecim zakładzie 
stwierdzono nieprawidłowości w treści wydawanych poleceń pisemnych na wykonywanie 
prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, a w co dziesiątym polecenia pi-
semne nie były wydawane. Należy zauważyć, że stwierdzone nieprawidłowości nie były 
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spowodowane trudnościami finansowymi, a w przeważającej liczbie brakiem dyscypliny u 
osób wykonujących pracę i sprawujących obowiązki dozoru i eksploatacji, o czym świad-
czy liczba usterek możliwych do usunięcia w czasie trwania kontroli. 

Wyniki kontroli w placówkach handlowych po raz kolejny wykazały, że warunki 
pracy w placówkach wielkopowierzchniowych są znacznie bardziej uciążliwe niż w małych 
placówkach. Uciążliwości te związane są głównie z transportowaniem i magazynowaniem 
towarów. 

Słuszność przyjętego schematu postępowania potwierdziły rezultaty osiągnięte w 
ostatnich latach w grupie zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważ-
nej awarii przemysłowej, należących do branży paliwowej. Polega on na udostępnieniu 
pracodawcom narzędzi do samokontroli, a następnie weryfikacji - w pewnym odstępie 
czasowym - podjętych przez nich działań identyfikujących i likwidujących nieprawidłowo-
ści. Kontrola sprawdzająca ujawniła, co prawda, uchybienie, które jednak niezwłocznie 
zostało usunięte. Kontrole przeprowadzone w latach poprzednich wykazały zaangażowa-
nie pracodawców w zakresie dostosowania warunków pracy do obowiązujących standar-
dów. 

Zgodnie z programem działania, objęliśmy wzmożonym nadzorem trzy zakłady 
produkcyjne. Nasze działania kontrolne (a także doradcze, informacyjne) w tych zakła-
dach nakierowane były przede wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie 
występujących zagrożeń. Ponadto systematyczne kontrole skłaniały pracodawców do 
podejmowania konkretnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy. W efekcie 
tych działań poprawę warunków pracy osiągnięto we wszystkich zakładach.  

 Kontrole zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły 
wypadki przy pracy wykazały, że wiele dokumentacji powypadkowych oraz dokumentacji 
z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z obowiązujących 
przepisów bhp (np. na 58 zbadanych dokumentacji powypadkowych w 3 stwierdzono, że 
nie ustalono przyczyn wypadku, a w 7 ujawniono uchybienia w tym względzie). Zdaniem 
inspektorów pracy, błędy stwierdzone w dokumentacjach powypadkowych były spowodo-
wane najczęściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzone były przez osoby, które 
nie posiadały należytego przygotowania merytorycznego. Analiza dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego wykazała, że niektóre dokumenty oceny ryzyka sporządzone były w 
sposób nieczytelny dla pracowników, jak również dla pracodawców. Dokumenty te często 
zawierały nawet kilkadziesiąt stron, co zniechęcało pracowników i samych pracodawców 
do zapoznania się z tą dokumentacją. 

Kontrole w zakładach, w których występowało udokumentowane zagrożenie szko-
dliwymi czynnikami występującymi w procesach pracy, których stężenie lub natężenie 
przekracza obowiązujące NDS i NDN ujawniły zaniedbania. Na przykład w czterech za-
kładach nie opracowano programu działań organizacyjno-technicznych po przekroczeniu 
wartości NDN hałasu. Ujawniano brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego za-
grożenia hałasem (na 68 skontrolowanych stanowisk, stwierdzono uchybienia na 40 sta-
nowiskach pracy). 

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich skontrolowanych zakładach które w 
ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane. W zakładach tych największą liczbę nieprawi-
dłowości stwierdzono w przypadku maszyn i urządzeń technicznych. Część stwierdzo-
nych nieprawidłowości powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracow-
ników i w tych przypadkach inspektorzy pracy wydawali decyzje wstrzymania prac lub 
decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn. Dotyczyło to przede wszystkim braku odpo-
wiednich urządzeń ochronnych, głównie osłon. W innych obszarach bezpieczeństwa i 
higieny pracy ujawniano zdecydowanie mniej uchybień. 

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej należy podkreślić 
że nadal istotnym problemem są choroby odkleszczowe. Na 31 skontrolowanych zakła-
dów usług leśnych, aż w 18 robotników leśnych nie poddano badaniom przesiewowym 
krwi w kierunku boreliozy. Uchybienia ujawniono także w obszarze ochronnych szczepień 
przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Piętnastu pracodawców (na 31 
skontrolowanych zakładów) nie poddało pracowników leśnych takiemu szczepieniu oraz 
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nie odebrało od nich oświadczeń o odmowie poddania się takiemu szczepieniu. Praco-
dawcy ci nie informowali pracowników o istocie zagrożenia zachorowaniem na od-
kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz o możliwości skorzystania ze 
szczepienia ochronnego przeciwko tej chorobie. W branży występują szczególne zagro-
żenia wypadkowe przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. W zakładach objętych kontrolami 
stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy oraz w stosowanych technikach ścinki i 
obalania drzew. Błędy popełniane przez drwali świadczą o niedostatecznej jakości szko-
leń. Pięciu pracodawców (na 31 objętych kontrolą) nie posiadało wymaganego, aktualne-
go zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu bhp dla pracodawców. Na 222 pracowników 
objętych kontrolą w 35 przypadkach stwierdzono brak szkolenia (u 9 pracodawców), a w 
22 przypadkach stwierdzono uchybienia (u 7 pracodawców). 

Wysoki poziom zagrożeń zawodowych w rolnictwie wynika ze złożonego środowi-
ska pracy. Pracownicy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe (hałas, pyły, 
wibracja), chemiczne, biologiczne i uciążliwe. Różnorodność wykonywanych prac w go-
spodarstwach rolnych, użytkowanie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i pojaz-
dów samobieżnych o różnym stopniu złożoności, wymaga od użytkowników bardzo dużej 
wiedzy i umiejętności. Procesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nierytmicznie, 
często w zmiennych warunkach pogodowych. Występują okresowe spiętrzenia prac, pro-
wadzące do wydłużonego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, stresu i pogorsze-
nia stanu psychofizycznego pracowników rolnych. Złożoność rolniczego stanowiska pracy 
sprawia, że występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Wyko-
nywanie pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie niesie ze sobą ryzyko doznania 
uszczerbku na zdrowiu. Na przykład, w czasie wykonywania prac polowych skontrolowa-
no łącznie 78 maszyny i urządzenia rolnicze. W przypadku 16 z nich stwierdzono niepra-
widłowości. W skontrolowanych gospodarstwach wskaźnik częstości wypadków znacznie 
przewyższa ten wskaźnik dla zakładów województwa warmińsko-mazurskiego.  

Kontrole w zakładach stosujących substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki 
lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wykazały, że w 
części kontrolowanych zakładów pracy nie były w pełni przestrzegane przepisy bezpie-
czeństwa i higieny dotyczące czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Przy-
czyny stwierdzonych nieprawidłowości to niedostateczna znajomość przepisów oraz ba-
gatelizowanie zagrożeń stwarzanych przez te czynniki. Zauważyć należy, że 60% skon-
trolowanych przedsiębiorstw nie przekazało do OIP informacji o czynnikach rakotwór-
czych lub mutagennych, a kolejne 20% przekazało informację nieprawidłową. U co dru-
giego pracodawcy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganych 
rejestrów związanych z pracą w narażeniu na czynniki rakotwórcze i mutagenne. 

Kontrole w zakładach eksploatujących urządzenia będące źródłem pola elektro-
magnetycznego ujawniły uchybienia. Na przykład w programach szkoleń w dziedzinie bhp 
nie uwzględniano informacji dot. wyników oceny zagrożeń elektromagnetycznych.  W 
ocenie inspektorów pracy stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości wynikały z po-
mniejszania zagrożeń, które stwarzają pola elektromagnetyczne. 

Analiza wyników kontroli, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy maga-
zynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego wykazała, że 
najwięcej nieprawidłowości ujawniono w obszarach dotyczących maszyn i urządzeń tech-
nicznych, oceny ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążli-
wych, stanowisk i procesów pracy oraz przestrzegania przepisów przy magazynowaniu i 
składowaniu materiałów. W co drugim zakładzie ujawniono brak osłon i innych urządzeń 
ochronnych.  
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III.  PRAWNA OCHRONA PRACY 
 
 
3.1. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu pracy oraz wypłaty wy-

nagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 
  
 W ramach tematu przeprowadzono 73 szczegółowe planowane kontrole u 72 pra-
codawców zatrudniających łącznie 4.123 pracowników, w tym 1.838 kobiet i 10 pracowni-
ków młodocianych. Naruszenia przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę i 
innych świadczeń stwierdzono w trakcie 68 kontroli.  
 W poniższej tabeli przedstawione zostały zagadnienia objęte kontrolą oraz liczba 
zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości. 

 
Tabela 3.1. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy –nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

problem 
badano 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

stwier-
dzono 
braki* 

Liczba 
kontroli,  

w których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników,  

objętych 
bada-
niem 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
braki* 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
uchybienia 

 

Wypłata wynagrodzenia: 
− w terminie 

 
83 

 
6 

 
9 

 
1151 

 
86 

 
118 

− co najmniej równego minimalnemu 83 - 5 1156 - 13 
− w prawidłowej wysokości 83 - 6 928 - 7 
− w wysokości co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę (art. 129 § 5 k.p.) 49 - 1 563 - 5 

Potrącenia z wynagrodzenia 62 - 5 928 - 17 
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze 
nocnej 38 3 2 533 43 10 
Ryczałt za pracę w porze nocnej 5 - - 53 - - 
Wynagrodzenie za czas niewykonywania 
pracy, za który pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia 

24 4 2 180 13 2 

Wynagrodzenie (normalne) za pracę w go-
dzinach nadliczbowych 41 9 6 461 24 120 

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych 2 - 1 8 - 3 
Wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby 47 3 1 364 5 1 
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 63 3 6 784 36 19 
Ekwiwalent za urlop 30 6 11 86 8 15 
Należności z tytułu podróży służbowej 12 1 1 57 1 2 
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika 2 - - 19 - - 
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej 23 3 - 366 22 - 
Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży 32 4 4 560 133 28 
Rekompensata z tytułu przekroczenia normy 
dobowej 
- wypłata dodatku za pracę w godzinach nad. 
- udzielenie czasu wolnego 

 
 

39 
20 

 
 

4 
- 

 
 

5 
2 

 
 

425 
320 

 
 

111 
- 

 
 

16 
8 

Rekompensata z tytułu przekroczenia prze-
ciętnie tygodniowej normy czasu pracy 
- wypłata dodatku za pracę w godzinach nad. 
- udzielenie czasu wolnego 

 
 

33 
25 

 
 

6 
- 

 
 

4 
2 

 
 

371 
321 

 
 

114 
- 

 
 

21 
9 

Rekompensata pracy w niedzielę, święto: 
- innym dniem wolnym 
- dodatkowym wynagrodzeniem 

 
31 
22 

 
1 
1 

 
2 
- 

 
427 
343 

 
2 
4 

 
12 
- 

* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
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 Podsumowując wyniki kontroli należy zwrócić uwagę, że przyczyny ww. nieprawi-
dłowości to przede wszystkim nieznajomość przepisów, brak środków finansowych i nie-
właściwa metoda obliczania.            

Nadal dominującą przyczyną łamania prawa, na którą wskazywali pracodawcy by-
ła nieznajomość przepisów. Podobnie jak w roku 2015 przyczyna ta najczęściej wykazy-
wana była w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych, nieprawidłowym naliczeniem wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy, wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w terminie ustania stosun-
ku pracy i w należnej wysokości, niewypłaceniem ekwiwalentu za używanie własnej 
odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej. Problem ten 
dotyczył przedsiębiorców wszystkich branż bez względu na formę prawną prowadzenia 
działalności, ze wskazaniem na przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną i 
handlową. Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, przeważały tu podmioty 
o małej i średniej liczebności.   
        Analiza wyników kontroli pozwala stwierdzić, że ilość wykrytych nieprawidłowości 
w zakresie niewypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w związku 
z brakiem środków finansowych pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do 
roku poprzedniego.  

Niewłaściwa metoda wyliczania świadczeń najczęściej wykazywana była przy nali-
czaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop niewykorzystany – najczęściej w 
zakładach o małej i średniej liczbie zatrudnionych osób 

Warta zauważenia jest kwestia świadomego działania pracodawców w zakresie 
naruszania przepisów o czasie pracy, czego skutkiem był brak należytej rekompensaty za 
pracę w godzinach nadliczbowych. Niestety nadal wśród pracodawców znajdują się oso-
by, które wykorzystując trudne położenie pracowników zlecają pracę w godzinach nad-
liczbowych. Nie prowadzą przy tym ewidencji czasu pracy, bądź robią to nierzetelnie, czu-
jąc się zwolnionym z obowiązku prawidłowego rozliczenia czasu pracy.  Można zauważyć, 
że najczęściej problem ten dotyczył podmiotów branży handlowej. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto większość stwierdzo-
nych uchybień (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 82% wydanych 
środków prawnych). Na przykład w 2016 roku w efekcie realizacji decyzji wydanych po 
tych, jak i innych kontrolach, które nie były związane z tym tematem, przeszło 400 pra-
cownikom wypłacono prawie 600 tys. zł.  

Wyniki kontroli wskazują na konieczność prowadzenia dalszych działań, których 
przedmiotem byłaby ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony wynagrodzeń i 
innych świadczeń ze stosunku pracy. 
 
3.2. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 75 kontroli, których celem była oce-
na przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 
na istnienie stosunku pracy. Ogółem w kontrolowanych podmiotach oceniono 298 umów 
cywilnoprawnych. W ocenie inspektorów, u 15 pracodawców w 116 przypadkach zawarto 
umowy cywilnoprawne w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Nie kierowano po-
wództw o ustalenie istnienia stosunku pracy z kilku powodów. Po pierwsze osoby zatrud-
nione w ramach umów cywilnoprawnych nie chciały przekształcania łączącego je stosun-
ku prawnego w umowę o pracę, mimo zaistnienia przesłanek z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. 
Po drugie, inspektorzy pracy skierowali wystąpienia zobowiązujące do przekształcenie 
zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Ponadto w trakcie kontroli praco-
dawcy zawierali umowy o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych. W sumie skierowano 
22 wystąpienia zawierające 22 wnioski oraz wydano 4 polecenia. Realizując 4 polecenia 
zatrudniono na podstawie umów o pracę 11 osób, które były wcześniej zatrudnione w 
ramach umów cywilnoprawnych. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania praco-
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dawcy poinformowali o zastosowaniu się do 15 wniosków i zobowiązali się do niezawiera-
nia w przyszłości umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Brak reakcji ze strony 
pracodawcy będzie oznaczać konieczność przeprowadzenia kontroli sprawdzających, 
których efektem mogą być pozwy do sądów pracy. 

Podsumowując, w ocenie pracodawców umowy cywilnoprawne, w porównaniu ze 
stosunkiem pracy, są o wiele bardziej atrakcyjne. Bardzo często zatrudnienie w ramach 
umów cywilnoprawnych poprzedza zatrudnienie na podstawie umów o pracę. W ten spo-
sób pracodawcy niejako testują pracowników. Umowy cywilnoprawne stają się w istocie 
zamiennikiem umów o pracę na okres próbny. Dla pracodawców niebagatelne znaczenie 
miała możliwość dowolnego kształtowania w umowach cywilnoprawnych wysokości wy-
nagrodzenia bez konieczności stosowania się do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, czy do przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu za pracę w porze nocnej i go-
dzinach nadliczbowych. Pracodawcy wskazywali też, że zleceniobiorcy czy wykonujący 
dzieło mogą dłużej pracować, nie korzystają z urlopów i zwolnień lekarskich, a rozwiąza-
nie z nimi umowy nie wymaga żadnej konsultacji czy też konieczności przestrzegania in-
nych przepisów ochronnych, jak to ma miejsce w przypadku osób zatrudnionych w ra-
mach umów o pracę. Problemem jest postawa osób potencjalnie zainteresowanych prze-
kształceniem umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Często zatrudnienie w ramach 
umów cywilnoprawnych stanowi dla nich jedyną możliwość uzyskania jakichkolwiek do-
chodów. Obawiając się utraty źródła utrzymania nie chcą, aby inspektor pracy podejmo-
wał na ich rzecz jakiekolwiek działania. Utrzymują, że chciały zawrzeć umowę zlecenia 
czy o dzieło i nie są zainteresowane zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Taką po-
stawę prezentowały te osoby podczas kontroli, co znajdowało odzwierciedlenie w składa-
nych przez nich oświadczeniach.  
 
3.3.  Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania 

umów terminowych 
 

Kontrolami objęto 27 pracodawców zatrudniających łącznie 1942 pracowników. 
Jedna z tych kontroli była przeprowadzona w wyniku złożonej skargi (ustalono, że skarga 
była niezasadna). Skontrolowani pracodawcy zawarli umowy o pracę na czas określony: 

− do 3 miesięcy – 3 umowy, 
− od 3 do 6 miesięcy – 26 umów, 
− powyżej 6 miesięcy do roku – 39 umów, 
− powyżej roku do 3 lat – 322 umowy, 
− powyżej 3 do 5 lat – 59 umów, 
− powyżej 5 lat – 32 umowy. 

Z powyższego zestawienia wynika, że powszechnie występują przypadki zawierania 
umów o pracę na okresy dłuższe niż 3 lata. Należy przy tym podkreślić, że w większości 
są to umowy, które zostały zawarte przed wejściem w życie nowelizacji limitującej zatrud-
nienie na podstawie umów o pracę na czas określony.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazują, iż pracodawcy nie zawsze przestrze-
gają przepisów prawa pracy przy zawieraniu umów terminowych. Na przykład w 38 przy-
padkach nie poinformowano pracownika o obowiązującej długości okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę po wejściu w życie zmian (art. 29 § 32 Kodeksu pracy). W kolejnych 18 
przypadkach nie poinformowano pracownika o jego warunkach zatrudnienia w zakresie 
długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia za-
warcia umowy o pracę. Najczęstszą przyczyną stwierdzonych naruszeń jest nieznajomość 
regulacji czy też interpretacji przepisów. Ponadto pracodawcy wskazują na nieuwagę i 
pośpiech zwłaszcza w zakresie wpisywania w umowach o pracę zawartych na czas okre-
ślony długości okresu wypowiedzenia. Występują trudności w interpretacji zwłaszcza w 
kontekście wyłączeń limitów długości i ilości zawieranych umów o pracę na czas określo-
ny. Dotyczy to głównie obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, o których 
mowa w art. 25¹ § 4 pkt 4 Kodeksu pracy. 
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Należy podkreślić, że ostatnie zmiany w prawie dot. umów terminowych mają 
istotne znaczenie dla pracodawców. Po pierwsze nowela ogranicza możliwość wykorzy-
stania umów terminowych, w szczególności w przedsiębiorstwach, które preferowały za-
wieranie umów terminowych na okresy trzyletnie lub dłuższe. Dodatkowo, konieczność 
zastosowania okresów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy u danego praco-
dawcy wydłuża procedurę wypowiadania tych umów i zmniejsza ich atrakcyjność wzglę-
dem umów zawieranych na czas nieokreślony. Z drugiej strony praktyka pokazuje, że 
coraz częściej pracodawcy korzystają z możliwości wyłączenia się spod wskazanych wy-
żej ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umów okresowych poprzez powoływanie się 
przy zawieraniu umów na art. 25¹ § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, tj. obiektywne przyczyny leżą-
ce po stronie pracodawcy. Z reguły wskazywane przyczyny to wiążące pracodawcę kon-
trakty limitujące w czasie zapotrzebowanie na świadczone przez nich usługi. W tym miej-
scu należy podkreślić, że co czwarty skontrolowany pracodawca nie zawiadomił właści-
wego okręgowego inspektora pracy o uzupełnieniu umowy o pracę na czas określony 
trwającej w dniu 22 lutego 2016 roku, zawartej w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 
pkt 4 Kodeksu pracy, o informacje o przyczynach zawarcia umowy (art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). 
 
3.4. Stosowanie outsourcingu pracowniczego 
 

W 2016 roku przeprowadzono 7 kontroli, w trakcie których sprawdzono 10 przy-
padków outsourcingu pracowniczego. Trzy kontrole były przeprowadzone krzyżowo u 
pracodawców oferujących usługę outsourcingu. W trakcie kontroli przeanalizowano 10 
umów outsourcingu, z których wszystkie wskazywały na przejęcie pracowników w trybie 
art. 23¹ Kodeksu pracy. Kontrole nie wykazały znaczących naruszeń praw pracowniczych. 
Ujawnione uchybienia co do zasady dotyczyły niedotrzymania terminu na przekazanie 
pracownikom informacji o zamiarze przekazania pracowników do innego podmiotu. Z ob-
serwacji poczynionych przez inspektorów pracy wynika, że głównym czynnikiem zachęca-
jącym pracodawców do stosowania outsourcingu pracowniczego jest szeroko rozumiane 
obniżenie kosztów pracy. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pracodawcy 
świadczący usługę outsourcingu zwłaszcza w podmiotach leczniczych, którzy w ww. ba-
danych przypadkach przejęli pracowników, zajmują się profesjonalnie świadczeniem 
usług w obszarach, z których przejęli pracowników. W tym celu zawierane są konsorcja 
na świadczenie specjalistycznych usług, które zobowiązują się do świadczenia usług i 
przejęcia pracowników. Na zakończenie należy podkreślić, że w województwie warmiń-
sko-mazurskim outsourcing pracowniczy nie jest powszechnym zjawiskiem. 
 
3.5. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu, 

przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli 
przepisów w tym zakresie) oraz czasu pracy kierowców 
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili u 13 pracodawców kontrole w zakresie prze-

strzegania przepisów o czasie pracy kierowców. Łącznie skontrolowano 7.204 dni prze-
pracowanych przez kierowców.  

Najwięcej naruszeń stwierdzono w zakresie zapewnienia pracownikom wymaga-
nego odpoczynku dziennego oraz wymaganej przerwy w prowadzeniu pojazdu. W tym 
zakresie sprawdzono 37 kierowców i stwierdzono, że 18 z nich nie zapewniono odpo-
czynku dziennego, a 12 nie miało wymaganej przerwy w prowadzeniu pojazdów. Kolej-
nym naruszeniem, które występowało często było nieprzestrzeganie dziennego limitu jady 
dziennej. Naruszenia w tym zakresie (w liczbie 23) stwierdzono wobec 12 kierowców. 
Liczne były przypadki nieprzestrzegania obowiązku odbierania od kierowców oświadcze-
nia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu oraz o przeciętniej 
liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej pod-
stawie niż stosunek pracy. Stwierdzono 15 takich przypadków.  
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Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych w trakcie ww. kontroli 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 3.5. Kontrole czasu pracy kierowców - nieprawidłowości 
 

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

Liczba 
zbadanych 

(kierow-
ców) 

Stwierdzono 

Brak* Uchy-
bienia Ilość 

Przestrzeganie limitu czasu jazdy: 
- dziennego 37 12  23 N 

- tygodniowego 37 -  - N 
- dwutygodniowego 37 1  3 N 

Zapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godz. 37 12  46 N 

Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku: 
- dziennego 37 18  36 N 

- tygodniowego 37 5  11 N 
Prowadzenie ewidencji czasu pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy 
kierowców) - dla celów naliczania wynagrodzenia 35 4 -   

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

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

42 15 -   

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

37 1  8 G 

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

37 2  9 D 

* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Inspektorzy pracy na podstawie ustawy o transporcie drogowym w 10 podmiotach 
wydali decyzje o nałożeniu kar na łączną kwotę przeszło 45 tys. zł. W jednym przypadku 
karę (15. tys. zł) umorzono decyzją Okręgowego Inspektora Pracy wydaną w postępowa-
niu odwoławczym. W kolejnym przypadku pracodawca zwrócił się z wnioskiem o rozłoże-
nie kary na raty. W tym przypadku nałożona kara (12 tys. zł) została rozłożona na 12 rat. 
Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania wpłynęły wszystkie pozostałe kary pie-
niężne wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym.   

Przeprowadzone kontrole wskazują na konieczność podejmowania dalszych dzia-
łań mających na celu eliminowanie nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu 
przepisów o czasie pracy kierowców.  
 
3.6. Czas pracy – kontrole czasu pracy maszynistów 
          

W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 4 kontrole, których celem 
było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy maszyni-
stów zatrudnionych u przewoźników kolejowych. W skontrolowanych podmiotach zatrud-
niano łącznie 977 osób, w tym 676 maszynistów. Wszyscy maszyniści byli zatrudnieni w 
ramach umów o pracę.  

Ujawnione nieprawidłowości dotyczące czasu pracy maszynistów miały charakter 
jednostkowy, a naruszenie przepisów w tym zakresie było raczej efektem przeoczenia, niż 
świadomego działania pracodawcy. Taki obraz rysuje się też na podstawie wypowiedzi 
działaczy związkowych, którzy nie zgłosili podczas kontroli żadnych sygnałów o narusze-
niu przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy. Ponadto podczas kontroli nie 
stwierdzono, aby na terenie kontrolowanych podmiotów wystąpiły wypadki przy pracy po-
legające na kolizji pojazdów kolejowych z innymi pojazdami, na przejazdach kolejowych, 
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podczas prac manewrowych itp. W sumie nieprawidłowości stwierdzono u 3 przewoźni-
ków. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

 
Tabela 3.6. Czas pracy maszynistów– stwierdzone nieprawidłowości 

 
 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Liczba pracodaw-
ców, u których dana 

nieprawidłowość 
wystąpiła 

Liczba po-
szczególnych 
nieprawidło-

wości 
Nieprawidłowe prowadzenie kart ewidencji czasu pracy 1 2 
Nieprawidłowe ustalenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy, 
okresu rozliczeniowego 1 1 

Nierekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy dobowej. 1 1 
Niezapewnienie odpoczynku dobowego 2 10 
Nieprzestrzeganie przepisów o porze nocnej 1 2 

 
Podsumowując, podczas kontroli informowano inspektorów pracy, że wcześniej 

faktycznie dochodziło do licznego naruszenia przepisów, zwłaszcza w zakresie zapew-
nienia maszynistom prawa do odpoczynku. Zmiana w podejściu do przestrzegania prawa 
nastąpiła po licznych wcześniejszych kontrolach. Dodatkowym czynnikiem były wnioski, 
jakie wyciągnięto po katastrofach kolejowych, zwłaszcza po katastrofie koło Białegostoku i 
pod Szczekocinami. 
 
3.7. Ochrona osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami 

związanymi ze środowiskiem pracy 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 
przeprowadzili 20 kontroli w zakresie prawnej ochrony pracy osób świadczących pracę w 
warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Kontrolowani pra-
codawcy zatrudniali łącznie 1764 osoby na podstawie stosunku pracy, w tym 374 pracow-
ników świadczyło prace w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy 
podlegające badaniom i pomiarom.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że naruszenia przepisów dotyczących praw-
nej ochrony pracy osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami zwią-
zanymi ze środowiskiem pracy miały charakter incydentalny. U połowy pracodawców nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Najczęstszym uchybieniem (wystąpiło u 5 praco-
dawców) było zatrudnianie pracowników świadczących pracę w warunkach przekroczenia 
norm NDN i NDS ponad kodeksowe normy czasu pracy – zatrudnianie w godzinach nad-
liczbowych; przy czym tylko u dwóch przedsiębiorców miało to charakter rażący. Drugą 
najczęściej pojawiąjącą się nieprawidłowością (wystąpiła u 4 pracodawców) był brak wy-
kazów prac wzbronionych kobietom. Pozostałe nieprawidłowości wystąpiły sporadycznie u 
pojedynczych pracodawców. W efekcie działań inspektorów pracy prawie wszystkie ww. 
uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania uwzględ-
niono 95% środków prawnych wydanych w celu ich usunięcia). 
 
3.8. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach produkcyjnych, 

które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez PIP 
 

W 2016 roku przeprowadziliśmy 10 kontroli w zakładach produkcyjnych, które w 
ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez inspektorów pracy. Ich celem było doko-
nanie oceny przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy w zakładach 
produkcyjnych oraz rozpoznanie obszarów, które wymagają zwiększonej uwagi ze strony 
inspektorów pracy. 

W trakcie kontroli ustalono, że we wszystkich kontrolowanych zakładach wprowa-
dzono regulaminy pracy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. W zakre-
sie poprawności regulaminu pracy stwierdzono uchybienia u 80% kontrolowanych praco-
dawców. Jeden podmiot nie wprowadził zasad wynagradzania w regulaminie wynagra-
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dzania, a u kolejnych dwóch wykryto nieprawidłowości w obowiązujących regulaminach 
wynagradzania. U czterech kontrolowanych pracodawców nieprawidłowo prowadzono 
akta osobowe pracowników związanych ze stosunkiem pracy. Nieprawidłowości ujawnio-
no również w innych obszarach. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych 
w trakcie ww. kontroli obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 3.8. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 
 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 

badaniem 

Pracodawcy, 
u których stwier-

dzono 
braki* uchybienia 

Regulamin pracy 10 - 8 
Regulamin wynagradzania 10 1 2 
Prowadzenie akt osobowych 10 - 4 
Wykaz prac wzbronionych kobietom (dot. pracodawców zobowiązanych do utwo-
rzenia regulaminu pracy) 10 2 2 

Wykaz prac wzbronionych młodocianym (dot. pracodawców zobowiązanych do 
utworzenia regulaminu pracy) 3 - 1 

Zawarcie umowy o pracę 10 - 2 
Świadectwa pracy 10 - 3 
Ewidencja czasu pracy 10 - 3 
Ustalanie rozkładu czasu pracy pracownika 9 3 2 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy 8 1 - 
Zapewnienie dnia wolnego za prace w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 8 1 - 

Zapewnienie odpoczynku w tygodniu 10 1 - 
Przestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej 7 2 - 
Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbo-
wych przeciętnie w tygodniu 7 2 - 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbo-
wych roku kalendarzowym 6 1 - 

Wypłata wynagrodzenia: 
   - w terminie 10 1 - 
   - co najmniej równej minimalnemu 10 1 - 
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 7 1 - 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej 7 1 - 
Ekwiwalent za urlop 9 1 3 
Udzielanie urlopów w roku kalend., w którym pracownicy nabyli do nich prawo 10 4 - 
Udzielanie urlopu nie później niż do 30 września następnego roku kalend. 9 - 1 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 
 

Analizując wyniki kontroli należy zauważyć, że jeden pracodawca nie zapewnił 
pracownikom wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodze-
niu za pracę. W jednym zakładzie ujawniono brak wypłaty wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych dla 3 pracowników oraz dla 3 pracowników dodatkowego wyna-
grodzenia za prace w porze nocnej. Ujawniano też uchybienia w obszarze czasu pracy. 
Na przykład u trzech pracodawców nierzetelnie prowadzono ewidencję czasu pracy. 
Trzech pracodawców nie ustaliło rozkładów czasu pracy, a kolejnych dwóch ustaliło roz-
kłady czasu pracy nieprawidłowo. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszystkie 
stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 96% wy-
danych środków prawnych). 

Podsumowując, wyniki kontroli wykazują, iż pracodawcy co do zasady przestrze-
gają przepisy prawa pracy. Głównym problemem jest nieprzestrzeganie przepisów o cza-
sie pracy oraz związane z tym nieprawidłowości w wypłacie należnych świadczeń. W du-
żej mierze jest to wynik nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie lub ich błędna 
interpretacja. Występują przypadki nieprawidłowości w obowiązujących wewnątrzzakła-
dowych źródłach prawa pracy. Częstym zjawiskiem, zwłaszcza w stosunku do pracowni-
ków zakładów produkcyjnych, związanych bezpośrednio z produkcją, jest nieprzestrzega-
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nie czasu pracy – systemów i rozkładów czasu pracy stosowanych do tych pracowników, 
zatrudnianie w godzinach nadliczbowych z naruszeniem przepisów. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, iż pracodawcy ci nie byli systematycznie kontrolowani – rzadziej niż raz na 
5 lat. Zauważalna jest korelacja pomiędzy częstością kontroli, a liczbą ujawnianych uchy-
bień (im częstość kontroli mniejsza tym więcej uchybień).  
 
3.9. Kontrole placówek handlowych 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowaliśmy wielkopowierzchniowe placówki 
handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego. 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W ramach tego tematu inspektorzy przeprowadzili 14 kontroli w placówkach han-
dlowych, w których łącznie zatrudnionych było 353 pracowników. W placówkach wielko-
powierzchniowych stwierdzono nieliczne nieprawidłowości z zakresu przestrzegania prze-
pisów prawnej ochrony pracy. Szczególnie pozytywny jest fakt, że nie stwierdzono naru-
szenia przepisów dotyczących odpoczynku dobowego. W zakresie przestrzegania przepi-
sów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego inspektorzy pracy stwierdzili uchy-
bienia, ale nie stwierdzono poważnych nieprawidłowości. Podczas kontroli nie stwierdzo-
no również zatrudniania pracowników w święta. Najczęściej spotykane nieprawidłowości 
dotyczyły nieprowadzenia lub niewłaściwego prowadzenia akt osobowych pracowników, 
nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, niewydania pracownikom informacji o 
podstawowych warunkach zatrudnienia oraz nieustalania rozkładów czasu pracy pracow-
nika. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 3.8.1. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, 
u których stwier-

dzono 

braki* uchybienia 

Regulamin pracy 12 - 3 
Regulamin wynagradzania 12 - 1 
Prowadzenie akt osobowych 14 - 4 
Zawarcie umowy o pracę 14 - 3 
Świadectwa pracy 8 1 1 
Ewidencja czasu pracy 14 - 1 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika 14 1 1 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy 14 1 - 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 14 1 - 

Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 11 1 - 
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego systemu 
czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p.)  10 1 - 

Wypłata wynagrodzenia w prawidłowej wysokości 11 - 1 
Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych  5 1 - 
Ekwiwalent za urlop 6 1 2 
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego 9 - 2 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 

 
W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto zdecydowaną więk-

szość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wyko-
nano 77% wydanych środków prawnych). 

Kontrole w placówkach wielkopowierzchniowych wykazały, że stan przestrzegania 
przepisów prawa pracy w tych placówkach jest nieco lepszy niż w małych sklepach. W 
szczególności w placówkach wielkopowierzchniowych nie stwierdza się zatrudniania „na 
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czarno”, a wynagrodzenie za pracę płacone jest terminowo. Nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących czasu pracy stwierdza się sporadycznie. 
 
Mniejsze placówki handlowe 
 

W związku z realizacją tematu, przeprowadzono 52 kontrole w zakresie przestrze-
gania prawa pracy przez pracodawców prowadzących mniejsze placówki handlowe. 
W skontrolowanych jednostkach zatrudniano łącznie 381 pracowników. W obszarze pra-
worządności najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia lub nie-
właściwego prowadzenia akt osobowych pracowników, nieprowadzenia lub nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji czasu pracy, nieustalenie rozkładu czasu pracownika, niewydanie 
pracownikom informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia. W tabeli zamieszczo-
nej poniżej przedstawiono stwierdzone uchybienia. 

 
Tabela 3.8.2. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, 
u których stwier-

dzono 

braki* uchybienia 

Prowadzenie akt osobowych 52 1 16 
Zawarcie umowy o pracę 52 1 8 
Przestrzeganie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia 5 1 - 
Świadectwa pracy 17 - 8 
Ewidencja czasu pracy 52 3 3 
Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika (art. 129 § 3 k.p.) 48 15 1 
Poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy 48 15 2 
Przedłużenie okresów rozliczeniowych (art. 135 § 2 k.p.) 1 - 1 
Stosowanie rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p. 2 1 - 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 50 6 3 

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy  46 1  
Zapewnienie odpoczynku  dobowego 48 3  
Zapewnienie odpoczynku  tygodniowego  48 1  
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego systemu 
czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 k.p.)  21 4  

Zatrudnianie w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie 
w tygodniu 38 1  

Zatrudnianie w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym 35 3  

Wypłata wynagrodzenia w terminie 52 1 3 
Wypłata wynagrodzenia w prawidłowej wysokości 51 - 1 
Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych  31 4 2 
Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej  16 - 1 
Ekwiwalent za urlop 12 1 - 
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego 47 3 6 
* Niewypełnianie w całości wymaganego obowiązku w odniesieniu do badanych przypadków 

 
W efekcie działań inspektorów pracy, ww. nieprawidłowości zostały w zdecydowa-

nej większości usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 82% wy-
danych środków prawnych). Na przykład w efekcie podjętych działań pracownikom wypła-
cono przeszło 40 tys. zł.  

Podsumowując, po raz kolejny należy podkreślić, że kontrole w małych placów-
kach handlowych wykazują więcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
prawnej ochrony pracy niż w większych sklepach. Nieprawidłowości te są ponadto więk-
szej wagi, bo dotyczą ważnych dla pracownika spraw, jak wynagrodzenie za pracę czy 
czas pracy. 
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3.10. Podsumowanie 

 
Napływające skargi (1,6 tys.) i udzielane w siedzibach Oddziałów i siedzibie OIP 

porady (17,2 tys.) są zawsze pierwszym sygnałem nieprawidłowości w określonych ob-
szarach prawa pracy. W 2016 roku ich tematyka, podobnie jak wcześniej, dotyczyła prze-
de wszystkim wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy oraz czasu pracy. 

Najbardziej rażącymi i budzącymi największy społeczny sprzeciw są przypadki 
niewypłacania lub zaniżania wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń związanych z 
pracą lub wypłacania wynagrodzenia z opóźnieniem. Nadal stwierdzamy nieprawidłowości 
w tym obszarze (np. braki w zakresie wypłaty wynagrodzenia w terminie stwierdzono u 
7% pracodawców, a uchybienia u 11%). Niewypłacanie bądź nieterminowe wypłacanie 
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy występuje u pracodaw-
ców bez względu na rodzaj prowadzonej działalności czy wielkość zakładu (biorąc pod 
uwagę liczbę zatrudnionych pracowników). Wiodącą przyczyną naruszania przepisów w 
zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń jest ich nieznajomość. Kolejną przy-
czyną niewywiązania się z obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia jest brak środ-
ków finansowych. W 2016 roku w wyniku realizacji decyzji i poleceń wydanych przez in-
spektorów pracy na rzecz pracowników wyegzekwowano prawie 600 tys. zł.  

Za jeden z najbardziej istotnych problemów uznać należy powierzanie pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa 
o pracę. Przeprowadzone w 2016 roku kontrole wykazały znaczącą skalę zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy (problem dotyczył 
prawie 40% ocenianych umów). Pracodawcy zawierali z potencjalnymi pracownikami 
umowy cywilnoprawne, ponieważ w tych umowach mieli możliwość dowolnego kształto-
wania wysokości wynagrodzenia bez konieczności stosowania się do przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę, o dodatkowym wynagrodzeniu za pracę w porze nocnej 
i godzinach nadliczbowych. Pracodawcy wskazywali też, że zleceniobiorcy czy wykonują-
cy dzieło mogą dłużej pracować, nie korzystają z urlopów i zwolnień lekarskich, a rozwią-
zanie z nimi umowy nie wymaga żadnej konsultacji czy też konieczności przestrzegania 
innych przepisów ochronnych, jak to ma miejsce w przypadku osób zatrudnionych w ra-
mach umów o pracę. Należy podkreślić, że bardzo często zatrudnienie w ramach umów 
cywilnoprawnych poprzedza zatrudnienie na podstawie umów o pracę. W ten sposób pra-
codawcy niejako testują pracowników. Umowy cywilnoprawne stają się w istocie zamien-
nikiem umów o pracę na okres próbny. Problemem jest postawa osób potencjalnie zainte-
resowanych przekształceniem umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Często zatrud-
nienie w ramach umów cywilnoprawnych stanowi dla nich jedyną możliwość uzyskania 
jakichkolwiek dochodów. Obawiając się utraty źródła utrzymania nie chcą, aby inspektor 
pracy podejmował na ich rzecz jakiekolwiek działania. Utrzymują, że chciały zawrzeć 
umowę zlecenia czy o dzieło i nie są zainteresowane zatrudnieniem w ramach stosunku 
pracy. Taką postawę prezentowały te osoby podczas kontroli, co znajdowało odzwiercie-
dlenie w składanych przez nich oświadczeniach. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazują, iż pracodawcy nie zawsze przestrze-
gają przepisy prawa pracy przy zawieraniu umów terminowych. Ostatnie zmiany w prawie 
dotyczące umów terminowych mają istotne znaczenie. Po pierwsze nowela ogranicza 
możliwość wykorzystania umów terminowych, w szczególności w przedsiębiorstwach, 
które preferowały zawieranie umów terminowych na okresy trzyletnie lub dłuższe. Dodat-
kowo, konieczność zastosowania okresów wypowiedzenia uzależnionych od stażu pracy 
u danego pracodawcy wydłuża procedurę wypowiadania tych umów i zmniejsza ich atrak-
cyjność względem umów zawieranych na czas nieokreślony. Z drugiej strony praktyka 
pokazuje, że coraz częściej pracodawcy korzystają z możliwości wyłączenia się spod 
wskazanych wyżej ograniczeń w zatrudnianiu na podstawie umów okresowych poprzez 
powoływanie się przy zawieraniu umów na art. 25¹ § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, tj. obiektywne 
przyczyny leżące po stronie pracodawcy. 
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Przeprowadzone kontrole pokazały, że outsourcing pracowniczy w naszym woje-
wództwie nie jest powszechnym zjawiskiem. Kontrole nie wykazały znaczących naruszeń 
praw pracowniczych. Ujawnione dotyczyły niedotrzymania terminu na przekazanie pra-
cownikom informacji o zamiarze przekazania pracowników do innego podmiotu. 

Ujawniamy uchybienia w obszarze czasu pracy. Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w podmiotach prowadzących działalność transportową wskazują, że najliczniej występu-
jącym naruszeniem w zakresie czasu pracy kierowców było niezapewnienie odpowiednie-
go odpoczynku dziennego, co dotyczyło prawie 50% kontrolowanych pracowników. Kolej-
nym naruszeniem, które występowało często było nieprzestrzeganie dziennego limitu jady 
dziennej. Takie naruszenie dotyczyło 32% badanych kierowców. Z drugiej strony ujawnio-
ne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy maszynistów u przewoźników kolejowych 
miały charakter jednostkowy, a naruszenie przepisów w tym zakresie było raczej efektem 
przeoczenia, niż świadomego działania pracodawcy. Taki obraz rysuje się też na podsta-
wie wypowiedzi działaczy związkowych, którzy nie zgłosili podczas kontroli żadnych sy-
gnałów o naruszeniu przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy. 

Kontrole w placówkach handlowych wykazały, że stan przestrzegania przepisów 
prawa pracy w placówkach wielkopowierzchniowych jest nieco lepszy niż w małych skle-
pach. W szczególności w placówkach wielkopowierzchniowych nie stwierdza się zatrud-
niania „na czarno”, a generalnie wynagrodzenie za pracę płacone jest terminowo. Nie-
przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy stwierdza się sporadycznie. 

Kontrole w zakładach, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez in-
spektorów pracy wykazały, że nie bez znaczenia pozostaje fakt częstości kontroli u pra-
codawców. Zauważalna jest korelacja pomiędzy częstością kontroli, a liczbą ujawnianych 
uchybień (im mniej kontroli tym więcej uchybień). 
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IV.  LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, PRACA TYM-
CZASOWA, AGENCJE ZATRUDNIENIA, DELE-
GOWANIE PRACOWNIKÓW 

 
 
4.1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
 

W 2016 roku w ramach tematu inspektorzy przeprowadzili łącznie 832 kontrole le-
galności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Kontrolami objęto podmioty prowadzące 
działalność w sektorach gospodarki, w których, tak jak w latach poprzednich, przewidy-
wano wysokie ryzyko naruszeń prawa, tj. w handlu hurtowym i detalicznym (37% ogółu 
kontroli), budownictwie (18%), przetwórstwie przemysłowym (15%), zakwaterowaniu i 
gastronomii (9% ogółu kontrolowanych). Przeważającą większość kontrolowanych (74%) 
stanowiły podmioty, w których pracę wykonywało do 9 zatrudnionych. 

W czasie kontroli zweryfikowano legalność zatrudnienia ok. 3,5 tys. pracowników 
oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy 
sprawdzili prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego prawie 4 tys. pracują-
cych oraz skontrolowali prawidłowość opłacenia składek na Fundusz Pracy za prawie 5 
tys. osób. W wyniku przeprowadzonych kontroli, wobec przeszło 1,6 tys. osób skierowano 
zapytania do właściwych powiatowych urzędów pracy czy jako osoby bezrobotne, powia-
domiły urzędy o podjęciu zatrudnienia. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wzrosła liczba nieprawidło-
wości w zakresie potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę. W 2016 roku ujawniono 130 takich przypadków, podczas gdy w 2014 
roku było ich 120, a w roku 2015 – 105.  

W roku 2016 wzrosła liczba osób pracujących oraz osób wykonujących inną pracę 
zarobkową, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. 
Inspektorzy stwierdzili brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 123 pracujących, 
gdy w roku poprzednim nieprawidłowość dotyczyła 105 pracowników i osób świadczących 
inną pracę zarobkową. Wzrosła również liczba osób, które nieterminowo zostały zgłoszo-
ne do ubezpieczenia społecznego. Stwierdzone uchybienia dotyczyły 463 osób, podczas 
gdy w 2014 r. odnotowano 332 nieprawidłowości w tym zakresie, a w 2015 r. – 451. 
 Jak już wspomniano wyżej, realizując obowiązki określone w ustawie o Państwo-
wej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy wobec 1662 osób skierowali zapytania do właści-
wych powiatowych urzędów pracy czy będąc osobami bezrobotnymi zawiadomiły urzędy 
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności. Kontrole 
wykazały, że znacznie zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, które nie dopełniły tego 
obowiązku lub zrealizowały ten obowiązek nieterminowo. W 2016 roku 69 osób bezrobot-
nych nie zawiadomiło urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
pozarolniczej działalności, a w 2015 roku ujawniono 126 takich przypadków. 

W roku 2016 odnotowano dalszy spadek liczby pracujących, za których nie opła-
cono składek na Fundusz Pracy - z 1234 ubezpieczonych w 2013 roku, 525 w 2014 roku, 
440 w 2015 roku, do 201 ubezpieczonych w 2016 roku. Ustalono jednocześnie, że kontro-
lowani przedsiębiorcy nie odprowadzili za pracujących comiesięcznych składek na Fun-
dusz Pracy, których kwota w 2016 roku wzrosła o 50% w stosunku do roku 2015. Łączną 
kwota nieopłaconych składek wyniosła 123.825 zł, podczas gdy w roku 2015 było to 
87.040 zł.  

Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy podobnie 
jak w latach poprzednich, wynikają przede wszystkim z dążenia do obniżenia lub wręcz 
uniknięcia obciążeń związanych z kosztami legalnej pracy, od których próbują uwolnić się 
zarówno powierzający pracę zarobkową, jak również ją wykonujący i zainteresowani nieu-
jawnianiem swoich dochodów.  Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w zakre-



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2015 ROKU 
 

62 | S t r o n a  

 

sie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy, analogicznie jak w 
latach poprzednich, najczęściej wskazują na: 

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

− brak należytej staranności przy realizacji przez kontrolowane podmioty obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz ubezpie-
czeń społecznych,  

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

− niekorzystne dla pracowników regulacje prawne dotyczące nawiązywania stosun-
ku pracy, polegające na braku obowiązku podmiotu zatrudniającego potwierdzenia 
umowy o pracę na piśmie oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego pracow-
nika przed dopuszczeniem go do pracy, 

− zainteresowanie niektórych osób podejmowaniem pracy nielegalnej, ponieważ 
świadczenia uzyskiwane z innych źródeł przysługują tylko osobom nieosiągającym 
dochodu, 

− społeczne przyzwolenie na wykonywanie niezarejestrowanej pracy zarobkowej 
przez „zaradnych” bezrobotnych. 

Przedsiębiorcy jako przyczyny nieprawidłowości wskazali 
− złą kondycję finansową – niewystarczające dochody,   
− konieczność ograniczania kosztów pracy, poprzez powierzanie pracy na podstawie 

umów cywilnoprawnych oraz kosztów związanych z obsługą prawno-
organizacyjną, 

− wysokie oskładkowanie umów o pracę oraz umów zleceń, a także zbyt wysokie 
podatki, które zniechęcają do rejestrowania dochodów,  

− zbyt drobiazgowe i złożone procedury, które komplikują prowadzenie działalności 
gospodarczej, 

− zainteresowanie niektórych osób nielegalnym zatrudnieniem, w celu nieujawniania 
osiąganych dochodów.   

Osoby nielegalnie wykonujące pracę wskazują z kolei na brak możliwości znalezienia 
innej pracy oraz na to, że pracodawca proponuje wyższe wynagrodzenie bez rejestrowa-
nia umowy o pracę. Wymienione osoby wskazują też, że podjęcie legalnej pracy może 
skutkować utratą niektórych świadczeń socjalnych. Bezrobotni podejmujący pracę zarob-
kową, fakt niedopełnienia obowiązku powiadomienia właściwego powiatowego urzędu 
pracy niezmiennie tłumaczą głównie nieznajomością przepisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, co, w ocenie inspektorów pracy, nie może być akcepto-
wane ze względu na to, że osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy zapozna-
je się z uprawnieniami oraz obowiązkami wynikającymi ze statusu osoby bezrobotnej i 
składa w tej sprawie pisemne oświadczenie. Osoby nielegalnie wykonujące pracę wska-
zują również, że brak wymaganych umów wynika często z chęci uniknięcia przez powie-
rzających pracę zarobkową ponoszenia jakichkolwiek kosztów pracy, z wynagrodzeniem 
włącznie, co potwierdzają skargi dotyczące niewypłacenia wynagrodzenia pracującym bez 
umowy. 

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

Tabela 4.1. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy     

Wyszczególnienie Liczba 
osób Kwota (zł) 

Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę  75  
Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  133  
Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1324 22.485 
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Podsumowując, w roku 2016 wzrosła liczba pracowników oraz osób wykonujących 

inną pracę zarobkową, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego. Odnotowano natomiast znaczący spadek liczby naruszeń przepisów prawa 
w zakresie zawiadamiania przez bezrobotnych powiatowego urzędu pracy o podjęciu za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności. Istotnym problemem 
wynikającym z przeprowadzonych kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobko-
wej jest wykorzystywanie przez kontrolowane podmioty oraz osoby nielegalnie zatrudnio-
ne, możliwości zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej. Wyniki kontroli w tym 
zakresie potwierdzają, iż kontrolowane podmioty nadal stosują praktykę zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę. 
   
4.2. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców 
 
W roku 2016 przeprowadzono 74 kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy za-

robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolami objęto 667 pracują-
cych cudzoziemców. W porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła zarówno liczba prze-
prowadzonych kontroli (o 32%), jak i liczba cudzoziemców objętych kontrolą (o 230%). 
Najwięcej kontrolowanych podmiotów należało do następujących sekcji gospodarki: prze-
twórstwo przemysłowe (31%), budownictwo (22%), handel hurtowy i detaliczny (12%) 
oraz zakwaterowanie i gastronomia (9%). Pojawiła się natomiast sekcja gospodarki do-
tychczas nieodnotowywana – usługi administrowania, do której należało 9% kontrolowa-
nych podmiotów. Wśród objętych kontrolami cudzoziemców, najliczniejszą grupę - 517 
pracujących, podobnie jak w latach poprzednich, stanowili obywatele Ukrainy (77%), a 
następnie obywatele Białorusi – 18% pracujących cudzoziemców. Inspektorzy pracy usta-
lili, że zezwolenie na pracę na terytorium Polski posiadało 105 zatrudnionych cudzoziem-
ców (w 2015 roku – 89), a 456 było zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę, ponieważ pracowali na podstawie oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi. W roku poprzednim taka forma powierzania pracy 
dotyczyła 107 cudzoziemców. 

W 2016 roku inspektorzy pracy stwierdzili nielegalne zatrudnienie 46 cudzoziem-
ców – obywateli Ukrainy. Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w porównaniu z 
rokiem 2015 zwiększyła się o 70%, kiedy ujawniono 27 cudzoziemców nielegalnie zatrud-
nionych, co świadczyć może o nasilaniu się skali tego negatywnego zjawiska na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

Najczęściej wykrywaną nieprawidłowością w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
było podobnie jak w latach ubiegłych, powierzenie pracy cudzoziemcom nieposiadającym 
wymaganego zezwolenia na pracę na terytorium RP, gdy posiadane oświadczenie praco-
dawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nie zostało zareje-
strowane w PUP. W roku 2016 niedopełnienie ww. obowiązku dotyczyło 25 pracujących 
cudzoziemców, a w roku poprzednim 12. W 2016 roku wzrosła prawie o 100% liczba cu-
dzoziemców wykonujących pracę na rzecz innego podmiotu niż ten, który wystawił i zare-
jestrował oświadczenie w PUP. W roku poprzednim stwierdzono, że 13 cudzoziemców 
wykonuje pracę w niewłaściwym podmiocie, podczas gdy w roku 2016 stwierdzono 7 ta-
kich przypadków. Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców, tj. bez ważnej 
wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź podstawy 
pobytu uprawniającej do wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warun-
kach niż określone w zezwoleniu na pracę, bądź bez zawarcia wymaganych umów ujaw-
niono w 7 podmiotach. Inspektorzy pracy stwierdzili tylko 1 przypadek nielegalnego po-
wierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemcowi, który nie posiadał ważnej wizy lub 
innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP.   

Podsumowując wyniki kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, należy wskazać, że w 2016 roku ujawniono znacznie więcej przypadków 
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nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Jednocześnie do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie nie wpływały sygnały o nielegalnym zatrudnianiu znacznej 
liczby cudzoziemców, których zbadanie wymagałoby współdziałania z innymi organami 
(policja, Straż Graniczna) poprzez organizowanie zmasowanych akcji i interwencji. W 
konsekwencji znacznego wzrostu liczby rejestrowanych na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, to oby-
watele tego państwa stanowili najliczniejszą grupę cudzoziemców, którzy nielegalnie wy-
konywali pracę. Jednocześnie należy stwierdzić, że pomimo liberalizacji dostępu cudzo-
ziemców do polskiego rynku pracy, w dalszym ciągu na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego ujawniane są przez inspektorów pracy przypadki nielegalnego wykonywania 
pracy przez cudzoziemców oraz jej nielegalne powierzanie. W związku z powyższym, 
celowe jest kontynuowanie przez inspektorów pracy kontroli zagadnień legalności zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
 
4.3. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji za-

trudnienia i instytucjach rynku pracy 
 
 Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 13 kontroli w zakresie przestrzegania 
przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej określono przyczyny wszczęcia tych postępowań. 
 

Tabela 4.3. Agencje zatrudnienia – przyczyny wszczęcia kontroli 
 

Skarga 4 
Interwencja własna urzędu: 

− realizacja planu kontroli agencji wytypowanych pod względem nieprawidłowości 
lub rodzaju świadczonych usług w oparciu o wytyczne do kontroli  

 
8 

− monitoring ogłoszeń, ofert zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach 1 
 
 W efekcie tych kontroli ujawniono 3 podmioty nielegalnie prowadzące pośrednic-
two pracy bez wymaganego certyfikatu. Oprócz tego stwierdzano inne uchybienia, np.: 

− niedopełnienie obowiązku zamieszczania w ogłoszeniach oraz ofertach numeru 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia (5 przypadków), 

− niedopełnienie przez agencję zatrudnienia obowiązku oznaczania ofert pracy do 
wykonywania pracy tymczasowej jako „oferty pracy tymczasowej” (5 przypadków), 

− nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy (5 przypadków), 
− prowadzenie pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji za-

trudnienia – (3 przypadki), 
− brak wykazu lub nierzetelnie sporządzony wykaz osób kierowanych do pracy za 

granicą – (3 przypadki), 
− brak wykazu lub nierzetelnie sporządzony wykaz podmiotów, do których kierowane 

są osoby do pracy za granicą (2 przypadki) 
− nieprzedstawienie, bądź nieterminowe przedstawienie marszałkowi województwa 

informacji o działalności agencji zatrudnienia (2 przypadki), 
− nieprawidłowo sporządzone umowy z osobami kierowanymi do pracy za granicą u 

pracodawców zagranicznych (2 przypadki). 
Główną przyczyną tych nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy w zakresie zasad prowadzenia agencji. Inne przyczy-
ny to, np.: celowe działania agencji zatrudnienia skierowane na wygenerowanie szybkiego 
zysku (w przypadku pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji za-
trudnienia), problemy ekonomiczne agencji zatrudnienia powodujące opóźnienia w opła-
caniu składek na Fundusz Pracy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy zastosowali 
odpowiednie środki prawne. Ponadto do marszałka województwa skierowano trzy powia-
domienia o naruszeniu warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, dotyczące prowa-
dzenia pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz 
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jedno powiadomienie dotyczące działalności zagranicznej agencji zatrudnienia bez za-
wiadomienia właściwego marszałka województwa 

Podsumowując, podczas przeprowadzonych kontroli odnotowywane są w dalszym 
ciągu przypadki nielegalnego pośrednictwa pracy. W efekcie działań podjętych przez in-
spektorów tylko połowę stwierdzonych uchybień usunięto (na dzień sporządzania niniej-
szego sprawozdania). Planujemy dalsze kontrole w tym obszarze.  
 
4.4. Realizacja zadań instytucji łącznikowej 
 

Instytucja łącznikowa to urząd odpowiedzialny za nadzorowanie warunków pracy i 
zatrudnienia, który zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady ma obowiązek współpracować w dziedzinie wymiany informacji ze swoimi odpo-
wiednikami z innych państw członkowskich UE. 
 
a) Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach świadcze-

nia usług 
 

W 2016 roku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie przeprowa-
dzono 6 kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów w zakresie delegowania pra-
cowników z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług. W trakcie 
wszystkich kontroli inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości np.: zawarcie umów cywil-
noprawnych w warunkach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę, brak po-
twierdzenia na piśmie zmian warunków umowy o pracę pracowników delegowanych do 
świadczenia pracy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie wskazanie w umowie o 
pracę miejsca świadczenia pracy oraz składników wynagrodzenia za pracę, które przysłu-
guje pracownikowi delegowanemu, dopuszczenie pracowników do pracy bez aktualnego 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy. Według wyjaśnień 
pracodawców, powstanie takich naruszeń wynikało z niewiedzy bądź przeoczenia. Zda-
niem inspektorów pracy jest to z wiązane z niskim poziomem szkoleń z zakresu prawa 
pracy, w których uczestniczą pracodawcy oraz pracownicy wykonujący czynności admini-
stracyjne.   
 
b) Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług 

 
W 2016 roku przeprowadzono 3 kontrole związane z przestrzeganiem przepisów w zakre-
sie delegowania pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. W przypadku dele-
gowania pracowników na terytorium Polski, zauważyć należy iż byli to w głównej mierze 
pracownicy na stanowiskach kierowniczych, tj. dyrektor zakładu, kierownik ds. podwyko-
nawców. Jedynie w przypadku pracowników delegowanych z Rosji kontrolą objęto prze-
strzeganie przepisów wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.  
 

Tabela 4.4. Delegowanie pracowników do RP – przyczyny wszczęcia kontroli 
 

Liczba kontroli 3 
− wynikających z analizy zezwoleń na pracę wydanych dla pracowników delegowa-

nych z tzw. krajów trzecich 
 

1 
− wynikających z analizy treści oświadczeń o delegowaniu pracowników 2 

 
W trakcie wszystkich ww. kontroli ujawniono nieprawidłowości. W ocenie inspektorów pra-
cy najistotniejsze z nich to: niezapewnienie pracownikom 35 godzinnego odpoczynku ty-
godniowego, niezapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 
pięciodniowego tygodnia pracy, dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orze-
czenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na zajmowanym stano-
wisku, dopuszczenie pracownika kierującego innymi pracownikami do pracy bez okreso-
wych szkoleń w dziedzinie bhp, nie zapewnienie bezpieczeństwa pracy na terenie budowy 
(w tym brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości). W efekcie działań podjętych 
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przez inspektorów prawie wszystkie ww. uchybienia usunięto (na dzień sporządzania ni-
niejszego sprawozdania uwzględniono 83% wydanych środków prawnych). 
  
4.5. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tym-

czasowych 
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 18 kontroli w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych, w tym 10 kontroli przeprowadzono 
w agencjach zatrudnienia oraz 8 u pracodawców użytkowników.  

W trakcie kontroli przeprowadzonych w agencjach zatrudnienia stwierdzono naru-
szenia dotyczące zarówno przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych, jak i Kodek-
su pracy. Stwierdzono 3 przypadki prowadzenia działalności w zakresie zatrudniania i 
kierowania osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej bez 
wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Ujawniono też szereg innych nie-
prawidłowości. Najczęściej stwierdzano: 

− kierowanie przez agencje zatrudnienia do pracodawcy użytkownika osób 
świadczących pracę tymczasową niespełniającą wymogów pracy o charakte-
rze sezonowym, okresowym lub doraźnym – nieprawidłowości dotyczyły 37 
pracowników, na 103 objętych przedmiotem kontroli, 

− nieprawidłowości w treści umów zawartych pomiędzy agencją pracy tymcza-
sowej a pracodawcami użytkownikami – co dotyczyło 5 dokumentów, na 11 
objętych przedmiotem kontroli: 

o brak uzgodnienia wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykony-
wania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,  

o brak uzgodnień dotyczących zakresu przejęcia przez pracodawcę użyt-
kownika obowiązków pracodawcy dotyczących badań lekarskich, 

o braku uzgodnienia przewidywanego okresu wykonywania pracy tym-
czasowej, 

o braku uzgodnienia wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego. 
− nieprawidłowości w treści zawieranych umów o pracę tymczasową polegające m. 

in. na braku należytego określenia warunków zatrudnienia pracowników tymcza-
sowych dotyczących wskazania pracodawcy użytkownika i okresu wykonywania 
pracy na rzecz pracodawcy użytkownika – co dotyczyło 15 pracowników, na 37 
objętych przedmiotem kontroli, 

− zawieranie przez agencję zatrudnienia umów cywilnoprawnych w warunkach, w 
których powinna być zawarta umowa o pracę tymczasową – nieprawidłowości do-
tyczyły 90 pracowników, na 139 objętych przedmiotem kontroli, 

− nieprawidłowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 
nieprawidłowość dotyczyła 2 pracowników na 19 zbadanych, 

− niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z dodat-
kiem do wynagrodzenia z tytułu ponownego zatrudniania w tej samej dobie pra-
cowniczej – nieprawidłowość dotyczyła 4 pracowników na 34 objętych kontrolą. 
Pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia w wysokości 554 zł. 

Na 10 skontrolowanych agencji pracy tymczasowej 4 kierowały osoby niebędące pracow-
nikami, w charakterze opiekunów osób starszych, do pracy u zagranicznych pracodaw-
ców użytkowników na terenie Niemiec. Do powtarzających się nieprawidłowości można 
zaliczyć m.in.:  

− kierowanie przez agencje zatrudnienia do pracodawcy użytkownika osób świad-
czących pracę tymczasową nie spełniającą wymogów pracy o charakterze sezo-
nowym, okresowym lub doraźnym,  

− brak uzgodnienia w umowie wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykony-
wania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, 
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− prowadzenia działalności w zakresie zatrudniania i kierowania osób niebędących 
pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej bez wymaganego wpisu do re-
jestru agencji zatrudnienia. 

Czynności kontrolne przeprowadzone u pracodawców użytkowników ujawniały najczęściej 
następujące nieprawidłowości: 

− nieuzgodnienie na piśmie między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy 
tymczasowej warunków pracy tymczasowej oraz realizowania obowiązków doty-
czących pracowników tymczasowych w zakresie wymiaru czasu pracy pracownika 
tymczasowego, 

− zatrudnianie pracowników tymczasowych, w tym cudzoziemców, na podstawie 
umów cywilnoprawnych w warunkach gdy charakter świadczonej pracy nosi cechy 
stosunku pracy – 99 osób na 139 zbadanych w 4 zakładach, 

− uchybienia związane z przestrzeganiem przepisów o czasie pracy pracowników 
tymczasowych: zatrudnianie pracowników tymczasowych powyżej dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu – 3 przypadki; zatrudnianie 
pracowników tymczasowych w tej samej dobie roboczej – 10 przypadków, 

− niewydanie pracownikom tymczasowym odzieży roboczej i obuwia – 24 pracowni-
ków na 90 objętych kontrolą, 

− nieużywanie pasa bezpieczeństwa w trakcie jazdy wózkiem jezdniowym z napę-
dem silnikowym. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy zastosowali odpo-
wiednie środki prawne. Ponadto do marszałka województwa skierowano trzy powiado-
mienia o naruszeniu warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, dotyczące prowadzenia 
pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. W efekcie 
działań podjętych przez inspektorów, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, 
usunięto ponad połowę ujawnionych uchybień.  

Podsumowując, niepokojącym zjawiskiem jest omijanie przepisów ustawy o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych i Kodeksu pracy przez agencje pracy tymczasowej 
poprzez zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Agencje narzucają taką for-
mę zatrudnienia. Powtarzalnym zjawiskiem, które stwarza problemy w obszarze stosowa-
nia ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest problem kierowania przez 
agencje pracy tymczasowej do pracodawcy użytkownika osób świadczących pracę tym-
czasową niespełniającą wymogów pracy o charakterze sezonowym, okresowym lub do-
raźnym.  
 
4.6. Podsumowanie 

 
Na podstawie wyników kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, 

należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 
tak jak w latach poprzednich, odbiega od prawidłowego. Wzrosła liczba nieprawidłowości 
w zakresie potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy 
o pracę, czyli najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę nielegalnego zatrudnienia 
(w 2015 r. ujawniono 105 takich przypadków, podczas gdy w 2016 r. było ich 130). W roku 
2016 wzrosła liczba osób pracujących oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową, 
które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Inspektorzy 
pracy stwierdzili brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 123 pracujących (w 2015 
r. – 105 osób). Wzrosła również liczba osób, które nieterminowo zostały zgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego (2015 r. – 451 osób, podczas gdy w 2016 r. - 463). Kontrole 
wykazały, że zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych, które nie dopełniły obowiązku lub 
zrealizowały nieterminowo obowiązek zgłoszenia podjęcia zatrudnienia do urzędu pracy. 
W 2016 roku 69 osób bezrobotnych nie zawiadomiło urzędów pracy o podjęciu zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności, podczas gdy w 2015 roku 
ujawniono 126 takich przypadków. Wyniki kontroli w tym zakresie potwierdzają, iż kontro-
lowane podmioty nadal stosują praktykę zawierania umów cywilnoprawnych w warun-
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kach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę. Przyczyny ujawnionych nieprawi-
dłowości w ocenie inspektorów pracy podobnie jak w latach poprzednich, wynikają przede 
wszystkim z dążenia do obniżenia lub wręcz uniknięcia obciążeń związanych z kosztami 
legalnej pracy, od których próbują uwolnić się zarówno powierzający pracę zarobkową, 
jak również ją wykonujący i zainteresowani nieujawnianiem swoich dochodów.   

Na podstawie wyników kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez 
cudzoziemców, należy podkreślić, że w roku sprawozdawczym ujawniono znacznie więcej 
przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców niż w latach wcze-
śniejszych. Nielegalne wykonywanie pracy dotyczyło 46 cudzoziemców (w 2015 roku – 
27). Najczęściej wykrywaną nieprawidłowością w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
było, podobnie jak w latach ubiegłych, powierzenie pracy cudzoziemcom nieposiadającym 
wymaganego zezwolenia na pracę na terytorium RP, gdy oświadczenie pracodawcy o 
zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi nie zostało zarejestrowane w 
PUP. Celowe jest kontynuowanie przez inspektorów pracy kontroli zagadnień legalności 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

Podczas przeprowadzonych kontroli odnotowywane są w dalszym ciągu przypadki 
nielegalnego pośrednictwa pracy. Główna przyczyna ujawnionych nieprawidłowości to 
nieznajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w za-
kresie zasad prowadzenia agencji. Do marszałka województwa skierowano trzy powia-
domienia o naruszeniu warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, dotyczące prowa-
dzenia pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia oraz 
jedno powiadomienie dotyczące działalności zagranicznej agencji zatrudnienia bez za-
wiadomienia właściwego marszałka województwa 

Istotnym zjawiskiem, które stwarza problemy w obszarze stosowania ustawy o za-
trudnianiu pracowników tymczasowych jest problem kierowania przez agencje pracy tym-
czasowej do pracodawcy użytkownika osób świadczących pracę tymczasową niespełnia-
jącą wymogów pracy o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym oraz zatrud-
nianie na podstawie przepisów prawa cywilnego (99 osób na 139 zbadane). 
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V.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA ORAZ PRO-
MOCJA OCHRONY PRACY 

 
5.1. Kampania prewencyjno-kontrolna: „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w 

zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna” 
 

Działania w ramach kampanii zaplanowano na lata 2016-2017.  Cele kampanii to 
ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w tartakach i zakładach stolarskich 
poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy 
do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencyjnym, opartym na za-
sadzie samokontroli, poprzedzonym udziałem w szkoleniu i wyposażeniem ich w materia-
ły i narzędzia, za pomocą których zostaną określone i wyeliminowane nieprawidłowości. 
W 2016 roku realizowaliśmy pierwszy etap tej kampanii, tj.: wyselekcjonowaliśmy i zapro-
siliśmy do udziału w szkoleniu 150 zakładów produkujących wyroby tartaczne i wyroby z 
drewna. Ostatecznie w szkoleniu uczestniczyło 47 podmiotów. Poniżej zestawienie dzia-
łań podejmowanych w ramach programu. 

 
Tabela 5.1. Działania realizowane w ramach kampanii  

 

Działania podejmowane w ramach kampanii Liczba 
 
 

Liczba podmiotów, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym PIP 150 
Liczba podmiotów uczestniczących w szkoleniu  47 
Liczba podmiotów, które przystąpiły do programu prewencyjnego  46 
Liczba szkoleń przeprowadzonych dla podmiotów programu prewencyjnego 2 
Liczba podmiotów, które objęto działaniami informacyjno-promocyjnymi 146 
Liczba działań informacyjno-promocyjnych zorganizowanych przez OIP dotyczących kampanii  2 
Liczba stoisk (punktów inf.) zajmujących się upowszechnianiem inf. i dystrybucją materiałów wydawniczych  2 
Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych podczas realizacji kampanii 1170 
Liczba inf. związanych z tematyką kampanii, które pojawiły się w mediach lokalnych i regionalnych  4 

 
Zdjęcie 5.1. – Przykłady wydawnictw PIP przekazywanych w ramach kampanii 

 

 

 

  

 
5.2. Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w 

miejscu pracy”. Kampania „Stres w miejscu pracy” 
 

Cel programu i kampanii to przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych 
zagrożeń psychospołecznych (mobbingu, dyskryminacji, molestowania, agresji i przemo-
cy), a także ograniczanie poziomu stresu w miejscu pracy, poprzez: 

− dostarczanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psy-
chospołecznych (szkolenia, dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych),  
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− merytoryczne wsparcie przedsiębiorstw zainteresowanych przeprowadzeniem 
oceny stresogenności cech pracy (poziomu stresu), 

− udostępnienie narzędzia (skala ryzyka psychospołecznego) i pomoc pracodawcom 
w przeprowadzeniu oceny poziomu stresu na różnych stanowiskach pracy oraz 
przygotowanie, w oparciu o wyniki tej oceny, propozycji działań prewencyjnych, 

− promowanie przykładów dobrych praktyk zarządzania stresem i in. zagrożeniami 
psychospołecznymi, 

− inspirowanie podmiotów do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w 
pracy. 

Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela 5.2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy 
 

Działania podejmowane w ramach programu Liczba 
 
 

Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie  40 
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 9 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 106 
Liczba podmiotów objętych działalnością informacyjno-promocyjną  1425 
Liczba podmiotów, które zgodnie z wytycznymi zaliczono do harmonogramu centralnego 10 
Liczba konferencji, seminariów i spotkań szkoleniowych dla uczestników programu  4 
Liczba doniesień w mediach dotyczących realizacji programu. 2 
Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych w trakcie realizacji programu  3,8 tys. 

 
Zdjęcie 5.2. – Przykłady wydawnictw PIP dot. stresu, mobbing, dyskryminacji, (…) 

 

    

 

 
Przykładem naszych działań prowadzonych w ramach programu prewencyjnego i 

kampanii informacyjno-promocyjnej „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w 
miejscu pracy” jest szkolenie zrealizowane w czerwcu 2016 roku. Dziesięciu pracodaw-
ców podpisało karty zgłoszenia do udziału w tym programie. W tych zakładach zostało 
przeprowadzone badanie stresogenności cech pracy. Inny przykład naszych działań to 
cykl szkoleń w formie telekonferencji dla 930 pracowników (kwiecień, maj 2016 roku). 
Tematyką szkolenia objęto zagadnienia dotyczące mobbingu i dyskryminacji oraz sposo-
bu radzeniem sobie ze stresem. 
 
5.3. Promocja zagadnień ochrony pracy wśród uczniów i studentów - program 

edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Program jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do młodzie-
ży akademickiej. Jego cele to: 

− podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu 
prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

− kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku 
pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w szczególności 
kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie), 

− popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki 
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zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności zatrud-
nienia, także w zakresie podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zestawienie naszych działań podejmowanych w 
ramach programu. 
 

Tabela 5.3. Program „Kultura bezpieczeństwa” 
 

 
Działania podejmowane w ramach programu 

Rok 
szkolny 
2015/16 

Rok 
szkolny 
2016/17 

Liczba szkół ogółem, które realizowały program  45 44 
Liczba nauczycieli biorących udział w programie, w tym:  159 156 
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach, w tym:   4792 294 

w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli 4792 30 
w zajęciach przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora pracy - 264 

Liczba studentów biorących udział w zajęciach, w tym:    8823 17 
w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli akademickich 8758 17 
w zajęciach przeprowadzonych przez eksperta PIP/inspektora pracy 65 - 

Liczba stoisk, punktów informacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń  7 8 
Liczba wydawnictw PIP wykorzystanych w ramach realizacji tematu  2,8 tys. 2,6 tys. 

 
Zdjęcia 5.3. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw i materiałów 

 
  

 

  
Jak wynika ze sprawozdań z realizacji programu, przesłanych przez nauczycieli,  

zajęcia z uczniami najczęściej prowadzono w ramach przedmiotów zawodowych (dział 
bhp, ergonomia), godzin wychowawczych lub elementów prawa. Jeżeli chodzi o tematy 
omawiane na lekcjach z młodzieżą, najczęściej realizowano tematy dotyczące ergonomii, 
podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika, czynników szkodliwych, niebez-
piecznych i uciążliwych w środowisku pracy, udzielania pierwszej pomocy, bhp przy ob-
słudze maszyn, wypadków przy pracy, ochrony pracy młodocianych, kobiet i niepełno-
sprawnych, zawierania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynko-
wych czy bhp przy obsłudze komputera. Najczęściej współpraca między nauczycielem i 
inspektorem polegała na weryfikacji i konsultacji na etapie przygotowania konspektu za-
jęć, a także pozyskiwaniu materiałów niezbędnych do prowadzenia lekcji. Ponadto, w 9 
przypadkach pracownicy OIP prowadzili zajęcia dla uczniów i studentów. Prawie wszyscy 
nauczyciele i wykładowcy prowadząc zajęcia z młodzieżą i studentami korzystają z mate-
riałów przygotowanych przez PIP, w tym podręcznika „Kultura bezpieczeństwa”, które 
znacznie ułatwiają przeprowadzenie zajęć oraz ukierunkowują działania nauczyciela 
związane z planowaniem lekcji.  

Nasze działania związane z promowaniem bezpiecznych zachowań wśród mło-
dych ludzi po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy spotykają się z bardzo pozytyw-
nym odbiorem zarówno nauczycieli, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Świadczy o 
tym pozytywna ocena materiałów szkoleniowych oraz odsetek nauczycieli, którzy deklaru-
ją chęć ponownego udziału w programie. Warto podkreślić także rosnące zainteresowanie 

http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97341/komiks%20pierwsza%20praca.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97341/komiks pierwsza praca.pdf�
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uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkursem „Poznaj swoje prawa w pracy”. W trzeciej 
edycji w etapie regionalnym uczestniczyło 33 uczniów z 18 szkół (419 z 19 szkół w etapie 
szkolnym), a w czwartej edycji już 46 z 24 szkół (716 z 25 szkół w etapie szkolnym). Jest 
to niewątpliwie efekt dobrej promocji tego konkursu, ale także atrakcyjności nagród fun-
dowanych przez OIP. W związku z powyższym, uważamy, że należy kontynuować działa-
nia PIP w tym zakresie modyfikując, aktualizując i dostosowując program do oczekiwań, 
np. nauczycieli akademickich i studentów. 
 
5.4. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zat. poniżej 50 pracowni-

ków): „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 
  

Cel programu to ograniczenie zagrożeń w zakładach, w których odnotowano wy-
padki przy pracy w szczególności poprzez: 

− przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego określania przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy, przekładającego się na właściwie opracowane wnioski pro-
filaktyczne, których wdrożenie jest elementem skutecznego zapobiegania powta-
rzalności wypadków, 

− zapoznanie pracodawców z elementami zarządzania bezpieczeństwem pracy, w 
tym celowości wspólnego zaangażowania stron stosunku pracy w ocenę ryzyka 
zawodowego, określanie sposobów jego ograniczania oraz monitorowanie sku-
teczności stosowanych środków zapobiegawczych, co pozwala stworzyć skutecz-
ne narzędzie prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie, 

− wsparcie merytoryczne pracodawców uczestniczących w programie prewencyj-
nym. 

W ramach programu zorganizowano szkolenie, w którym uczestniczyły 23 osoby z 21 
zakładów, które zgłosiły się do udziału w programie. Uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki, 
broszury informacyjne PIP oraz ankietę specjalistyczną. Pracodawcy zobowiązali się do 
wypełnienia tych ankiet i przesłania ich do Okręgu oraz do przekazania informacji na te-
mat poprawy warunków pracy w swoich zakładach po analizie zagadnień zawartych w 
ankiecie. Do OIP wpłynęło 16 wypełnionych ankiet.  

 
Tabela 5.4. Program prewencyjny – „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 

 

Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie  26 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 21 
Liczba pracodawców, którzy przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili Kartę zgłoszenia 
udziału w programie) i odebrali „Listę kontrolną Zarządzanie bezpieczeństwem - prewencja wypad-
kowa” 

21 

Liczba pracodawców, którzy przesłali do OIP „Ankietę specjalistyczną” dołączoną do „Listy kontrol-
nej - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” 

16 

Liczba kontroli sprawdzających w wybranych zakładach pracy, które zakończyły się wręczeniem 
Zaświadczeń o ukończeniu programu prewencyjnego PIP 

8 

Liczba wręczonych Zaświadczeń o udziale w szkoleniu PIP 13 
Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych w trakcie realizacji tematu 180 
Liczba informacji związanych z tematyką programu w mediach 1 

 
Po zakończeniu przez pracodawców programów dostosowawczych w 8 wytypo-

wanych zakładach przeprowadzono kontrole sprawdzające. Typując zakłady do kontroli 
brano pod uwagę (między innymi) informacje podane w ankietach. Wszystkie audyty za-
kończyły się pozytywnie. Po zakończeniu kontroli sprawdzających 8 pracodawcom prze-
kazano „zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP”. Pozostałym 13 pra-
codawcom przekazano „zaświadczenia o udziale w szkoleniu PIP”. 

W wyniku działań podjętych w ramach programu uzyskano znaczące efekty. Na 
przykład w jednym zakładzie udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku 
kierowca, przeprowadzono pomiary stężenia pyłu na 2 stanowiskach pracy, ustalono wy-
kaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz wyposażono 4 maszyny w urządzenia 
ochronne.  Ponadto ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obu-
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wia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne. W kolej-
nym zakładzie zabezpieczono pokrywami zbiorniki, wyposażono pracowników w rękawice 
anty-przecięciowe oraz zapewniono wałek przekaźnika mocy z pełną osłoną.  
 
5.5. Zmniejszenie zagrożeń i eliminacja nieprawidłowości w mikro-zakładach – 

program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” 
 
Cel programu to poprawa praworządności w stosunkach pracy oraz ograniczenie 

zagrożeń wypadkowych w małych zakładach, w szczególności poprzez: 
− przeszkolenie pracodawców, rekrutowanie do udziału w programie prewencyjnym 

i przekazywanie materiałów edukacyjnych, 
− oddziaływanie na pracodawców, którzy przystąpią do programu prewencyjnego, 

(wspieranie wiedzą i doświadczeniem), mające na celu poprawę warunków bhp 
oraz doprowadzenia zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy, 

− upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagroże-
niom wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego,  

− upowszechnianie problematyki bhp w mikro zakładach w ramach współdziałania 
z partnerami wspierającymi program (m.in. ZRP, OHP, ZUS, samorządu). 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy 
przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfi-
kuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa 
sposoby i terminy ich likwidacji. Przez cały czas realizacji programu promocyjnego praco-
dawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wskazówek, fachowej pomo-
cy. Po zakończeniu przez pracodawcę programu dostosowawczego, wyznaczony inspek-
tor pracy przeprowadza audyt. W oparciu o zgromadzoną dokumentację, okręgowy in-
spektor pracy podejmuje decyzję o przyznaniu Dyplomu. 

 W 2016 roku 118 pracodawców zgłosiło chęć udziału w programie. Do programu 
przystąpiło 86 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych przez 
OIP. Do kontroli audytowych zgłosiły się 73 zakłady. Kontrole te z pozytywnym wynikiem 
przeszło 66 pracodawców. Ostatecznie właśnie tych 66 pracodawców uzyskało Dyplom 
PIP. Ponadto, decyzją okręgowego inspektora pracy, pracodawcy dodatkowo otrzymali 
pakiety ze środkami ochrony indywidualnej, ufundowane przez ZUS i PIP. 
  

Tabela 5.5. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdobądź dyplom PIP” - laureaci 
 

Branża Liczba zakładów 

 

Handel detaliczny i hurtowy 19 
Usługi ogólnobudowlane 11 
Gastronomia, piekarnictwo 7 
Edukacja i kultura 5 
Usługi kosmetyczne 5 
Usługi komunalne, zarz. nieruch 4 
Produkcja odzieży 3 
Naprawa samochodów i maszyn 3 
Usługi finansowe i doradztwo biurowe 3 
Produkcja środków chemicznych 2 
Usługi teletechniczne 1 
Stolarstwo i meblarstwo 1 
Poligrafia 1 
Usługi leśne 1 

                                              Razem                                                    66 
 

 Podsumowując, pracodawcy podkreślali, że do przystąpienia do programu skłonił 
ich głównie brak wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. W ich ocenie 
uczestnictwo w szkoleniach pogłębiło ich wiedzę i pozwoliło na samodzielne i bezproble-
mowe usunięcie nieprawidłowości. Bezpłatna pomoc inspektora pracy w zakładzie przy-
nosi wymierne efekty związane z poprawą warunków pracy. Na etapie samodzielnych 
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kontroli pracodawców w zakładach (tzw. samokontroli), inspektorzy pracy na bieżąco 
konsultowali z uczestnikami programu zagadnienia z zakresu prawa pracy. Efekty uzy-
skane w ramach programu wskazują na potrzebę jego kontynuacji w kolejnych latach. 
 
5.6. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w go-

spodarstwie rolnym” 
 
       Cel kampanii to ograniczenie liczby wypadków przy pracy oraz zapadalności na 
choroby zawodowe wśród rolników indywidualnych, w szczególności poprzez: podnosze-
nie poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w zakresie zagrożeń zawodowych 
oraz propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi. W ramach kampanii prowadziliśmy 
wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych, w trakcie których prowadziliśmy doradz-
two techniczne, służące eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy. 
Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w szkoleniach, targach, dożynkach, olimpiadach, 
konkursach, w trakcie których były promowane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
pracy na wsi. W ramach działań edukacyjno-promocyjnych poświęcaliśmy dużo czasu na 
spotkania z dziećmi i młodzieżą wiejską, przeprowadzając pogadanki, prelekcje, szkolenia 
i konkursy. W trakcie tych działań przekazywaliśmy wydawnictwa PIP. 
 

Zdjęcia 5.6. – Przykłady wydawnictw PIP dot. ochrony pracy w rolnictwie 

   
  

 

    

  

 
Podobnie jak w latach poprzednich, prowadziliśmy wizytacje gospodarstw rolników 

indywidualnych (współpracując z inspektorami KRUS). Wizytując indywidualne gospodar-
stwa rolne oceniano stan bezpieczeństwa i zagrożenia występujące w obrębie podwórza. 
W wielu wizytowanych gospodarstwach brak było wyznaczonego miejsca odpoczynku, 
placu zabaw dla dzieci, odgrodzenia części mieszkalnej od produkcyjnej. Często występu-
jącą nieprawidłowością był brak zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych oraz 
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drzwi i wrót przed samozamknięciem, co stwarza duże zagrożenie wypadkowe. Biorąc 
pod uwagę dane statystyczne dot. przyczyn wypadków w obrębie podwórza, zwracano 
szczególną uwagę na stan techniczny drabin, schodów i barierek. W tym obszarze rów-
nież stwierdzano nieprawidłowości. 
 

Tabela 5.6.1. Wizytacje w obszarze rolnictwa indywidualnego 
 

Wizytacje i obserwacje Liczba 
wizytacji 

Liczba 
pracujących 

Gospodarstwa rolników indywidualnych 2 2 
Gospodarstwa rolników in. w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 13 13 
W związku z wypadkami przy pracy 7 7 
Gospodarstwa prowadzące praktyczną naukę zawodu 4 4 
Prace polowe 2 2 
 

Tabela 5.6.2. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 
 

Zagadnienia – obserwacje Liczba przypadków 
poddanych ocenie  

Liczba wykrytych 
nieprawidłowości  

Stan bezpieczeństwa podwórza:   26  
a. zły stan nawierzchni (nierówna, z występami)  10 
b.  ogólny nieporządek   10 
c. niewłaściwa instalacja oświetleniowa podwórza   2 

Zabezpieczenia otworów w ziemi (szamba, zbiorniki, studnie) 26 3 
Część mieszkalna oddzielona od części gospodarczej 26 16 
Wyznaczone bezpieczne miejsce odpoczynku i zabaw dla dzieci 26 7 
Stan bezpieczeństwa budynków inwentarskich i gospodarczych: 146  

a. zły stan nawierzchni pomieszczeń (np. nierówna)  15 
b. progi w drzwiach wejściowych i przejściach  22 
c. haki, gwoździe na wys. do 2 m w ścianach, w przejściach  2 
d. niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe  6 
e. niezabezpieczone otwory zrzutowe ścienne  10 
f. brak zabezpieczenia drzwi przed przypadkowym samo-

czynnym zamknięciem  27 

g. niedostateczne oświetlenie w pomieszczeniach   2 
h. bałagan w pomieszczeniach (warsztaty, garaże, pom.)  12 

Bezpieczeństwo pożarowe: 23  
a. występowanie zagrożeń pożarowych  1 
b. niesprawny, źle rozmieszczony podręczny sprzęt ppoż.   4 
c. brak instalacji odgromowej (lub nie spełnia wymogów bez-

pieczeństwa)  4 

Stan techniczny drabin: 21  
a. nieodpowiednia długości drabiny, niesolidne szczeble  6 
b. brak zabezpieczenia przed poślizgnięciem (haki, zaczepy)  10 
c. bałagan w pobliżu użytkowanych drabin  2 

Stan techniczny schodów: 21  
a. niewłaściwy stan stopni (nierówne, z ubytkami)  1 
b. brak poręczy i barierek   2 
c. przedmioty porozrzucane na i przy schodach, bałagan  1 

Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych:  20  
a. prowizoryczne podłączenia  1 
b. brak zabezpieczeń przewodów przed uszkodzeniem  1 

Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych 
własnej konstrukcji, maszyn wykonanych metodą „domową” bez 
jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon), zły stan techn. maszyn 

16 
 

7 
 

Niewłaściwy stan narzędzi ręcznych   13 1 
Bezpieczeństwo przy stosowaniu środków ochrony roślin: 2  

a. niestosowanie odzieży ochronnej  2 
Nieodpowiednie przechowywanie maszyn i urządzeń (brak wy-
znacz. miejsc, brak wymaganych zabezpieczeń) 19 12 

Zagrożenia związane z azbestem: 5  

a. użytkowanie pokryć dachowych zawierających azbest 
(uszkodzone, popękane, z wyraźnymi ubytkami)  2 
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W ramach działań prewencyjno-promocyjnych pracownicy OIP przeprowadzili cykl 
spotkań z młodzieżą oraz organizowali różnorodne działania edukacyjno-promocyjne. Na 
przykład, dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano pogadanki, któ-
rych głównym tematem były zagrożenia wypadkowe występujące na terenie gospodar-
stwa. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto działania edukacyjno-promocyjne podej-
mowane w ramach programu. 

 
Tabela 5.6.3. Informacja zbiorcza z działalności edukacyjno-promocyjnej 

 

Szkolenia, prelekcje, wykłady dla: Olimpiady, konkursy, imprezy dla:  
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7 145 - - - - 8 729 12 264 2 177 2 1639 8 3500 400 9970 
 
Tabela 5.6.4. Działania w ramach rolnictwa indywidualnego upowszechnianie w mediach  

 

 Liczba 
Publikacje prasowe 9 
Wywiady, felietony, reportaże TV 5 
Wywiady, felietony, reportaże radiowe 7 
Promowanie tematyki bhp w rolnictwie na stronach internetowych partnerów (np. Policja, 
ZHP, itp.) i na publicznych portalach internetowych (np. wp.pl, onet.pl, portale branżowe) 12 

 
Ze względu na dużą liczbę wypadków w polskim rolnictwie, w porównaniu do licz-

by wypadków w innych sektorach gospodarki, prowadzenie działalności prewencyjnej jest 
wręcz konieczne, dlatego w następnych latach planujemy kontynuowanie opisanych wyżej 
działań. 
 
5.7. Działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie 

 
Cel programu to ograniczenie poziomu zagrożeń wypadkowych oraz wzrost świa-

domości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych poprzez działania informacyjno-edukacyjne. Zgodnie z założeniami upo-
wszechnianie informacji dotyczących realizowanego działania edukacyjnego realizowali-
śmy przy udziale regionalnych partnerów. W ramach programu rozpowszechnialiśmy pu-
blikacje i materiały wydawnicze poświęcone bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Na-
sze działania były kierowane do pracodawców lub przedsiębiorców zatrudniających do 50 
pracowników – mikroprzedsiębiorstw i małych firm, wykonujących roboty budowlane sa-
modzielnie lub jako podwykonawcy na większych inwestycjach budowlanych. Ponadto 
dopuszczano udział przedsiębiorstw o średnim poziomie zatrudnienia. Poniżej zestawie-
nie działań podejmowanych w ramach programu oraz przykłady naszych wydawnictw. 
 

Tabela 5.7. Program informacyjno-promocyjna w budownictwie - działania 
 

Działania podejmowane w ramach programu Liczba 
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie  166 
Liczba przeprowadzonych szkoleń dla pracodawców i ich przedstawicieli 6 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach OIP 41 
Liczba placów budów, które objęto działaniami  8 
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Działania podejmowane w ramach programu Liczba 
Liczba podmiotów, które objęto pozostałymi działaniami informacyjno-promocyjnymi  421 
Liczba egzemplarzy publikacji PIP (szt.) wykorzystanych w ramach realizacji tematu * ok. 2,2 tys. 
Liczba informacji związanych z tematyką programu w mediach  25 

 
 

Zdjęcie 5.7. – Przykłady wydawnictw PIP dot. budownictwa 
 

    

    

 
Z powyższej tabeli wynika, że zgodnie z założeniami w ramach programu realizo-

waliśmy różnorodne działania. Na przykład w kwietniu odbyły się I Warmińsko-Mazurskie 
Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań – pierwsze tego rodzaju zawody w Pol-
sce. Rywalizacja został objęta patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy, a 
partnerem wspierającym wydarzenie był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. W Mi-
strzostwach wzięło udział 20 trzyosobowych zespołów z terenu całej Polski. Zawodnicy 
rywalizowali w trzech konkurencjach: dwóch związanych z budową określonej w projekcie 
konstrukcji z rusztowania ramowego przyściennego oraz modułowego i jednej - teoretycz-
nej, ocenianych m.in. przez inspektorów pracy. Głównymi kryteriami był tutaj nie czas, ale 
bezpieczeństwo pracy i dokładność. Dla uczestników wydarzenia przewidziano cały sze-
reg atrakcji m.in. wystawę nietypowych konstrukcji wykonanych z rusztowań, seminaria z 
udziałem ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego oraz In-
stytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, pokazy: technik dostępu linowe-
go używanych przy pracach na wysokości z elementami ratownictwa, zagrożeń w pracy 
montażysty rusztowań, chemicznych metod kotwienia rusztowań i udzielania pierwszej 
pomocy oraz liczne konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły 
się np. symulatory pracy koparką i wózkiem widłowym.  

Inny przykład naszych działań to szkolenie zorganizowane w listopadzie. Dotyczy-
ło ono przepisów bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych, a przede 
wszystkim prac na wysokości z podaniem przykładów najczęściej spotykanych nieprawi-
dłowości. Przedstawiono również stan wypadkowości w naszym województwie z dokład-
nym omówieniem wypadków badanych przez inspektorów pracy. Następnie uczestnikom 
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spotkania przedstawiono plan działań prewencyjnych w budownictwie. W szkoleniu 
uczestniczyło 60 osób.  

Podsumowując, biorąc pod uwagę wyniki audytów sprawdzających (np. konkurs 
„Buduj bezpiecznie”) można uznać, że cele zakładane w programie, polegające na ogra-
niczeniu poziomu zagrożeń wypadkowych, wzroście świadomości i wiedzy dotyczącej 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także doprowadzeniu stanu bhp do poziomu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy, zostały osiągnięte. Z tych względów planuje-
my kontynuowanie wyżej opisanych działań w latach następnych. 
 
5.8. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 

 
Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Państwowa Inspek-

cja Pracy promują proaktywne postawy skutkujące wzrostem poziomu bezpieczeństwa, 
posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp, a także dbałość o organizację bezpiecz-
nych stanowisk pracy oraz praworządność. W 2016 roku zgodnie z centralnymi regulami-
nami konkursów ustalono następujące podmioty, które uczestniczyły w konkursach: 

− „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – pracodawcy; 
− „Poznaj swoje prawa w pracy” – uczniowie; 
− Konkurs dla pracowników młodocianych – pracownicy młodociani; 
−  „Buduj bezpiecznie” - pracodawcy, przedsiębiorcy z branży budowlanej; 
−  „Bezpieczne gospodarstwo rolne” - rolnicy indywidualni. 

W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę uczestników poszczególnych konkursów 
centralnych.  
 

Tabela 8.11. Konkursy – harmonogram centralny  
 

Nazwa konkursu Liczba uczestników Informacja o przyznanych nagrodach 
Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej 12 przyznano 7 nagród i 1 wyróżnienie  

Poznaj swoje prawa w 
pracy - III edycja (finał) 

33 (w finale regionalnym, 
ogółem – 410 uczniów 

6 nagród i 6 wyróżnień (12 nagród rzeczo-
wych) 

Poznaj swoje prawa w 
pracy -IV edycja  

46 (w finale regionalnym, 
ogółem – 716 uczniów) 

6 nagród i 6 wyróżnień (12 nagród rzeczo-
wych) 

Konkurs dla pracowników 
młodocianych  31 6 nagród rzeczowych 

Buduj bezpiecznie 6 
3 nagrody + 3 tablice (3 nagrody rzeczowe 
dla kierowników budów i 3 tablice okoliczno-
ściowe w etui dla przedsiębiorców) 

Bezpieczne gospodarstwo 
rolne 35 3 nagrody rzeczowe 

 
Poza wyżej wymienionymi konkursami, w ramach działań własnych byliśmy orga-

nizatorem lub współorganizatorem następujących konkursów: 
− finał wojewódzki „Olimpiady Młodych Producentów Rolnych”, który odbył się w lu-

tym. Byliśmy jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia oraz fundatorem na-
gród, które wręczył okręgowy inspektor pracy. W finale uczestniczyło 44 młodych 
rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy Olimpiady 
musieli wykazać się wiedzą m.in. z zakresu bhp w rolnictwie; 

− „I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań” – 
pierwsze tego rodzaju zawody w Polsce, które odbyły się w kwietniu (konkurs opi-
sano w rozdziale 5.7.); 

− konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” dla uczestników Ochotni-
czych Hufców Pracy (organizowany we współpracy z Warmińsko-Mazurską Ko-
mendą OHP) realizowany w ramach tematu własnego. W konkursie, którego finał 
regionalny miał miejsce w kwietniu (uczestniczyło 16 osób, przyznano 3 nagrody 
rzeczowe); 

−  „Konkurs wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bhp” dla uczniów szkół ponadgim-
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nazjalnych (pracowników młodocianych) z terenu powiatów iławskiego i nowomiej-
skiego, zorganizowany, w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeń-
stwa”. W konkursie, który odbył się w marcu uczestniczyło 127 osób. Uczestnicy 
konkursu rozwiązywali test składający się z 45 pytań z zakresu prawa i bezpie-
czeństwa pracy, ergonomii, p.poż oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Pięć 
osób, które uzyskało największą liczbę punktów, otrzymało dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, ufundowane przez OIP; 

− „Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy” dla studentów z Wydziału Prawa i Administracji 
UWM w Olsztynie. W ścisłym finale konkursu, który odbył się w maju, rywalizowało 
10 uczestników, ufundowaliśmy 3 nagrody rzeczowe (książki) dla najlepszych stu-
dentów; 

−  w maju odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego ogólnopolskie-
go konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – niebez-
pieczne atrakcje w wakacje”, którego byliśmy współorganizatorem. Ogółem na 
konkurs wpłynęło 1616 prac ze 156 szkół podstawowych naszego województwa. 
Komisja konkursowa wyłoniła po trzech laureatów w każdej z dwóch grup wieko-
wych, tj. I grupa (klasy 0-3) i II grupa (klasy 4-6). Ponadto przyznano sześć wyróż-
nień za najciekawsze prace. Laureaci konkursu otrzymali ufundowane przez OIP 
atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny, tj. tablety i słuchawki bezprze-
wodowe), które wręczył okręgowy inspektor pracy; 

− w czerwcu odbył się etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Śro-
dowiska i BHP w Rolnictwie. OIP w Olsztynie znalazł się wśród współorganizato-
rów Olimpiady fundując nagrody rzeczowe dla laureatów. W rywalizacji wzięło 
udział 51 młodych rolników z terenu Warmii i Mazur. Nagrody zwycięzcom wręczył 
okręgowy inspektor pracy; 

− we wrześniu, w Ełku odbyła się już VI edycja międzyzakładowych „Zawodów 
BHP”. Inspektor pracy był jurorem oraz wręczył laureatom ufundowane przez OIP 
nagrody rzeczowe. W zawodach wystartowały 5-osobowe zespoły z 3 zakładów 
pracy oraz uczniowie. Rywalizacja odbywała się w następujących konkurencjach: 
test ze znajomości zasad i przepisów prawa pracy oraz przepisów bhp, udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej, transport ręczny, zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe, transport ładunków z wykorzystaniem wózka widłowego; 

− w październiku odbył się finał i wręczenie nagród w konkursie fotograficznym 
(NIE)BEZPIECZNA BUDOWA, na który zgłoszono w sumie 55 prac. Byliśmy jed-
nym ze współorganizatorów tego wydarzenia oraz ufundowaliśmy zestawy promo-
cyjne z gadżetami dla wszystkich uczestników konkursu. Konkurs, którego zada-
niem było propagowanie zasad bezpieczeństwa na budowie, skierowany był do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.  Aby wziąć w nim udział nale-
żało wykonać zdjęcie zauważonego przez siebie zaniedbania zasad BHP podczas 
prac budowlanych w jednej z kategorii konkursowych. Dodatkowo do zdjęcia trze-
ba było dołączyć dokładny opis sfotografowanego błędu, określić jakie mogą być 
tego skutki oraz zaproponować prawidłowe wykonanie tych czynność (np. określić 
miejsca prawidłowego przypięcia pracownika podczas prac na wysokości).  Rywa-
lizacja odbywała się w 4 kategoriach tematycznych: prace w wykopach, prace na 
powierzchni, prace na wysokości, drogi ewakuacyjne i ppoż.  
 
Podsumowując, konkursy świetnie się sprawdzają jako forma upowszechniania 

wśród młodzieży i dorosłych wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy, promowania pozy-
tywnych zachowań związanych z pracą w różnych warunkach, kształtowania umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bhp, rozwijania zainteresowań młodych 
odbiorców oraz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń w środowisku pracy.  
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5.9. Informacja na temat dystrybucji wydawnictw PIP 
 

W ramach działań prewencyjnych, OIP rozprowadzał szereg materiałów informa-
cyjno-promocyjnych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy. Publikacje te rozpo-
wszechniano w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, udzielania porad, kon-
troli, targów itp. Poniżej tabela, w której określono rodzaj i liczbę publikacji rozdyspono-
wanych w 2016 roku. Wydawnictwa rozprowadzono także w ramach kampanii lub pro-
gramów opisanych wyżej. 

 
Tabela 5.9. Rozprowadzone materiały informacyjno-promocyjne 

 

Tytuł publikacji Ilość wydanych ogółem  
ABC BHP. Informator dla pracodawców 320 
Agencja zatrudnienia a praca za granicę 40 
Bezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista kontrolna 500 
Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy 256 
Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym 510 
Bezpieczna obsługa zwierząt 190 
Bezpieczna piekarnia 25 
Bezpieczna praca w tartaku 50 
Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki 73 
Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem 220 
Bezpiecznie ciągnikiem 250 
Bezpiecznie od startu 30 
Budownictwo. Bezpieczne rusztowania 450 
Budownictwo. Bezpiecznie od startu 118 
Chemia dla rolników 390 
Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym 540 
Czas pracy kierowców. Poradnik dla pracodawcy 110 
Czas pracy. Zawiera informacje dla pracowników niepełnosprawnych 470 
Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników 70 
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy 265 
Formy zatrudnienia 630 
Instalacje elektryczne na budowie 52 
Instalacje elektryczne na budowie 340 
Legalność zatrudnienia cudzoziemców 25 
Mobbing. Poradnik dla pracownika 600 
Moja pierwsza praca 630 
Montaż balustrad ochronnych 50 
Niebezpieczne studzienki, szamba i zbiorniki 370 
Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy 620 
O bezpiecznej pracy na budowie. Materiał szkoleniowy 28 
Obrabiarki do drewna. Warunki bezpiecznej pracy 515 
Pośrednictwo pracy 575 
Poruszanie się po budowie 50 
Potrącenia z wynagrodzenia 212 
Poznaj receptę - maszyny 40 
Praca rolnika - dobre praktyki 490 
Praca tymczasowa 625 
Praca w wakacje 575 
Praca w wysokich i niskich temperaturach. Informacje dla pracodawców 200 
Prace murarskie 50 
Prace spawalnicze 50 
Prace transportowe 50 
Prace tynkarskie 50 
Prace w wykopie 65 
Prace z użyciem elektronarzędzi 20 
Prace z użyciem pilarki tarczowej 85 
Prace zbrojarskie 50 
Pracownik młodociany 400 
Pracownik niepełnosprawny 100 
Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie. Rosyjska wersja językowa 60 
Pracujesz w Polsce? Pracuj legalnie. Ukraińska wersja językowa 15 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2016 ROKU 
 

81 | S t r o n a  

 

Tytuł publikacji Ilość wydanych ogółem  
Pracujesz w Polsce? Pracuje legalnie! 15 
Prawo pracy - pierwsze kroki 1050 
Prawo pracy. Informator 400 
Prawo pracy. Informator dla kobiet w ciąży 100 
Prawo pracy. Uprawnienia pracownika - ojca 180 
Przygoda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża 170 
Regulamin pracy i wynagradzania 920 
Roboty drogowo-mostowe 53 
Roboty torowe 5 
Rodzice w pracy. Informator 200 
Rolnictwo. Prace ładowarkę teleskopową 400 
Rolnictwo. Prace kombajnem zbożowym 475 
Rolnictwo. Prace na drabinie przenośnej 610 
Rolnictwo. Prace opryskiwaczem ciągnikowym 410 
Rolnictwo. Prace pilarką tarczową 420 
Rolnictwo. Prace rozrzutnikiem obornika 461 
Rolnictwo. Prace siewnikiem 420 
Rolnictwo. Prace wózkiem jezdniowym 615 
Rolnictwo. Prace kosiarką rotacyjną 445 
Rolnictwo. Prace prasą do słomy 460 
Rolnictwo. Prace transportowe 460 
Rolnictwo. Wał przegubowo-teleskopowy 495 
Rolnik - zawód niebezpieczny 355 
Rutyna na wsi rani i zabija - motyw z bykiem 65 
Rutyna na wsi rani i zabija - motyw z koniem 65 
Sianokiszonki 60 
Siatki, które ratują życie 235 
Sposoby na stres 750 
Stop dyskryminacji 195 
Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy 500 
Stres w pracy. Poradnik dla pracownika 1100 
Szanuj życie (motyw z chłopcem) 10 
Środki ochrony narządu wzroku 260 
Świadectwo pracy 625 
Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem 345 
Teczki papierowe "Rutyna na wsi rani i zabija" 130 
Teczki papierowe "Zanim podejmiesz pracę" 200 
Transport mechaniczny na placu budowy 81 
Transport ręczny na placu budowy 100 
Tylko legalnie. Poradnik dla podejmujących pracę 25 
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy 364 
Uwaga, azbest! 80 
Wypadki w szkole 110 
Zagrożenia psychospołeczne w pracy 635 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186 
Zakaz konkurencji 130 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa 40 
Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i SIP 201 
Zwolnienia grupowe 85 
 
5.10. Podsumowanie 
 

Przywiązujemy dużą wagę do działalności prewencyjno-promocyjnej, której celem 
jest wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, tj. w elimino-
waniu lub ograniczaniu zagrożeń wypadkowych i przestrzeganiu prawa. Wiedza przeka-
zywana na szkoleniach, udzielone porady prawne, doradztwo w trakcie realizacji progra-
mów prewencyjnych oraz kampanii ułatwiają pracodawcom i pracownikom zrozumienie 
często skomplikowanych regulacji prawnych, a także ich niejednoznacznych interpretacji.  

Działania prewencyjno-promocyjne są komplementarne w stosunku do działań 
kontrolno-nadzorczych, mających za zadanie skuteczne egzekwowanie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia. W 2016 
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roku realizowaliśmy 7 programów i kampanii prewencyjno-prewencyjnych ukierunkowa-
nych głównie na branże o wysokim poziomie zagrożeń. W planowaniu działań uwzględ-
niane były m.in. typy zagrożeń zawodowych, wielkość przedsiębiorstwa oraz wpływ czyn-
ników psychospołecznych. Działania prewencyjno-promocyjne PIP wspomagają przede 
wszystkim mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które mają najwięcej problemów z utrzy-
maniem standardów prawa pracy, w tym bhp. Są to jednocześnie podmioty słabsze eko-
nomicznie, często bez wykwalifikowanej kadry zajmującej się bezpieczeństwem pracy. 

Uzyskane efekty świadczą o zasadności kontynuowania programów prewencyj-
nych i działań edukacyjno-prewencyjnych. Większość pracodawców-uczestników progra-
mów prewencyjnych przygotowanych przez okręgowy inspektorat pracy kończy udział w 
nich z sukcesem, dostosowując swoje zakłady pracy do stanu zgodnego z przepisami 
prawa. Na przykład: w 2016 roku 118 pracodawców zgłosiło chęć udziału w programie 
„Zdobądź dyplom PIP”. Do programu przystąpiło 86 pracodawców, którzy wzięli udział w 
szkoleniach zorganizowanych przez Okręg. Do kontroli audytowych zgłosiły się 73 zakła-
dy. Kontrole te z pozytywnym wynikiem przeszło 66 pracodawców. Ostatecznie właśnie 
tych 66 pracodawców uzyskało Dyplom PIP. 
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VI.  ANEKS 
 
6.1. Kontrole 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili przeszło 3,4 tys. kontroli u prawie 
trzech tysięcy podmiotów gospodarczych. Istotną część kontroli stanowiły ponowne kon-
trole, których celem było przede wszystkim sprawdzenie realizacji zastosowanych wcze-
śniej środków prawnych i wyegzekwowanie poprawy stanu przestrzegania prawa. 

 
Wykres 6.1.1. Kontrole w latach 2007-2016 (tys.) 

 
Wykres 6.1.2. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg sekcji PKD) 

 

Wykres 6.1.3. Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia) 

 
Łącznie w kontrolowanych podmiotach świadczyło pracę około sto tysięcy osób. Trzy na 
pięć kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili w podmiotach, w których zatrudniano nie 
więcej niż 9 pracowników, przeszło co czwartą w zakładach zatrudniających od 10 do 49 
osób, a prawie co dziesiątą w zakładach zatrudniających od 50 do 249 osób. Pozostałe 
3% kontroli zostało przeprowadzonych w firmach zatrudniających co najmniej 250 pra-
cowników. 
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6.2. Pierwsza kontrola 
 

W 2016 roku inspektorzy przeprowadzili 305 kontroli, które miały na celu komplek-
sową identyfikację nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, a następnie podjęcie działań 
instruktażowo-doradczych, służących wyeliminowaniu przez pracodawców lub przedsię-
biorców stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu przestrzegania ww. przepisów prawa 
w przyszłości. Instruktażowo-doradczy charakter kontroli polegał na: 

− wskazaniu pracodawcy nieprawidłowości występujących w podmiocie kontrolowa-
nym oraz ich analizie pod kątem prawnym i technicznym wraz z zastosowaniem 
adekwatnych środków prawnych, tj. decyzji, wystąpień i poleceń, 

− określeniu czasu na wyeliminowanie uchybień, 
− pouczeniu kontrolowanego o sposobach usunięcia uchybień oraz konieczności 

zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, 
− okresowym niestosowaniu sankcji karnych wobec kontrolowanego podmiotu – wy-

jątek stanowiły przypadki rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy, 
nielegalnego zatrudnienia oraz sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdro-
wia, skutkujące lub mogące skutkować śmiertelnymi, ciężkimi lub zbiorowymi wy-
padkami przy pracy. 

 
6.3. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowane-

go 
 

Zgodnie z art. 37a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy mogą odstą-
pić od stosowania środków prawnych i poprzestać na ustnym pouczeniu kontrolowanego 
podmiotu, który następnie składa oświadczenie o terminie usunięcia ujawnionych uchy-
bień. Rozwiązanie to może dotyczyć pracodawców rozpoczynających działalność, a także 
podmiotów, u których nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pra-
cujących oraz wykroczeń z winy umyślnej. W 2016 roku inspektorzy pracy w 40 przypad-
kach korzystali z tej instytucji. Na dzień sporządzania niniejszej informacji w 37 zakładach 
przeprowadzono ponowne kontrole. W ich wyniku stwierdzono, że w 35 podmiotach pod-
jęto działania naprawcze i usunięto uprzednio stwierdzone nieprawidłowości. W przypad-
ku 2 pracodawców nie można uznać, że ta forma oddziaływania była w pełni skuteczna. 
W tych podmiotach stwierdzono, że nie usunięto wszystkich uprzednio stwierdzonych 
uchybień lub ujawniono nowe nieprawidłowości. W związku z tym, po ponownej kontroli, 
inspektorzy pracy wydali środki prawne zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości.  
 
6.4. Decyzje 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów prawa pra-
cy, inspektorzy pracy w 2016 roku wydali prawie 12,3 tys. decyzji.  
 
 Wykres 6.4.1. Decyzje w latach 2007-2016 (tys.) 
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 Wykres 6.4.2. Zakres przedmiotowy decyzji 

 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło stanowisk i procesów pracy (np. niewłaści-
wie zorganizowane magazyny i składy, niewłaściwie zabezpieczone stanowiska pracy 
przy wykonywaniu prac niebezpiecznych), organizacji bezpiecznej pracy (np. brak lub 
niewłaściwie udokumentowana ocena ryzyka zawodowego), przygotowania pracowników 
do pracy (m.in. brak szkoleń bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych), urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych (np. brak lub niewłaściwa ochrona przed poraże-
niem w instalacjach i urządzeniach elektrycznych – brak oceny jej skuteczności), obiektów 
i pomieszczeń pracy (np. brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w pomieszcze-
niach i obiektach, niewłaściwe lub niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych), maszyn i urządzeń technicznych (m.in. niewłaściwe urządzenia ochronne 
lub ich brak). 

 
Wykres 6.34.3. Rodzaj decyzji 

 

Najczęściej wydawano decyzje usunięcia uchybień w ustalonym terminie (przeszło 
9 tys. decyzji). Ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego prawie 1,8 tys. decy-
zjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wśród wydanych decyzji 262 nakazy-
wały wstrzymanie prac w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia 
bądź zdrowia pracowników, a 495 decyzji nakazywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i 
urządzeń w sytuacji, gdy ich stan stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. W związku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaga-
nych kwalifikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników do innych 
prac. Ogółem wydano 193 takie decyzje. Oprócz ww. decyzji inspektorzy pracy na pod-
stawie ustawy o transporcie drogowym wydali 20 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwo-
tę 45.250 zł. Spośród wydanych decyzji 103 dotyczyły wypłaty 794 pracownikom wyna-
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grodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę przeszło 1,6 mln zł. Z ponownych kontroli i 
informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia sporządzania niniejszego sprawoz-
dania pracodawcy wykonali przeszło 10,6 tys. decyzji (87% wydanych), w tym 64 decyzje 
dot. wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych świadczeń. W wyniku realizacji tych 
drugich przeszło 400 pracownikom wypłacono prawie 600 tys. zł.  
 
6.5. Wystąpienia i polecenia 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców prawie 2,4 tys. wystą-
pień zawierających prawie 9,2 tys. wniosków. Ponadto skierowano 363 polecenia. 
 

Wykres 6.5.1. Wnioski w wystąpieniach i polecenia* w latach 2007-2016 (tys.) 

 
* Polecenia liczone od 2011 roku 

 
Najwięcej wniosków dotyczyło bezpieczeństwa i higieny pracy (32%), naruszeń 

przepisów z zakresu stosunku pracy (30%), czasu pracy (17%), wynagrodzenia za pracę 
(8%), legalności zatrudnienia (7%) oraz urlopów pracowniczych (3%).  

 
Wykres 6.5.2. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 

 
Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania uwzględniono 74% wniosków i 

poleceń. W wyniku realizacji tych drugich pracownikom wypłacono prawie 360 tys. zł. 
 
6.6. Wykroczenia 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie przeszło 3,2 tys. wykroczeń 
związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w zakresie legalności zatrudnienia. 
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W związku z tymi zarzutami w 88 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, w 
584 wystawiono mandaty karne, a w 858 zastosowano środki wychowawcze. Analogicz-
nie do lat poprzednich, najliczniejszą grupę wykroczeń (64% ogółu) stanowiły naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wyczerpujące znamiona wykroczenia z art. 
283 Kodeksu pracy.  

 
Wykres 6.6.1. Wykroczenia w latach 2007-2016 (tys.) 

 
Wykres 6.6.2. Struktura zastosowanych sankcji – 2016 r. 

 
 

Wykres 6.6.3. Liczba wniosków do sądu, mandatów i śr. wychowawczych - lata 2007-2016 (tys.) 

 

 Jak już wspomniano wyżej, w przeciągu roku sprawozdawczego inspektorzy pracy 
skierowali do sądów łącznie 88 wniosków o ukaranie. W 76 przypadkach wnoszono o 
ukaranie pracodawcy, a w 12 bezrobotnego. Inspektorzy nałożyli ogółem 584 mandaty, na 
łączną kwotę 671 tys. zł. Mandaty zostały zastosowane w 38% ogółu podjętych postępo-
wań w sprawach o wykroczenia.  Inspektorzy pracy, w związku z podejmowanymi czyn-
nościami kontrolnymi, stosowali także środki wychowawcze. Ogółem wydano 858 środ-
ków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, zwrócenia uwagi oraz ostrzeżeń. 
Duża liczba środków wychowawczych została zastosowana wobec bezrobotnych (80 
przypadków), którzy dopuścili się wykroczenia polegającego na niezgłoszeniu do urzędu 
pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Środki takie zazwyczaj sto-
sowano wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali zasiłku. W stosunku do bezrobotnych 
pobierających zasiłek zazwyczaj kierowano do sądów wnioski o ukaranie. Podobnie jak w 
poprzednich latach, środki wychowawcze były stosowane także w stosunku do pracodaw-
ców. Istotne tu było zachowanie sprawców wykroczeń, ich sytuacja materialna oraz fakt, 
iż stwierdzone nieprawidłowości usuwano jeszcze w trakcie czynności kontrolnych.  
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6.7. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2016 roku, inspektorzy w 4 przypadkach skierowali wnioski do ZUS o podwyż-
szenie składki na ubezpieczenie wypadkowe – w związku ze stwierdzeniem w czasie co 
najmniej dwóch kolejnych kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W poniżej zamieszczonej tabeli zawarto informację z powodu jakich rażących 
naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy kierowano te wnioski.  
 

Tabela 6.7. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 
 

I.  

- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, 

- dwukrotnie stwierdzono, że pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych, pomimo że 
przebywali w strefach zagrożonych upadkiem przedmiotów z góry, 

- dwukrotnie stwierdzono, że stosowano drabinę, która nie wystawała ponad platformę do-
stępu – co uniemożliwiało bezpieczne wejście na strop budowanego budynku, 

- strome ściany wykopu wykonanego pod budynek nie były zabezpieczone, pomimo że w 
wykopie wykonywali pracę pracownicy; 

II.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości; 

III.  
- strome ściany wykopu wykonanego pod budynek nie były zabezpieczone, pomimo że w 

wykopie wykonywali pracę pracownicy, 
- wykonywano prace na wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed upadkiem; 

IV.  
- dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniały wymagań z zakresu bhp, 
- pracowników dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadali wymaganych 

kwalifikacji. 
 
Należy podkreślić, że ww. wnioski były kierowane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z 
dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 i 1442 ze zmianami oraz z 2016 r. 
poz. 2255). Zgodnie z tym przepisem, inspektorzy pracy mogą kierować do ZUS wnioski o 
podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej 
na najbliższy rok składkowy. 
 
6.8. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

W 2016 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratur łącznie 13 zawiadomień o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
Wykres 6.8.1. Zawiadomienia skierowane do prokuratury w latach 2007-2016 

 
W 5 przypadkach wskazywano na utrudnianie lub udaremnienie czynności kon-

trolnych inspektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). W następnych 5 przypadkach in-
formowano o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 Kodeksu kar-
nego, polegającego na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw osób wykonujących 
pracę zarobkową. W kolejnych 2 przypadkach informowano o naruszeniu prawa o ubez-
pieczeniach społecznych (art. 219 Kodeksu karnego). W jednym przypadku informowano 
o narażeniu pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
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uszczerbku na zdrowiu (art. 220 Kodeksu karnego). W następnym przypadku zawiado-
miono prokuraturę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w 
art. 160 Kodeksu karnego (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utra-
ty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). W jednym przypadku informowano o nie-
zastosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodar-
czej (art. 244 Kodeksu karnego). W kolejnym przypadku informowano o zeznaniu nie-
prawdy lub zatajeniu prawdy (art. 233 Kodeksu karnego). W następnym przypadku za-
wiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 
35 ustawy o związkach zawodowych (utrudnianie wykonywania działalności związkowej). 

 
Wykres 6.8.2. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury – 2016 r. 

 

 
 
Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania wszczęto dochodzenie w 8 przy-

padkach. W 2 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. W pozosta-
łych 3 przypadkach, na dzień sporządzania sprawozdania, prokuratura nie poinformowała 
jeszcze o podjętych działaniach. 

W trzech przypadkach wcześniej wszczętych postępowań przygotowawczych, 
prokuratura postanowiła o ich umorzeniu. Inspektorzy pracy złożyli dwa zażalenia na po-
stanowienie prokuratury. Oba, na dzień sporządzania sprawozdania, nie zostały jeszcze 
rozpatrzone.  

W dwóch sprawach, w związku ze złożonymi zawiadomieniami, skierowano do są-
du akty oskarżenia. Do chwili obecnej zapadł jeden wyrok (orzeczono 1 rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 2 lata). W drugiej sprawie, na dzień sporządzania sprawozda-
nia, nie zapadł jeszcze wyrok. 
 
6.9. Skargi i wnioski 
 

W 2016 roku przeszło połowa skarg wpłynęła od pracowników i byłych pracowni-
ków. Przeszło co trzecia skarga była anonimowa, a prawie co czterdziesta czwarta wpły-
nęła od związków zawodowych. Ogółem do Okręgu wpłynęło prawie 1,6 tys. skarg, z cze-
go:  

- 1249 skierowano do rozpatrzenia,  
- 123 przekazano zgodnie z właściwością rzeczową lub miejscową,  
- 142 złożono ad acta, 
- 42 zostały wycofane przez skarżących. 

 
Spośród skarg skierowanych do rozpatrzenia za zasadne uznano 279, za czę-

ściowo zasadne 299, a 347 oceniono jako bezzasadne. Pozostałe skargi i wnioski skiero-
wane do rozpatrzenia nie zostały ocenione. Przyczyna takiego stanu rzeczy to najczęściej 
brak możliwości przeprowadzenia kontroli, niewyrażenie przez skarżącego zgody na 
ujawnienie swoich danych osobowych podczas kontroli w sytuacji, kiedy zgoda warunko-
wała rozpatrzenie skargi (np. skargi dotyczące mobbingu). Inna przyczyna to stwierdzenie 
przez inspektora pracy faktu przechowywania dokumentacji pracowniczej w innym miej-
scu, znajdującym się poza właściwością miejscową Okręgu, co oznaczało konieczność 
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przekazania skargi do innego okręgowego inspektoratu pracy. Część zarzutów podno-
szonych w skargach nie została oceniona z uwagi na fakt, że wykraczały one poza kom-
petencje Państwowej Inspekcji Pracy. 
 

Wykres 6.9.1. Skargi skierowane do rozpatrzenia w latach 2007-2016 

 
Wykres 6.9.2. Rozpatrywanie skarg – 2016 r. 

 
 

Wykres 6.9.3. Struktura przedmiotowa skarg – 2016 r. 

 
Tak jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupę tematyczną stanowiły skargi 

związane z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świadczeniami wynikającymi ze sto-
sunku pracy. Zgłoszone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewypłacania i nietermi-
nowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, niewypłacania lub obniżania wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych, w godzinach ponadwymiarowych, niewypłacania 
należnych premii regulaminowych, a także niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas choroby. Zdarzały się 
też sytuacje, w których pracodawca bezpodstawnie potrącał pewne kwoty z wynagrodze-
nia, bez zgody pracownika. 
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Liczną grupę stanowiły skargi dotyczące legalności zatrudnienia i innej pracy za-
robkowej. Najczęściej podnoszone zarzuty dotyczyły zatrudniania przez pracodawcę osób 
bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłoszenia osoby 
zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego oraz 
podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 
powiadomienia właściwego urzędu pracy. Podstawowa przyczyna nielegalnego zatrud-
nienia to zazwyczaj chęć uniknięcia przez pracodawców dodatkowych kosztów, jakie wią-
żą się z zatrudnianiem pracowników zgodnie z prawem. Inspektorzy pracy wskazywali 
ponadto, że na nielegalną formę świadczenia pracy godzili się sami pracobiorcy, dla któ-
rych być może było korzystne otrzymywanie niezadeklarowanego wynagrodzenia, 
zwłaszcza jeśli jednocześnie pobierali zasiłek dla bezrobotnych albo korzystali z pomocy 
społecznej. 

Kolejna pod względem liczebności grupa tematyczna była związana z nawiąza-
niem i rozwiązaniem stosunku pracy. Główne naruszenia w ramach tej grupy dotyczyły 
niezgodności rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, zawierania umów cywil-
noprawnych w warunkach przemawiających za zawarciem umowy o pracę, rozwiązania 
umowy o pracę oraz niewydania świadectwa pracy i nieprawidłowości w treści świadectwa 
pracy. Ponadto pojawiło się kilkanaście skarg dot. zawierania umów na czas określony. 
 Następną grupę stanowiły skargi związane z naruszaniem przepisów dotyczących 
czasu pracy. Sygnalizowane naruszenia dotyczyły najczęściej zatrudniania pracowników 
w czasie przekraczającym dobowy wymiar czasu pracy, zatrudniania powyżej dopusz-
czalnej liczby godzin przeciętnie w tygodniu i powyżej przeciętnie pięciu dni w tygodniu, w 
przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto, pracownicy często podnosili w skargach pro-
blem nieodzwierciedlania w dokumentacji pracowniczej faktycznie przepracowanego cza-
su pracy, z uwagi na prowadzenie nierzetelnej albo „podwójnej” ewidencji czasu pracy. 
Przeprowadzone kontrole ujawniły zatrudnianie pracowników z naruszeniem prawa do 
odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

Inna grupa skarg dotyczyła bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej poruszano 
w nich problemy związane z warunkami pracy. W tej grupie są skargi związane z wypad-
kami w pracy. Tutaj naruszenia dotyczyły głównie ustalania okoliczności i przyczyn wy-
padku przy pracy przez zespół powypadkowy, niesporządzania dokumentacji powypad-
kowej. Zdarzały się skargi dotyczące zdarzeń nawet sprzed kilkunastu miesięcy. 

Spora grupa skarg dotyczyła problematyki związanej z udzielaniem urlopu wypo-
czynkowego. Głównie chodziło o nieudzielanie przysługujących pracownikom urlopów 
wypoczynkowych we właściwym terminie, w tym również urlopów zaległych w nieprzekra-
czalnym terminie do końca trzeciego kwartału roku następnego oraz innych nieprawidło-
wości w tym zakresie. Zgłaszane były także problemy z właściwym udzielaniem urlopów 
bezpłatnych oraz z odmową udzielania urlopów na żądanie. Zdarzały się też skargi, w 
których skarżący podnosili zarzuty niewłaściwego naliczania prawa do pierwszego urlopu i 
jego wymiaru. 

 Składano także skargi dotyczące dyskryminacji przy kształtowaniu wynagrodzenia 
za pracę lub innych warunków zatrudnienia ze względu na płeć, nawiązywaniu lub roz-
wiązywaniu stosunku pracy ze względu na przynależność związkową, dyskryminacji przy 
kształtowaniu wynagrodzenia lub innych warunków zatrudnienia, dyskryminacji przy ko-
rzystaniu z uprawnień organizacji związkowych. Ponadto zdarzały się skargi dotyczące 
dyskryminacji przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrud-
nienia ze względu na niepełnosprawność.  

Wśród wniesionych skarg znajdowały się skargi dotyczące mobbingu. Tylko w 7 
przypadkach podnoszone w skargach zarzuty okazały się zasadne, w 18 – bezzasadne, 
natomiast pozostałe nie zostały ocenione z powodu braku takiej możliwości. Jednocze-
śnie należy podkreślić, że zarzuty dotyczące mobbingu w środowisku pracy są trudne do 
potwierdzenia i udowodnienia podczas kontroli. Sporo skarg traktujących o praktykach 
mobbingowych wpływa anonimowo, co dodatkowo utrudnia, a czasem czyni wręcz nie-
możliwym ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy. 
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 Podsumowując, główne tematy skarg to: wynagrodzenie za pracę, legalność za-
trudnienia, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz czas pracy. Przyczyny powsta-
wania nieprawidłowości to: nieznajomość przepisów prawa przez pracodawców lub osoby 
działające w ich imieniu, niestabilna sytuacja finansowa pracodawców, a także świadome 
naruszanie uprawnień pracowniczych, szczególnie widoczne na przykładzie nierzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy. Należy uznać, że skargi pracownicze spełniają swoją rolę 
w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości istniejących w zakładach pracy i umożliwiają 
interweniowanie właśnie tam, gdzie naruszenia prawa wyrządzają znaczną dolegliwość 
pracownikom. 
 
6.10. Porady prawne i techniczne 

 
W 2016 roku pracownicy merytoryczni w siedzibach Oddziałów i siedzibie Okręgu 

udzielili 17.241 porad. Na poniższych wykresach przedstawiono obrazowo, jakich głównie 
zagadnień dotyczyły udzielone porady prawne oraz strukturę podmiotów, którym udziela-
no porad (wg naszych danych).  
 

Wykres 6.10.1. Obszary prawa, w których udzielano porad (siedziby OIP) – 2016 r. 

 
 

Wykres 6.10.2. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady (siedziby OIP) – 2016 r. 

  
 
Oprócz porad udzielanych w siedzibach, inspektorzy pracy udzielali porad w trak-

cie kontroli. W trakcie przeprowadzanych kontroli udzielono 6.304 porady z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, 4.726 porad z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym 1.142 
z zakresu legalności zatrudnienia. Łącznie w 2016 roku pracownicy OIP udzielili przeszło 
28 tys. porad prawnych. Nasze poradnictwo jest ważne przede wszystkim dla pracowni-
ków, których nie stać na profesjonalną i odpłatną pomoc prawną.   
 
6.11. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
W 2016 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło 36 wniosków o reje-

strację układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz o dokonanie wpisu in-
formacji. Dotyczyły one zarejestrowania: 

– 4 nowych układu zbiorowych pracy, 
– 25 protokołów dodatkowych, 
– 7 wpisów informacji, w tym o wypowiedzeniu układu (1), o rozwiązaniu układu za 

porozumieniem stron (1), o rozwiązaniu organizacji związkowej (1), o odstąpieniu 
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od stosowania układu (1), o likwidacji pracodawcy (1), o czasowym zawieszeniu 
postanowień układu (1). 

W związku z tymi wnioskami, zarejestrowano 3 układy zbiorowe pracy, 25 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 5 informacji. Odmówiono rozpatrzenia 3 wniosków 
(jeden dotyczył rejestracji nowego układu zbiorowego pracy, a dwa wpisów informacji). 
Przyczyny odmowy rozpatrzenia to: brak możliwości zarejestrowania tekstu jednolitego 
układu, niedostarczenie wymaganych dokumentów, występowanie z wnioskiem sprzecz-
nym z obowiązującym prawem. 

 
Wykres 6.12. Wnioski o rejestrację i rejestracja 

 
Podsumowując, w zakresie liczby napływających wniosków o rejestrację zakłado-

wych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych, w porównaniu do roku po-
przedniego, obserwuje się nieznaczny wzrost aktywności stron we wprowadzaniu regula-
cji układowych (w 2015 r. wpłynęły 32 wnioski, w 2016 r. – 36). 

Przedmiotem postanowień układowych, podobnie, jak w latach ubiegłych, są 
głównie zapisy dotyczące składników wynagradzania i innych świadczeń związanych 
z pracą (tabele zaszeregowań, taryfikatory wynagradzania, zasady premiowania, przy-
znawania różnych dodatków). Dokonywano zmian podstawy obliczania i zasad nabywania 
niektórych świadczeń (nagród jubileuszowych, dodatków stażowych), polegających za-
równo na korzystniejszym ich ukształtowaniu, jak też ograniczeniu wysokości tych świad-
czeń. Rzadziej regulowane były sprawy z zakresu bhp, czasu pracy, urlopów pracowni-
czych bądź działalność socjalna.  

W dalszym ciągu zauważa się tendencję do rezygnacji z obowiązujących w zakła-
dach pracy układów zbiorowych pracy. Zarejestrowano bowiem dwie informacje o rozwią-
zaniu układu. Wydaje się, iż ta tendencja wynika z optymalizacji kosztów. Niemniej w 
2016 roku zostały zawarte 3 nowe układy zbiorowe pracy, z czego dwa w miejsce rozwią-
zanego układu, a jeden po raz pierwszy. 
  
6.12. Ustalanie stosunku pracy 
 

 W 2016 roku na rzecz 7 osób inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy powódz-
twa o ustalenie istnienia stosunku pracy. Trzy z tych osób świadczyło pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, a kolejne 3 osoby świadczyły pracę bez żadnej umowy na piśmie.  

 Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania w przypadku 2 osób ustalono 
istnienie stosunku pracy. W przypadku jednej osoby sąd oddalił powództwo. W przypadku 
4 osób nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie.  

 Należy podkreślić, że inspektorzy pracy korzystają także z innych, poza wnosze-
niem pozwów, uprawnień zagwarantowanych ustawą o PIP – wystąpienia i polecenia. 
Praktyka wskazuje, że wystąpienia inspektorów są skutecznym środkiem wywierania pre-
sji na pracodawców w celu zaniechania zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, 
które wskazują na cechy stosunku pracy (informację o tych działaniach zawarto w punkcie 
3.2. niniejszego sprawozdania). 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2016 ROKU 
 

94 | S t r o n a  

 

6.13. Spory zbiorowe 
 
W 2016, realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o 

rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do OIP zgłoszono 2 informacje o powstaniu sporu 
zbiorowego. Spory te powstały w związku ze zgłoszeniem przez związki zawodowe łącz-
nie 4 żądań.  

 
Wykres 6.13. Spory zbiorowe – 2016 r. 

 
Z uwagi na przedmiot zgłaszanych sporów zbiorowych, nie podjęto kontroli, której przed-
miotem byłyby sprawy podnoszone w sporze. Na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania brak jest danych co do wyniku sporów.  
 
6.14. Orzeczenia dopuszczenia statku do eksploatacji 

 
W roku sprawozdawczym do Okręgu wpłynęły 24 wnioski o wydanie orzeczenia o 

dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. W 23 
przypadkach inspektorzy pracy wydali pozytywne orzeczenia, a w jednym negatywną. 
 
6.15. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dzieci 
 
W 2016 roku wpłynęły 4 wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy 

przez 22 dzieci. Praca miała polegać na udziale dzieci w spektaklach teatralnych. W tych 
sprawach inspektorzy pracy wydali decyzje zezwalające na wykonywanie tej pracy.  
 
6.16. Zatwierdzanie wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym 
 

W roku sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynął jeden wnio-
sek o zatwierdzenie wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym. Mając na uwadze 
rodzaj prac ujętych w tym wykazie oraz warunki pracy, w których zamierzano zatrudnić 
młodocianych inspektor pracy wydał decyzję zatwierdzającą wykaz. 
 
6.17. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektryczne 

oświetlenie pomieszczeń stałej pracy lub na ich lokalizowanie poniżej po-
ziomu terenu 

 
 W 2016 roku do Okręgu wpłynęło 58 wniosków dotyczących wyrażenia zgody na 
odstępstwa od wymogów określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, w tym: 

− w 48 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie pomieszczeń 
poniżej poziomu otaczającego terenu,  

− w 10 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego. 
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Tabela 6.17. Opiniowanie wniosków w sprawie odstępstw 

 

Liczba wniosków o wyrażenie zgody na 
zastosowanie wyłącznie elektrycznego 
oświetlenia w pomieszczeniach stałej 
pracy: 10 

Liczba opinii pozytywnych: 5 

Liczba zażaleń na posta-
nowienie okręgowego 
inspektora pracy: 0 

Brak przesłanek do wydania 
opinii: 4 
Liczba opinii negatywnych: 1 
Wnioski wycofane lub nieroz-
patrzone: 0 

Liczba wniosków o wyrażenie zgody na 
lokalizację poniżej poziomu otaczającego 
terenu pomieszczeń stałej pracy: 48 

Liczba opinii pozytywnych: 37 

Liczba zażaleń na posta-
nowienie okręgowego 
inspektora pracy: 0 

Brak przesłanek do wydania 
opinii: 11 
Liczba opinii negatywnych: 0 
Wnioski wycofane lub nieroz-
patrzone: 0 

 
Z powyżej zamieszczonej tabeli wynika, że okręgowy inspektor pracy zajął pozytywne 
stanowisko: 

− w 37 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie po-
mieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

− w 5 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego. 

Negatywne stanowisko zajęto w jednym przypadku, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na 
zastosowanie wyłącznie elektrycznego oświetlenia w pomieszczeniach stałej pracy. W 
pozostałych 15 przypadkach OIP wydał opinię, że nie są spełnione przesłanki do prowa-
dzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo. 
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